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Pestro poso{ko dogajanje

P red vami, drage bralke in bralci, 
je prva letošnja številka SOČA-
snika, ki odkriva delček tistega, 

kar se je dogajalo v preteklih mese-
cih. Vidi se, da se je življenje nekako 
vrnilo na stare tirnice. Zagotovo nas 
je izkušnja pandemije zaznamovala 
in pustila sledi, a po vsem tem času 
lahko rečemo, da se je kulturno in 
družabno dogajanje vrnilo v polni 
meri. To obeta tudi naš Koledar pri-
reditev.

O marsičem, kar smo zbrali v tok-
ratni številki, ste že slišali ali prebra-
li v dnevnih medijih ali na svetovnem 
spletu. Prepričana pa sem, da marsi-
komu še ni uspelo ujeti čisto vsega. 
Pokukali smo tudi v zakulisje občin-

tudi na Facebooku

skih uprav in se med drugim pogo-
varjali z novim tolminskim županom 
Alenom Červom. Naj na tem mestu 
povem, da so bile ravno v času za-
ključevanja redakcije na občinskih 
svetih sprejete pomembne odločitve 
za našo dolino – potrjeni so bili le-
tošnji proračuni vseh treh občin, ko-
bariški pa tudi za prihodnje leto. 
Podrobneje bomo o tem pisali v nas-
lednji številki.

Izpostavljamo težavo kadrovske 
problematike s poudarkom na po-
manjkanju kadrov na področju vzgoje 
in izobraževanja, s čimer se soočamo 
tudi na našem območju. Kako rešiti 
izziv pomanjkanja kadrov, ki ga kaže 
analiza za obdobje do leta 2027, smo 

se spraševali. Pri iskanju rešitev rav-
nateljem šol v Posočju pomoč nudi 
tudi Posoški razvojni center, ki si za 
razvoj kadrov že več kot 20 let priza-
deva s pomočjo različnih projektov.

Vabim vas, da si v teh pomladnih 
dneh, ki nas vse močneje vabijo ven, 
v naravo, vzamete trenutek za branje 
SOČAsnika. Prepričali se boste, kaj 
vse počnejo posamezniki, društva, 
organizacije, zavodi … Ob tem po-
mislite, koliko truda je bilo vložene-
ga v dobri veri in za dobrobit vseh 
nas. Ne iščite napak. Kritika, če že, naj 
bo konstruktivna in dobronamerna. 
In ne pozabite na pohvalo in zahvalo.
Mateja Kutin, glavna in odgovorna 
urednica

PODPISALI MEMORANDUM 
O TRAJNOSTNEM RAZVOJU, 
ENERGIJI IN OKOLJU
Trst (Italija) – Na svetovni dan voda 
je direktor Posoškega razvojnega 
centra (PRC) Simon Škvor skupaj s 
sedmimi drugimi institucijami z ob-
močja severnega Jadrana in srednje 
Evrope v Trstu podpisal Memoran-
dum o trajnostnem razvoju, energiji 
in okolju. Sporazum je tako h kon-
struktivnejšemu sodelovanju, izme-
njavi mnenj in oblikovanju skupnih 
stališč o okoljskih vprašanjih zavezal 
obmejne regije Avstrije, Hrvaške, 
Italije in Slovenije, ki si delijo skupni 
mednarodni prostor, presegajoč ad-
ministrativno-upravne meje. Podpi-
sane institucije bodo čezmejno so-
delovanje okrepile na področju kro-
žnega gospodarstva, trajnostnih na-
ložb, gospodarjenja z vodami, mo-
bilnosti, ekološke povezljivosti, ob-
novljivih virov energije, zelene veri-
ge, energetskega prehoda in drugih 
ukrepov, pomembnih za varstvo 
okolja na čezmejnem območju.

MEMORANDUM O TRAJNOSTNEM RAZVOJU, ENERGIJI IN OKOLJU so na svetovni dan 
voda podpisale dežele Furlanija - Julijska krajina, Veneto, Emilia-Romagna, Koroška, Istrska 
županija, Županija Primorje-Gorski Kotar, Posoški razvojni center in Javni zavod za spodbujanje 
podjetništva in razvojne projekte Občine Izola.

Slovenski instituciji sta v podpis spo-
razuma vključeni kot predstavnici 
evropskih makroregionalnih strate-
gij, v katerih dejavno sodelujeta – 
PRC kot vodja Akcijske skupine 
»Zelena infrastruktura« v okviru Mak-
roregionalne strategije za Alpsko re-
gijo EUSALP, Javni zavod za spod-

bujanje podjetništva in razvojne pro-
jekte Občine Izola pa kot podporna 
točka za koordinacijo Strategije za 
Jadransko-jonsko regijo EUSAIR. 
Na državni ravni koordinacijo med 
vsemi deležniki opravlja Ministrstvo 
za zunanje in evropske zadeve.
Besedilo in foto: Jana Podgornik, PRC
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TRG TIGROVCEV 1

5220 TOLMIN

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

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.300 GOSPODINJSTEV!

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

POSTANITE 
NAROČNIK/-ICA 
e-SOČAsnika
Vsi, ki želite postati naročniki 
e-SOČAsnika, nam prek pove-
zave https://bit.ly/2GBGraz 
posredujte vaš e-naslov, na 
katerega vam bomo pošiljali 
povezavo na naš spletni medij.
Uredništvo

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka bo izšla predvidoma v začetku junija. Če bi želeli v 
SOČAsniku objaviti prispevek, nam besedilo posredujte do 6. maja ozi-
roma se o roku dogovorite z urednico.
Na spletni strani www.prc.si/socasnik sta na voljo obrazec in podrob-
nejša 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 fotografije pa naj bodo v visoki resoluciji 
(vsaj 1 Mb).  
Uredništvo

POTUJO^A KNJI@NICA V 
NOVI PREOBLEKI
Zgornje Poso~je – Potujoča knjižni-
ca v Zgornjem Posočju že 45 let 
skrbi za ohranjanje bralne kulture in 
kakovosti življenja ljudi izven občin-
skih središč. Prvi bibliobus iz leta 
1977 in njegova naslednika iz let 
1983 in 1995 si je tolminska knjižni-
ca delila s knjižnicama iz Ajdovščine 
in Nove Gorice. Leta 2001 je Knji-
žnica Cirila Kosmača Tolmin dobila 
svoj prvi samostojni bibliobus, letos 
pa je po dolini zapeljalo novo vozilo. 
Na več kot 80 postajališčih, razpr-
šenih po krajih, pred tovarnami, šo-
lami in vrtci, bo bralce obiskovalo 
sodobno zasnovano vozilo z več kot 
sto metri knjižnih polic ter avtomatizi-
ranimi izvlečnimi koriti z literaturo za 
najmlajše, pomičnimi klopmi in vide-
oprojektorjem za izvajanje bibliope-
dagoških dejavnosti. Sodobna teh-
nologija bo obiskovalcem omogoča-
la skeniranje in tiskanje dokumen-
tov, brskanje po elektronskih knjiž-
ničnih vsebinah, omogočen bo 
brezhiben sprejem mobilnega signa-
la in možnost brezžične povezave za 
veliko število uporabnikov. Starejšim 
in gibalno oviranim bosta dostop 
olajšala avtomatizirana dvižna plo-
ščad in enonivojska površina celot-
ne notranjosti. Vozilo je izdelalo 

MARCA SO V TOLMINU SLOVESNO NAMENU PREDALI NOV BIBLIOBUS. Sodobno zasnova-
no vozilo z več kot sto metri knjižnih polic, avtomatiziranimi izvlečnimi koriti z literaturo za 
najmlajše, pomičnimi klopmi in videoprojektorjem za izvajanje bibliopedagoških dejavnosti bo 
razveselilo obiskovalce na več kot 80 postajališčih, razpršenih po Zgornjem Posočju. Foto: ar-
hiv Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

podjetje AS Domžale, zunanjo po-
dobo, ki nas s citati naših literatov 
popelje po pisni dediščini Zgornjega 
Posočja, je zasnoval oblikovalec 
Matic Leban. Več kot polovico 
sredstev za naložbo je zagotovilo 
Ministrstvo za kulturo, preostalo pa 
občine Bovec, Kobarid in Tolmin ter 
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin.

Slavnostnega odprtja novega biblio-
busa, ki je bilo 24. marca, so se v 
Knjižnici Tolmin poleg predstavnika 
ministrstva za kulturo, posoških občin 

in lokalnih institucij udeležili tudi po-
tujoči knjižničarji iz vse Slovenije. Ti 
vedo povedati, da se na terenu med 
bralci pletejo številne zabavne zgodbe, 
ki dajejo poklicu potujočega knjižni-
čarja poseben čar. V Sloveniji poleg 
tolminskega vozi še deset bibliobu-
sov in dva bibliokombija. Notranjost 
novega vozila je bila ob dnevu odpr-
tih vrat na ogled tudi ostalim obisko-
valcem v Bovcu, Kobaridu in Tolminu.
Peter Pavletič, Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin
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I zjema ni niti območje od Bovca, 
Deskel do Podbrda. Prav zato so 
tukajšnji ravnatelji, združeni v 

strokovni aktiv, preteklo jesen na ra-
čun predvidenega upokojevanja pri-
pravili analizo potreb po zaposlova-
nju v omenjeni subregiji za obdobje 
naslednjih pet let. Ta je skladno s 
pričakovanji pokazala negativno gi-
banje tako pri zaposlitvah strokovnih 
delavcev kot tudi pri tehnično-admi-
nistrativnem osebju.

Rezultati analize potreb po 
zaposlovanju

Na račun predvidenih upokojitev 
naj bi na območju Zgornjega Posočja 
ter Kanalskega do septembra 2027 
potrebovali okoli 60 delovnih mest 
strokovnih delavcev najrazličnejših 
profilov. Daleč največji manko se kaže 
pri učiteljih razrednega pouka (skoraj 
20). Temu sledi pomanjkanje učiteljev 
matematike (6), slovenščine (3,5), v 
manjših deležih pa tudi športne vzgo-
je, tehnike in tehnologije itd. Poleg 
tega se bo v naslednjih petih letih 
iskalo okoli 30 tehnično-administra-
tivnih kadrov, in sicer čistilce (12), 
kuharje (5), spremljevalce (3), gospo-
dinjce (2,5), hišnike (1,5) ter v manj-
ših deležih tudi ostale poklice (peri-
ce, administratorje, knjigovodje, taj-
nike VIZ, računovodje). Skupaj torej 
okoli 90 novih zaposlitev.

»Ni ljudi! Preprosto jih ni!«
Kot poudarja Ciril Makovec, vodja 

omenjenega strokovnega aktiva rav-
nateljev, je še pred petimi leti nače-
loma veljalo, da se ljudje, ki so izpol-
nili pogoje za upokojitev, zanjo niso 
odločili in so delovno dobo podaljše-
vali. V tem času se je trend spreme-
nil, saj se večina ob izpolnitvi pogo-
jev odloči za takojšnjo upokojitev. Na 
vprašanje, zakaj meni, da je tako, 
Makovec odgovarja, da je razlogov 
več, vendar je prepričan, da največjo 
oviro zaposlenim predstavlja prav to, 

V gospodarstvu, zdravstvu in na podro~ju nege po domovih za ostarele `e dalj ~asa opozarjajo na po-
manjkanje ustreznih kadrov. Vse glasnej{i postajajo tudi zaposleni na podro~ju vzgoje in izobra`eva-
nja (VIZ). Ravnatelji slovenskih vrtcev pa tudi osnovnih in srednjih {ol ne opa`ajo le zmanj{evanja 
strokovnih delavcev, ampak tudi tehni~nega osebja. Po podatkih iz navedenega vira v na{i dr`avi `e 
zdaj primanjkuje od 4.000 do 5.000 u~iteljev*.

Kako zakrpati kadrovsko luknjo na 
podro~ju vzgoje in izobra`evanja?

da so »vsakodnevno na limitu svojih 
zmožnosti«. Zahteve in pričakovanja 
se večajo, večina dela neprekinjeno 
več kot stoodstotno, kar sčasoma 
načne zdravje. Sledijo bolniške (tudi 
za daljše obdobje), tem pa nadome-
ščanja, ki izčrpajo še tiste, ki ostane-
jo. Nato se krog obrne. Komaj se eni 
vrnejo nazaj na delo, zbolijo drugi. 
Nastane začaran krog.

Poleg tega prihaja do nepričakovanih 
odsotnosti na račun poškodb, nege 
otrok in drugih razlogov za nenav-
zočnost na delovnem mestu, ki jih je 
nemogoče predvideti. Ob vsem tem pa 
po njegovem mnenju ne gre zanemari-
ti še močne konkurence gospodarstva, 
ki na račun neprimerno boljših plač 
v gospodarski sektor privablja čedalje 
več učiteljskega kadra – sploh tistega 

z naravoslovno usmeritvijo (učitelje 
računalništva, fizike, kemije …). Po-
leg tega Makovec opozarja še na en 
vidik razvrednotenja poklicev v vzgo-
ji in izobraževanju, ki se dogaja pred-
vsem zaradi vtikanja staršev in oko-
lice v strokovno delo zaposlenih. 
Sploh osnovna šola je po njegovih 
besedah tista »posoda«, za katero se 
zdi, da lahko vsakdo vanjo izlije »svoj 
žolč« in za nameček »soli po svoji 
pameti«. In tako se dogaja, da se uči-
telji ter ne nazadnje tudi ravnatelji 
začnejo umikati iz šolstva in raje 
zgrabijo druge poklicne priložnosti.

»Vse to in še več prispeva k temu, 
da smo včasih na razpise za prosto 
delovno mesto dobili 20 ali celo 30 
vlog. Zdaj dobimo eno ali dve – če jih 
sploh dobimo … Tudi na naši šoli se 
je že zgodilo, da smo imeli več razpi-
sov, na katere se ni prijavil nihče. Ni 
ljudi! Preprosto jih ni! Pri nas imamo 
v primerjavi z drugimi slovenskimi 
šolami vsaj to srečo, da za zdaj raz-
polagamo z zadostnim številom stro-
kovnih delavcev. To pomeni, da ima-
mo pouk pokrit z učitelji, vzgojitelji 
in pomočniki ustrezne izobrazbe. V 
mnogih šolah se namreč danes doga-
ja, da pouk poteka pod vodstvom 
strokovno povsem neustreznega kadra. 
Res pa je, da imamo pri nas zelo ve-

UKINITEV R[S – SLABA POPOTNICA ZA NADALJNJI RAZVOJ 
KADROV

Severno Primorska (Goriška) razvojna regija – Z najdaljšim stažem reše-
vanja kadrovske problematike v regiji se lahko pohvali prav regijska štipen-
dijska shema (RŠS), ki je pri nas delovala vse od leta 2008 in za katero je v 
naši regiji skrbel prav Posoški razvojni center (PRC).

Njen namen ni bilo le sofinanciranje štipendij, ampak je ta ukrep regiji 
zagotavljal tudi revitalizacijo. »Tiste, ki so po šolanju vstopili na trg dela, se 
je spodbujalo, da se vrnejo v regijo, se tu zaposlijo in tukaj tudi ostanejo.« Na 
ta način se je po mnenju Simona Škvora, direktorja PRC, več kot 15 let 
preprečeval tako imenovan beg možganov, izboljševalo demografsko sliko 
območja, dvigovalo izobrazbeno strukturo in pomlajevalo delovno silo.

»Žal se je to štipendijsko shemo na neki način na silo zaustavilo. Res se je 
ciklus projekta za staro finančno perspektivo zaključil. Res pa je tudi, da smo 
v upanju, da bi se ta shema nadaljevala v novem programskem obdobju do 
leta 2027, po celotni regiji pri delodajalcih zbrali potrebe po novih štipendistih 
in ugotovili, da se praktično povsod izkazuje povečan interes po štipendiranju. 
Zato ocenjujemo, da je ta poteza oziroma odločitev Ministrstva za delo pre-
nagljena in je na neki način slaba popotnica za nadaljnji razvoj takih odda-
ljenih, obmejnih in problemskih območij, kot je Zgornje Posočje oziroma naša 
regija,« je še ugotavljal direktor PRC.

ČLANI OŽJE DELOVNE SKUPINE RAZVOJA KADROV ZA POTREBE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA OBMOČJU OD BOVCA DO DESKEL IN 
PODBRDA (iz leve) mag. Branka Hrast Debeljak, Ciril Makovec in Simon Škvor skupaj z ravnatelji šol in župani ugotavljajo, da bo omenjeno 
območje do 2027 potrebovalo okoli 90 novih zaposlitev na tem področju. Foto: Tatjana Šalej Faletič in Mateja Kutin
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TREND VPISA NA TEHNI^NE [OLE SE POVE^UJE
Posočje – Posoški razvojni center (PRC) si že več kot 20 let prizadeva za 

razvoj in podporo kadrom v Zgornjem Posočju ter Severno Primorski (Goriški) 
razvojni regiji. V tem času je izvedel številne projekte, med katerimi naj 
spomnimo na odmevnejše, kot so: 
• Soča 2006 in Soča 2013: Program spodbujanja razvoja v Posočju (2002–2006 in 

2007–2013) – Usposabljanje in razvoj kadrov/Instrument 1: Štipendiranje; 
Instrument 2: Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja; Instrument 
3: Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja;

• Sklad dela Posočje (2002–2016);
• Kako pridobiti, razviti in obdržati mlade izobražence v Posočju (2002);
• Osnovnošolcem v Posočju približujemo deficitarne poklice (2003);
• Študentje in podjetja iz Posočja se spoznavajo (2003);
• Mladim v regiji približujemo deficitarne poklice – podjetjem pomagamo 

pridobiti ustrezne kadre (2004);
• Deficitarni poklici pod drobnogledom (2004);
• Regijska štipendijska shema Goriške statistične regije (2008–2015);
• delavnice Aktivne politike zaposlovanja (2008–2011);
•  Dvig ravni pismenosti (2010–2013);
• Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče (2016–2019);
• Svetovanje zaposlenim na Goriškem (2016–2022);
• Brezplačno ocenjevanje spretnosti odraslih (2016–2022);
• Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II (2018–2022);
• Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba (2021);
• Regijska štipendijska shema Goriške statistične regije (2016–2022);
• Partnerstvo za kadre (2018–2028);
• Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba 

(2022–2023).
Z njihovo pomočjo je PRC reševal aktualno kadrovsko problematiko, po-

magal pri pridobivanju štipendij ter skrbel za številna svetovanja, izobraževa-
nja oziroma dvig poklicnih kompetenc.

Med zadnje odmevnejše in uspešnejše projekte, s katerim se je skušalo 
omiliti močno primanjkovanje tehničnega kadra na območju občin Bovec, 
Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin, zagotovo sodi tudi projekt Partnerstvo za 
kadre. Po besedah Simona Škvora, direktorja PRC, se s tem projektom med 
mladimi spodbuja zanimanje za tehnične poklice in to z namenom, da bi se 
ti odločali za nadaljnje šolanje v tehničnih smereh. »Podjetja v naši subregiji 
so k temu projektu pristopila zelo intenzivno in z velikim interesom, pa tudi 
velikim finančnim in strokovnim angažmajem. Na ta način smo v zadnjih 
štirih letih v različne aktivnosti skupaj vključili skoraj 6.500 otrok in mlado-
stnikov. Ugotavljamo, da se je trend začel obračati na bolje. Konkretno to 
pomeni, da smo za slabe štiri odstotke povečali vpis na tehnične šole. Na prvi 
pogled se to zdi res mogoče malo, ker pa govorimo o trendu, se ta zagotovo 
izboljšuje.«

Z letom 2022 se projekt Partnerstvo za kadre nadaljuje v novo petletno 
obdobje, pri čemer vsi vključeni deležniki ohranjajo partnerski odnos, hkra-
ti pa zanimanje za vključitev izkazujejo tudi novi potencialni partnerji, saj 
gre za zalogaj, ki v regiji še zdaleč ni rešen.

lik primanjkljaj na račun bolniških 
pri tehničnem osebju, ki ga imamo 
odstotno najmanj. Govorim predvsem 
o kuharicah in čistilkah,« pojasnjuje 
vodja strokovnega aktiva ravnateljev 
Makovec, ki že deveto leto zapored 
ravnateljuje na OŠ Dušana Muniha 
Most na Soči, pod okrilje katere sodi 
tudi tamkajšnji vrtec. Za lažje razu-
mevanje pove, da je pri njih »zapo-
slenih 46 učiteljev in 23 vzgojiteljic ter 
njihovih pomočnic. Zato je pri teh 
strokovnih delavcih lažje dobiti zame-
njavo kot na primer pri številčno 
mnogo bolj okrnjenih čistilkah.«

K pobudi re{evanje tovrstnih 
izzivov pristopila tudi 
Gimnazija Tolmin

Čeprav na račun upokojitev na Gi-
mnaziji Tolmin trenutno nimajo to-
vrstnih kadrovskih težav, pa se sled-
nje v prihodnje obetajo tudi tej edini 
srednji šoli v Zgornjem Posočju. Zato 
je tukajšnje vodstvo aktivno pristopi-
lo k pobudi reševanja tovrstnih izzi-
vov. Kot je povedala mag. Branka 
Hrast Debeljak, članica ožje delovne 
skupine razvoja kadrov za potrebe 
VIZ na našem območju – vanjo sta 
poleg nje vključena še Makovec in 
Simon Škvor, direktor Posoškega 
razvojnega centra –, je njihova naloga 
ta, da ponudijo podporo promociji teh 
poklicev in se angažirajo pri soustvar-
janju za bivanje spodbudnega okolja.

O načrtih oziroma ukrepih je naša 
sogovornica dejala, da so v aktivu 
ravnateljev in ožji delovni skupini 
razmišljali, »kako bi pedagoške pok-
lice naredili bolj privlačne. Čeprav 
država nudi štipendije, teh ne podeli 
v celoti, ker ni dovolj zanimanja. Za-
to je treba v osnovi spodbuditi prav 
interes mladih za študije na pedago-
ških smereh. V drugi fazi pa smo se 
odločili, da bolj intenzivno pristopi-
mo k njihovi promociji med dijaki 
srednjih šol. To pomeni, da bomo 
tako po srednjih šolah kot na gimna-
ziji začeli predstavljati študij pedago-
ških smeri oziroma poklicev. Možnost 
predstavitve zaposlitve diplomantov 
pedagoških smeri v Posočju nam je 
že omogočila vzgojiteljska šola v Aj-
dovščini. Prav tako bomo posebej 
naslavljali obstoječe študente pedago-
ških smeri iz Posočja. Promocijo na-
črtujemo v sodelovanju s posoškimi 
občinami, s katerimi se pogovarjamo 
o tem, kako ustvariti spodbudno oko-
lje, tako da bodo ljudje s takšno izo-
brazbo ostali v naših krajih ali se 
celo k nam preselili od drugod,« je še 

poudarila Hrast Debeljakova in hkra-
ti opozorila na še en vidik – nestimu-
lativen obstoječi sistem plač, ki po 
njenem mnenju »resnično deprivile-
gira mlade učitelje«. Vendar pa naj bi 
nehvaležno stanje začetnih plač na 
področju vzgoje in izobraževanja re-
šil nov plačni sistem (najnižji plačni 
razred učitelja začetnika se bo pre-
dvidoma dvignil za štiri plačne raz-
rede), ki skladno z doseženim spo-
razumom v marcu predvideva tudi 
izboljšano vrednotenje pedagoškega 
in tehnično-administrativnega dela.

Ti naj bi štipendistom ponujali »več-
jo dodano vrednost s ciljem, da se na 
račun privlačne ponudbe iz mestnih 
središč vrnejo na podeželje in tu tudi 
ostanejo. Sama štipendija, ki jo po-
deljuje država, je za reševanje teh 
izzivov premalo. Mladi danes potre-
bujejo več.« Ker pa je ta zgodba šele 
v nastajanju in sredi dogovorov, bo-
mo o njej podrobneje poročali, ko bo 
dobila svoj epilog.

V vsakem primeru bo treba »ukre-
pe načrtovati premišljeno in mlade 
nagovarjati ciljno. Vendar pa sami v 

Posočju z generacijskimi zamenjava-
mi te težave ne bomo rešili. Brez po-
vezovanja in sodelovanja med vrtci, 
šolami, občinami in resornimi mini-
strstvi ne bo šlo. To je nujno!«, doda-
ja Škvor, ki poleg povezovanja in 
nudenju pomoči pri pripravi ukrepov 
vidi vlogo PRC tudi pri ustrezni pro-
mociji ter posledično usklajeni pred-
stavitvi pedagoških poklicev.
Tatjana Šalej Faletič

*Vir: Bitka za učitelje – mladih ni, starejši v 
pokoj. KURALT, Špela. Delo. Ljubljana, 10. ja-
nuar 2023.

Na obravnavanem obmo~ju, ki se 
razteza od Bovca, Deskel do 
Podbrda, se v {olskem letu 
2022/2023 vzgaja oziroma izo-
bra`uje 800 vrt~evskih otrok, 
2.002 u~enca in 209 dijakov. 
Skupaj torej 3.011 otrok in mlado-
stnikov. Ti so razporejeni v sedem 
vrtcev in prav toliko osnovnih {ol, 
kamor sodi tudi 12 podru`nic. Za 
njihovo vzgojo in izobra`evanje 
trenutno skrbi 425 strokovnih de-
lavcev, za nemoteno delovanje v 
omenjenih vzgojno-izobra`eval-
nih ustanovah pa je zaposlenih 
{e 151 oseb, ki opravljajo teh-
ni~no-administrativno delo.

Na~rtovanje in priprava 
sistemskih ukrepov za 
bla`itev problematike

Pri reševanju nastale situacije je na 
pomoč priskočil tudi Posoški razvoj-
ni center (PRC), ki že več kot 20 let 
med drugim deluje na področju ra-
zvoja kadrov v regiji. Po besedah 
direktorja Simona Škvora, so se z 
novonastalo kadrovsko luknjo na po-
dročju vzgoje in izobraževanja zače-
li ukvarjati lansko jesen. Čeprav gre 
za problematiko na nacionalni ravni, 
bo morala po njegovem prepričanju 
rešitve iskati vsaka regija posebej.

»Mi izkušnje imamo. Imamo tudi 
utečene načine dela. Reševali smo že 
kadrovske izzive na področju defici-
tarnih poklicev, tehniških in zdrav-
stvenih smeri,« pojasnjuje Škvor, ki 
je kot vezni člen med občinami in 
pedagoško stroko vključen v ožjo 
delovno skupino razvoja kadrov za 
potrebe VIZ. Vlogo PRC vidi pred-
vsem v podpori pri pripravi smiselnih 
kratkoročnih, srednjeročnih in dolgo-
ročnih ukrepov, s katerimi bi to pro-
blematiko sistemsko ublažili. Kot 
pravi, bodo skušali mlade, ki bodo 
izkazali zanimanje za pedagoško de-
lo, nagovoriti tudi z novimi ukrepi. 
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Vabljeni k sodelovanju na Tednih 
vseživljenjskega učenja
Vse zavode, samostojne podjetnike, društva in institucije, ki delujete na po-
dročju izobraževanja, kulture, zdravja, prostovoljstva, medijev, ekologije, 
osebne rasti, podjetništva, financ … vabimo k sodelovanju na Tednih vseži-
vljenjskega učenja (TVU). Izkoristite priložnost in z udeleženci delite svoje 
znanje ali jim predstavite svojo dejavnost.
TVU se bodo po vsej Sloveniji in tudi v Posočju odvijali med 15. majem in 18. 
junijem. Več o projektu lahko preberete na https://tvu.acs.si.
Dodatne informacije: 
Anja Colja (Posoški razvojni center), anja.colja@prc.si ali 05/38-41-512

PRC poro~a

POSO[KI RAZVOJNI CENTER 
PARTNER V NOVEM 
STRATE[KEM PROJEKTU
Koper – Novi slovensko-italijanski 
strateški projekt ADRIONCYCLETOUR 
prinaša zahodni Sloveniji bogatejšo 
ponudbo storitev na področju kole-
sarskega turizma in novo naložbo v 
kolesarsko infrastrukturo. Partnerji, 
med njimi tudi Posoški razvojni 
center (PRC) in Občina Kobarid, 
so se sredi februarja v Kopru sestali 
na uvodnem srečanju.

Projekt ADRIONCYCLETOUR, ki 
promovira kolesarski turizem kot ob-
liko trajnostnega turizma, želi prispe-
vati k boljši dostopnosti in večji pri-
vlačnosti čezmejnega območja. 
Podrobneje bo določil kolesarsko 
povezavo ob obali severnega Jadra-
na, ki vodi skozi slovensko Istro, 
Furlanijo - Julijsko krajino in Veneto, 
ter opredelil navezave proti notranjo-
sti. Ta kolesarska trasa je del širše 
zamisli o vzpostavitvi kolesarske po-
vezave ob Jadranskem in Jonskem 
morju, in sicer od juga Italije preko 
Slovenije, Hrvaške, Bosne in Herce-
govine, Črne gore ter Albanije do 
Grčije.

Tri naložbe v kolesarsko infrastruktu-
ro so finančno najobsežnejše dejav-
nosti; med njimi je tudi odsek daljin-
ske kolesarske poti D7 (Robič–Jel-
šane) od Kobarida proti mejnemu 

NA UVODNEM SREČANJU PARTNERJEV PROJEKTA ADRIONCYCLETOUR je poročevalka Evropske komisije Anna Monika Modzelewska 
poudarila, da omenjena komisija podpira čezmejno sodelovanje, in program Interreg Italija-Slovenija označila kot primer dobre prakse. Foto: arhiv 
RRC Koper

prehodu Robič. Projekt bo financiral 
del tega odseka, ki ga bo Občina 
Kobarid uredila v sodelovanju z Di-
rekcijo RS za infrastrukturo.

V okviru projekta bomo ponovno 
vzpostavili nekaj v preteklih letih že 
delujočih prevoznih storitev za kole-
sarje. PRC bo ponovno vpeljal avto-
busno povezavo med Posočjem in 
intermodalnim centrom v Čedadu. 
Nadgradil bo turistični produkt kole-
sarjenja v kombinaciji z vlakom na 
Bohinjski progi, predvsem v podpo-
ro načrtovani povezanosti čezmejnih 
potniških železniških povezav na ob-
močju somestja obeh Goric.

Projektni partnerji, poleg omenjenih 

še vodilni partner Dežela Furlanija- 
Julijska krajina, BSC Kranj –  
Regionalna razvojna agencija 
Gorenjske, Regionalni razvojni 
center (RRC) Koper, Lokalna ak-
cijska skupina Vzhodnega Vene-
ta in regionalna destinacijska orga-
nizacija Furlanije - Julijske krajine 
PromoTurismo FVG, želimo dodat-
no izboljšati turistično ponudbo za 
kolesarje na čezmejnem območju, 
okrepiti mreženje med turističnimi 
deležniki in vzpostaviti stalno čez-
mejno sodelovanje ter dialog na in-
stitucionalni ravni.

V okviru uvodnega srečanja je pote-
kala tudi novinarska konferenca, na 

kateri so govorniki poudarili pomen 
sodelovanja. Državni sekretar na Mi-
nistrstvu za kohezijo in regionalni ra-
zvoj Marko Koprivc pa je projekt 
ADRIONCYCLETOUR označil kot 
pomemben predvsem zato, ker 
spodbuja kolesarjenje, razvoj turiz-
ma ter gradnjo mostov med narodi, 
obenem pa vzpostavlja skupen go-
spodarski prostor.

Projekt ADRIONCYCLETOUR v viši-
ni 80 odstotkov sofinancira Evropski 
sklad za regionalni razvoj; skupna 
vrednost je skoraj 4,4 milijona evrov. 
Zaključil se bo v drugi polovici leta 
2025.
Po izjavi za javnost povzela Mateja Kutin.

MINISTRSTVO ZA VZGOJO 
IN IZOBRAŽEVANJE
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Utrinki

Severnoprimorska mre`na regionalna razvojna agencija

 ̂lani Sveta regije, ki ga sestav-
lja 13 županov Severno Pri-
morske (Goriške) razvojne 

regije, so se 23. februarja sestali na 
122. seji, ki je potekala v dvorani Več-
namenskega centra Cerkno. Med 
drugim so soglasno sprejeli sklep o 
novi članski sestavi in v nadaljevanju 
potrdili novega predsednika ter pod-
predsednika Sveta Severne Primorske 
(Goriške) razvojne regije.

Predsednika v prejšnjem mandat-
nem obdobju je skladno z dogovo-
rom o kroženju omenjenih funkcij 
med občinami zamenjal Gašper Ur-

Svet regije v novi ~lanski 
sestavi in z novim vodstvom

šič, župan Občine Cerkno in doseda-
nji podpredsednik Sveta regije, med-
tem ko je njegov namestnik postal 
Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija.

V nadaljevanju je Simon Škvor, 
direktor Posoškega razvojnega centra, 
nosilne razvojne agencije v regiji, 
članom predstavil poročilo Severno-
primorske regionalne razvojne agen-
cije (MRRA) za preteklo leto, nato pa 
še Program dela MRRA za leto 2023. 
Člani so pod novim vodstvom oba 
omenjena dokumenta potrdili.

 V sklopu seje so izvolili tudi dva 
nova člana Razvojnega sveta Kohe-
zijske regije Zahodna Slovenija. V 
tej vlogi bosta po novem tolminski 
župan Alen Červ in novogoriški žu-
pan Samo Turel.

V zadnjem delu seje je Jožica La-
zar, direktorica ICRA Idrija, člane 
seznanila z osnovnimi stroški, pove-
zanimi s postopkom priprave in iz-
delave prve generacije regionalnih 
prostorskih planov za Severno Pri-
morsko (Goriško) razvojno regijo. Ob 
tem so člani potrdili predlagan ključ 
razdelitve stroškov med občinami, ki 
ga je predlagalo Ministrstvo za na-
ravne vire in prostor.
T. Š. F.

SVET SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE) 
RAZVOJNE REGIJE je na svoji zadnji seji 
med drugim potrdil novo člansko sestavo, za 
novega predsednika Gašperja Uršiča, župa-
na Občine Cerkno, za podpredsednika pa 
Tomaža Venclja, župana Občine Idrija. Foto: 
Brigita Bratina PeršinPRIZADEVANJA ZA RAZVOJ 

ZNOTRAJ BIOSFERNEGA 
OBMO^JA JULIJSKE ALPE
Bled – V začetku januarja je na pova-
bilo direktorja Javnega zavoda Tri-
glavski narodni park (JZ TNP) dr. Tita 
Potočnika in koordinatorja Skupnos-
ti Julijske Alpe ter obenem direktorja 
Turizma Bohinj Klemna Langusa na 
Bledu potekalo srečanje županov, di-
rektorjev zavodov za turizem in direk-
torjev razvojnih agencij v Biosfernem 
območju Julijske Alpe. Srečanja so 
se udeležili tudi župani treh posoških 
občin Alen Červ, Marko Matajurc 
in Valter Mlekuž, direktor Turizma 
Dolina Soče Viljam Kvalić, v imenu 
direktorja Posoškega razvojnega cen-
tra Simona Škvora pa Miro Kristan.

Kot sta poudarila Potočnik in Langus, 
je ključnega pomena za uresničitev 
prizadevanj prav sodelovanje lokalnih 
skupnosti, turističnih institucij, razvoj-
nih agencij in JZ TNP kot upravljavca 
edinega narodnega parka v Sloveniji. 
V luči tega so se na srečanju pogo-
varjali o trajnostni mobilnosti in turiz-
mu, upravljanju Biosfernega območja 
Julijske Alpe in možnostih razvoja za 
prebivalce lokalnih skupnosti na tem 
območju. Bovški župan je pri tem 
poudaril, da se je v zadnjih letih od-
nos prebivalcev na območju TNP do 
pogojev sobivanja močno spremenil, 
saj so še pred nekaj leti tudi občine 
znotraj parka dojemali zgolj kot nujno 
zlo, ki pomeni samo omejitve in dolo-

ča način vsakdanjega življenja. »Po-
memben premik se je začel z izva-
janjem 10. in 11. člena Zakona o 
TNP, ki občinam znotraj parka prina-
ša sredstva za trajnostni razvoj. Na 
tem področju lahko postorimo še 
veliko. Avtobusne prevoze čez Vršič 
in Predel lahko organiziramo še po-
gosteje, a ostaja dejstvo, da se vse 
do danes nismo mogli uskladiti z 
odgovornim resorjem na državni 
ravni, da bi poskrbel za označitev 
avtobusnih postajališč na državnih 
cestah. Ne zdrži, da se ne da, saj 
so ponekod na državnih cestah za-
risana postajališča celo v ovinkih s 
križišči. Eno je na primer v Plavah. 
Na Občino Bovec s temi pobudami 
upravičeno pritiskata tudi krajevni 
skupnosti Soča-Trenta in Log pod 
Mangartom, vendar tudi mi lahko le 

spodbujamo ministrstvo, odgovor-
no za infrastrukturo, da je tak ukrep 
nujen. Vse številnejši trajnostno 
usmerjeni turisti, pohodniki in upo-
rabniki avtobusnih prevozov ne ve-
do, kje lahko stopijo na avtobus. V 
Italiji nam je uspelo pridobiti vsa so-
glasja za uporabo avtobusnih po-
stajališč in postaj poletne redne lini-
je preko Predela in Trbiža do Kranj-
ske Gore, pri nas pa naletimo na te-
žave. Pa so to po mojem preproste 
zadeve,« je povedal župan, ki priča-
kuje tudi pri tem sodelovanje vodstva 
TNP.
Prav projekti za razvoj trajnostne mo-
bilnosti so tudi za Občino Bovec, po 
površini četrto največjo občino v Slo-
veniji, izjemnega pomena, saj leži 
večji del območja prav znotraj TNP.
Milan Štulc

V ZAČETKU LETA JE NA BLEDU POTEKALO SREČANJE županov, direktorjev zavodov za turi-
zem in razvojnih agencij v Biosfernem območju Julijske Alpe (BO JA), na katerem je beseda 
tekla o načrtih in izzivih na področju trajnostne mobilnosti, upravljanju BO JA, trajnostnem turiz-
mu v povezavi z ohranjanjem okolja in zagotavljanju kakovosti življenja prebivalcev ter hkrati 
prijetnih izkušnjah obiskovalcev. Udeleženci so se strinjali, da je pomembno sodelovanje in 
usklajeno delovanje na vseh področjih. Foto: arhiv JZ TNP
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Ob~ina Bovec

2. redna seja bov{kega 
ob~inskega sveta

Konec februarja je v Stergulčevi 
hiši potekala druga redna seja Občin-
skega sveta (OS) Občine Bovec, na 
kateri je bilo prisotnih vseh 12 čla-
nov. V uvodni besedi jih je župan 
Valter Mlekuž obvestil o tem, da bo 
imenoval dva podžupana, in o tem, 
da je bil sam imenovan za podpred-
sednika Združenja občin Slovenije. 
Ime prvega podžupana je povedal 
takoj – to bo Erik Cuder iz Župano-
ve liste – Gradimo Bovško naprej. 
Drugega podžupana pa bo imenoval 

po sprejetju proračuna. Glede na pri-
čakovano razpravo in potrebo po 
številnih odgovorih je Mlekuž za vo-
denje seje pooblastil najstarejšega 
svetnika Miho Sotlarja.

Ob potrditvi dnevnega reda je Lista 
za Posočje predlagala umik druge točke 
(potrjevanje predlogov projektov ob-
čine za umestitev v Akcijski načrt 
parkovnih lokalnih skupnosti za leto 
2023), pete točke (dokapitalizacija 
javnega podjetja DOLB Bovec), šeste 
(sprememba cen storitev omenjenega 
podjetja) in sedme točke (spremem-
ba cenika smučarskih vozovnic za 
smučišče Kanin za nizko sezono). 

Iz ob~inskih uprav

reda. Pri glasovanju o peti in šesti 
točki so svetniki s šestimi glasovi za 
in šestimi proti odločili, da ti dve os-
taneta na dnevnem redu. Glede umi-
ka sedme točke je bil izid glasovanja 
sedem proti in pet za, zato je bila 
obdržana na dnevnem redu.

Predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, ki 
ji predseduje dr. Jurij Žurej, da se 
na dnevni red umesti točko o spre-
membi odloka o preoblikovanju Jav-
nega zavoda Sončni Kanin v Sončni 
Kanin d.o.o., ki v posameznih členih 
določa število članov nadzornega 
sveta, je najprej komentiral Sotlar, ki 

Obenem so zahtevali umestitev do-
datne točke: sprememba Odloka o 
preoblikovanju Javnega zavoda Sonč-
ni Kanin v Sončni Kanin d.o.o. Žu-
pan je pojasnil, da bi umik druge 
točke zaradi časovnice najverjetneje 
pomenil izgubo denarja iz 10. in 11. 
člena Zakona o Triglavskem narod-
nem parku. Tudi predstavnik Krajevne 
skupnosti (KS) Soča-Trenta je potr-
dil, da je KS uskladila vse z njihove 
strani predlagane projekte z občino 
in jih je ta tudi v večini upoštevala.

Pri glasovanju šest za in pet proti 
ter enim vzdržanim glasom je bila 
druga točka umaknjena z dnevnega 

NA FEBRUARSKI SEJI BOVŠKEGA OBČINSKEGA SVETA so obravnavali predlog letošnjega občinskega proračuna, ki z glasovanjem šest svetnikov 
za in šest proti ni bil primeren za nadaljnjo obravnavo. 

ZA PRVEGA PODŽUPANA je bil imenovan 
Erik Cuder iz županove liste – Gradimo Bov-
ško naprej. Drugega bo župan imenoval 
naknadno.

Utrinki

PETO SRE^ANJE @UPANJ  
IN @UPANOV SLOVENSKIH 
OB^IN
Brdo pri Kranju – V Kongresnem 
centru Brdo je 22. februarja poteka-
lo srečanje županj in županov slo-
venskih občin, ki so ga pripravili Mi-
nistrstvo za gospodarstvo, turizem in 
šport (MGTŠ), Slovenska turistična 
organizacija (STO) in Skupnost ob-
čin Slovenije (SOS). Razprava se je 
pod sloganom »Povezani zmoremo 
več in veliko bolje« osredotočila na 
pomen sodelovanja lokalnih oblasti 
pri nadaljnjem razvoju slovenskega 
turizma.

Novo turistično strategijo, načrte in 
osrednje prihajajoče projekte na po-
dročju turizma so prisotnim župa-
nom predstavili minister za gospo-
darstvo, turizem in šport Matjaž 
Han, generalna direktorica Direkto-
rata za turizem na MGTŠ Dubravka 

Kalin, direktorica STO mag. Maja 
Pak ter predsednik Odbora za turi-
zem pri SOS Peter Misja. Poudarili 
so izjemno velik pomen vloge občin 
pri soustvarjanju turistične ponudbe. 

Kot je dejal minister, pa se tudi sku-
paj zastavljena strategija začne ure-
sničevati v vsakem kraju. Prav zato 
so pomemben del srečanja posvetili 
razpravi, v kateri so župani lahko po-

dali svoja mnenja in pobude. Župan 
Občine Bovec Valter Mlekuž je 
poudaril, da je Zgornje Posočje prav 
gotovo primer dobre prakse, saj so 
se tri posoške občine že pred leti 

NA SREČANJU SLOVENSKIH ŽUPANJ IN ŽUPANOV, ki so ga pripravili Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Slovenska turistična orga-
nizacija in Skupnost občin Slovenije, se je razprava pod sloganom »Povezani zmoremo več in veliko bolje« osredotočila na pomen sodelovanja 
lokalnih oblasti pri nadaljnjem razvoju slovenskega turizma. Foto: arhiv MGTŠ
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je sejo vodil. Pojasnil je, da predlog 
za umestitev točke na dnevni red ni 
bil vložen v skladu z občinskim sta-
tutom in poslovnikom ter dodal, da 
bi bila taka umestitev točke v nas-
protju s poslovnikom. Če bi svetniki 
izglasovali tako odločitev, bi pozval 
župana, da v skladu s statutom z ve-
tom zadrži sklep OS Občine Bovec. 
Predlog je bil z osmimi glasovi za in 
štirimi proti izglasovan, vendar je 
župan ob upoštevanju statuta podal 
veto z obrazložitvijo, da mora biti 
postopek izpeljan procesno korektno 
in v skladu s statutom. V nadaljeva-
nju so svetniki soglasno potrdili spre-
menjeni dnevni red.

Člani OS so z manjšimi spremem-
bami najprej potrdili zapisnika prve 
redne konstitutivne seje in njenega 
nadaljevanja ter poročilo prve kore-
spondenčne seje. V drugi točki so 
obravnavali Proračun Občine Bovec 
za leto 2023 (prvo branje), ki na pri-
hodkovni strani predvideva nekaj več 
kot 14 milijonov evrov, na odhodkov-
ni pa dobrih 20 milijonov. Šest mili-
jonov evrov primanjkljaja se bo pok-
rilo s stanjem sredstev na računu ob 
koncu preteklega leta in predvidenim 
zadolževanjem v višini maksimalno 
1,5 milijona evrov. Po obrazložitvi 
proračuna, splošnih vprašanjih in 
odgovorih pripravljavcev so svetniki 
po ustaljeni praksi posebni del pro-
računa obravnavali po straneh ozi-
roma po posameznih postavkah. Ob 
glasovanju je bilo šest svetnikov za 
in šest proti, zato predlog proračuna 

Na izredni seji sprejeli 
prora~un

Po drugi redni seji sta bili v marcu 
sklicani še prva in druga izredna se-
ja Občinskega sveta (OS) Občine 
Bovec. Na prvi, ki je bila sklicana na 
zahtevo Liste za Posočje – Bovec, so 
svetniki obravnavali predloge za spre-
membe dopolnitve posameznih odlo-
kov Občine Bovec v prvem branju in 
jih po večini sprejeli za primerne za 
nadaljnjo obravnavo. Potrdili so tudi 
dva nova člana Nadzornega sveta 
Sončnega Kanina.

Na drugi izredni seji, ki je bila 20. 
marca, so svetniki ponovno obravna-
vali predlog letošnjega proračuna, za 
katerega so predhodno že potekala 
usklajevanja. Izkoristili so možnost 
sprejemanja po hitrem postopku, kar 
omogočata statut in poslovnik Obči-
ne Bovec, ki so ga svetniki podprli 
soglasno.

OS Občine Bovec je po obravnavi 
predloga proračuna s sedmimi glaso-
vi za, nobenim proti in tremi vzdrža-
nimi, sprejel Odlok o Proračunu Ob-

čine Bovec za leto 2023 z vsemi pri-
padajočimi prilogami. Ta predvideva 
na prihodkovni strani dobrih 14 mi-
lijonov, na odhodkovni pa dobrih 20 
milijonov evrov. Predvideno je zadol-
ževanje v višini največ 1,5 milijona 
evrov, s prenosom sredstev na ra-
čunu Občine Bovec konec preteklega 
leta v letošnje proračunsko obdobje 
pa je proračun uravnotežen.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Dogovori o nadgradnji 
sistemov re{evanja

Bovški župan Valter Mlekuž je 
sredi januarja v svoji pisarni sprejel 
načelnika Društva Gorske reševalne 
službe (GRS) Bovec Jureta Črniča in 
njegovega namestnika Darja Muzni-
ka. Skupaj s poveljnikom Štaba civil-
ne zaščite (CZ) občine Bovec Edijem 
Melincem je prisluhnil njunim po-
budam.

Predstavnika GRS Bovec sta najprej 
opozorila na težave glede delovanja 
črpališča goriva za helikopterje. To je 
namreč zaprto v času, ko Letališče 

ni bil primeren za nadaljnjo obravna-
vo.

V tretji točki so svetniki obravna-
vali imenovanje stalnih delovnih teles 
Občine Bovec. Predloge Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja za vsa delovna telesa so so-
glasno potrdili.

Sledila je točka o dokapitalizaciji 
javnega podjetja DOLB Bovec. Za ne-
moteno delovanje sistema javnega 
podjetja, predvsem pa za zagotavlja-
nje nemotenega delovanja njegovega 
denarnega toka, so svetniki soglasno 
sprejeli predlog za dokapitalizacijo v 
višini 11.600 evrov. V nadaljevanju so 
potrdili tudi dvig cene variabilnega 
dela iz 42,17 na 70,91 evra in fiksne-
ga dela na 44,80 evra/kW/leto.

Sledila je obravnava sprememb cen 
vozovnic za Kanin za nizko sezono, 
ki se spreminjajo zaradi uskladitve s 
cenami smučarskih vozovnic s smu-
čiščem Sella Nevea. Za obdobje od 
13. marca do zaključka letošnje se-
zone so potrdili predlagane cene.
Besedilo in foto: Milan Štulc

LETOŠNJI BOVŠKI PRORAČUN JE BIL SPREJET na izredni seji 20. marca.

Utrinki

povezale tudi na področju turizma in 
ustanovile Javni zavod za turizem 
Dolina Soče. »Ledino smo orali na 
Bovškem, kar je eden od razlogov, 
da je sedež tega zavoda v Bovcu. 
Vendar se ves čas zavedamo, da 
se ne moremo deliti na občinske 
meje, saj gosta ne zanima, v kateri 
občini je, temveč kaj lahko doživi 
na širšem območju. Tako razmi-
šljanje in konkretno delovanje nam 
dokazljivo prinaša tudi konkretne 
rezultate. Za razvoj turizma je seve-
da nujna vsa potrebna infrastruktu-
ra – tako cestna in komunalna kot 
turistična. Če kdo, potem mi dobro 
vemo, kaj se zgodi, ko se zaustavi 
glavni generator celoletnega turiz-
ma. Ko se je zaustavila kaninska 
žičnica, so se zapirali hoteli, izgu-
bili smo veliko delovnih mest in od 
takrat se do danes, kar deset let 
potem, turistična ponudba še ni 
opomogla. Na Bovškem je res vse 

več investitorjev, zagotovo pa je 
prava smer razvoj butičnega, traj-
nostnega turizma. Ni rešitev v 
kvantiteti, temveč v kvaliteti. Ven-
dar še tako dober hotelir ne more 
preživeti brez celoletnega turizma. 
Obrobna območja nismo Lju-
bljana, kjer hotelirji polnijo hotele 
na čisto drugi osnovi. Zato je nalo-
ga nas vseh, države in občin, da 
poskrbimo za ugodne pogoje tudi 
za razvoj turističnega gospodar-
stva. Samo tako bomo ustvarili po-
membno dodano vrednost tudi ob-
robnim območjem v Sloveniji.«

Na MGTŠ so se, zadovoljni s pote-
kom in zaključki tokratnega sreča-
nja, zavezali k upoštevanju predlo-
gov ter mnenj vseh razpravljavcev, s 
poudarkom, da je prav njihov prispe-
vek najpomembnejši pri snovanju 
prihodnjih korakov na področju turiz-
ma na državni ravni.
Milan Štulc

59. DAN EMIGRANTA
^edad – V Gledališču Ristori so v ja-
nuarju ponovno izvedli tradicionalno 
prireditev Dan emigranta s pomemb-

DAN EMIGRANTA – Za glasbene točke so poskrbeli ansambli Potoki muzikantje, BK Evolution, 
Ostajki in Pokriva nočiva, pevec Franco Giordano in zbor Dvojezične večstopenjske šole Pavla 
Petričiča iz Špetra (na fotografiji), medtem ko je Beneško gledališče na ogled postavilo pred-
stavo Ist san Berto v režiji Jasmin Kovic.

nimi gosti. Polno dvorano obiskoval-
cev je najprej nagovorila županja 
Občine Čedad Daniela Bernardi, 
ki je dejala, da smo vsi »ena velika 
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Bovec ne deluje in oseba za upravlja-
nje črpališča ni prisotna. Posledica 
tega je, da mora helikopter ob daljših 
intervencijah po gorivo na Brnik. »Pri 
GRS Bovec smo pripravljeni v sodelo-
vanju z drugimi strukturami CZ izo-
braziti posameznike za pridobitev 
potrebnih dokumentov za upravljanje 
s črpališčem oziroma točenje goriva v 
helikopterje ali sodelovati pri iskanju 
drugih alternativ,« sta povedala. Po-
zivala sta, da se ta problematika 
obravnava prednostno, da bo delova-
nje črpališča za namene zaščite in 
reševanja neodvisno od odprtosti 
letališča.

Druga pobuda se je nanašala na 
iskanje pogrešanih oziroma izgublje-
nih oseb v naravnem okolju, največ-
krat v gorah. Na občino so naslovili 
prošnjo za pomoč pri sofinanciranju 
nabave brezpilotnega letalnika – dro-
na s termovizijsko kamero, ki je pos-
tal nepogrešljiv instrument za iskanje 
izgubljenih. Na GRS Bovec so prip-
ravljeni usposobiti ljudi za licencira-
no upravljanje brezpilotnih letalni-
kov. Ta bi bil po potrebi na voljo 
tudi vsem drugim strukturam CZ ob 
naravnih in drugih nesrečah.

Župan Občine Bovec in poveljnik 
OŠ CZ Bovec sta obe pobudi takoj v 

celoti podprla. GRS se je zavezala, da 
bo pridobila ustrezne ponudbe glede 
drona, občina pa bo našla način za 
sofinanciranje nakupa.

Društvo GRS Bovec v lastni režiji 
v svojih prostorih pripravlja tudi mu-
zejsko sobo, v načrtu pa imajo tudi 
postavitev poligona za treninge gor-
skih reševalcev in usposabljanje mla-
dih kadrov.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Predstavitev potencialnih 
tras gozdne ceste na planino 
Golobar

Občina Bovec je v okviru projekti-
ranja gozdne ceste na planino Golo-
bar februarja organizirala javno pred-
stavitev potencialnih tras. Predstavi-
tev je povezoval Andrej Fon, na 
Občini Bovec zadolžen za področje 
gozdarstva.

Na dogodku je najprej spregovoril 
župan Valter Mlekuž. Ob pozdravu 
vseh prisotnih je izrazil zadovoljstvo, 
da se spet resno pristopa k načrtova-
nju gradnje ceste na planino in jav-
nosti predstavlja dosedanje ugoto-
vitve, predloge glede upravičenosti 
gradnje in različice tras. »Skupaj se 
bomo odločali o najustreznejši trasi. 
Pričakujemo tudi vaše pobude. Upam, 
da bomo enotni, da je ta pot potreb-
na. Projektiranje projekta bo financi-
rano iz naslova razvoja podeželja, 
zato smo se tudi odločili, da pristopi-

NADGRADNJA SISTEMOV REŠEVANJA – načelnik društva GRS Bovec Jure Črnič in njegov 
namestnik Darjo Muznik sta bovškemu županu Valterju Mlekužu in poveljniku Štaba CZ občine 
Bovec Ediju Melincu predstavila dve pobudi, ki bi omogočili nadgradnjo sistema zaščite in reše-
vanja. 

mo k temu. Če se bomo skupaj odlo-
čili, da gremo v izvedbo, bomo pre-
dvidoma v prihodnjem letu pridobili 
gradbeno dovoljenje, graditi pa bomo 
začeli takrat, ko bodo na kateremko-
li razpisu na voljo namenska sred-
stva. Vemo, da je to kar velik zalogaj, 
vendar vemo tudi, da je na planini 
Golobar velika zaloga zelo kakovo-
stnega lesa. Pred leti je bila ta zami-
sel zelo aktualna, a je bila žal opuš-
čena. Sedaj pa ponovno pristopamo 
k realizaciji. Veseli bomo vseh vaših 
predlogov, pripomb in vprašanj, na 
katera bodo odgovarjali predavatelji,« 
je poudaril bovški župan.

V nadaljevanju je višja svetovalka 
za gospodarstvo na Občini Bovec 
mag. Cecilija Avsenik predstavila 
projekt, v katerega je vključena tudi 
Občina Bovec. Iz drobnice je skupni 
projekt sodelovanja štirih lokalnih 
akcijskih skupin iz Slovenije in ene 
iz Avstrije, katerega prijavitelj je LAS 
Dolina Soče, ki deluje pod okriljem 
Posoškega razvojnega centra (PRC). 
Naslavlja razvoj drobničarstva na ni-
vojih osnovne in dopolnilnih kmetij-
skih dejavnosti ter na področjih pro-
izvodnje in trženja. Kot je povedala 
Avsenikova, so dejavnosti »usmerjene 
v razvoj, trženje in povezovanje obsto-
ječih ekoloških pridelovalcev pridel-
kov in predelovalcev izdelkov iz drob-
nice«. Projekt je sofinanciran s sred-
stvi Evropskega kmetijskega sklada za 

Utrinki

družina, dan emigranta pa tradici-
ja, ki jo je treba ohraniti in jo pre-
dati novim generacijam«. Za mikro-
fon je nato stopil minister za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu Matej Ar-
čon, ki je ob zahvali Beneškim Slo-
vencem za vztrajanje dejal, da je pri-
hodnost v povezovanju in sodelova-
nju. »Vedno poudarjam, da je ta 
čezmejni prostor edinstven v Evro-
pi. Je preplet različnih kultur, naro-
dov, in dejansko smo Evropa mi. 
Mi ljudje, ki živimo tukaj, ki se do-
polnjujemo in si izkazujemo pozor-
nost in medsebojno spoštovanje, 
zato lahko in zmoremo graditi 
skupno prihodnost,« je dejal minis-
ter in ob tem dodal, da bo Slovenija 
v naslednjem obdobju namenila po-
sebno pozornost Videnski pokrajini. 
Ob tem je izrazil upanje, da bosta to 
podprli tudi Italija in Dežela Furlanija 
- Julijska krajina.

V imenu slovenskih organizacij iz Vi-
denske pokrajine je nato spregovoril 
član vodstva Sveta slovenskih orga-
nizacij (SSO) Igor Jelen, ki je opo-

zoril predvsem na demografsko upa-
danje slovenske narodne skupnosti 
v Videnski pokrajini ter njeno druž-
beno razdrobljenost. Ključna poved 
Tatjane Rojc, senatorke v Rimu, pa 
se je glasila: »Nadiške doline potre-
bujejo podporo, vizijo in skupen 
politični projekt okolju prijaznega 
razvoja, ki naj ljudi privabi nazaj v 
svoje kraje.«
Besedilo in foto: Milan Štulc

BOV[KI ^EBELARJI – 
AMBASADORJI ^ISTEGA IN 
NARAVNEGA OKOLJA
Bovec – Prvi petek v februarju je žu-
pan Občine Bovec Valter Mlekuž v 
svoji pisarni sprejel predstavnike 
Čebelarskega društva Bovec (ČDB), 
saj z veseljem spremlja razvoj čebe-
larstva na Bovškem. Župana so obi-
skali predsednik ČDB Branko Ko-
mac in čebelarji Jožko Bizjak, 
Zdravko Istenič ter Vesna Komac.

Kot je poudaril predsednik društva, 
je bovški med dober tako zaradi lju-

PREDSTAVNIKI ČEBELARSKEGA DRUŠTVA BOVEC NA OBISKU PRI ŽUPANU – Župana so 
obiskali predsednik ČDB Branko Komac in čebelarji Jožko Bizjak, Zdravko Istenič ter Vesna 
Komac.

bezni do čebel kot tudi na račun so-
naravnega čebelarjenja, saj za 
zdravljenje čebeljih bolezni upora-
bljajo le biološka zdravila. Poleg te-
ga se čebele lahko pasejo v narav-
nem okolju brez intenzivnega kmeto-
vanja, kar pomeni, da kmetje po ve-
čini ne uporabljajo agresivnih škro-
piv. »Vsi čebelarji smo takšnim 
Bovčanom, ki ne uporabljajo kemi-

kalij za škropljenje sadja, vrtnin in 
drugih pridelkov, zelo hvaležni,« je 
še povedal Branko Komac.
Zato tudi ni čudno, da člani ČDB za 
cvetlični med na slovenskem in 
mednarodnem ocenjevanju medu v 
Semiču prejemajo zlata in srebrna 
priznanja, Istenič pa je poleg srebr-
nega prejel še bronasto za lipov 
med.
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razvoj podeželja, potrjen pa je bil 
lani. Občina Bovec bo v njegovem 
okviru uredila elektrifikacijo nekda-
nje mlekarne Ravni laz, kjer se ureja 
predstavitev pašništva in sirarstva na 
Bovškem, ter izdelala projektno do-
kumentacijo za ureditev gozdne ces-
te na planino Golobar, kjer so bile do 
70. let 20. stoletja žive še tri planine: 
Predolina, Slatenik in Golobar. Danes 
je živa le še Predolina, ki je dostopna 
s kobariške strani.

Kaj bi cesta pomenila za gospodar-
jenje z gozdovi, je predstavil vodja 
Krajevne enote Bovec Zavoda za goz-
dove Slovenije Dragan Marković. 
Poudaril je, da se zadnjih 60 let na 
tem območju zaradi nedostopnosti z 
gozdovi ni gospodarilo. Nekaj več kot 
350 hektarjev veliko območje pokriva 
pretežno bukov gozd in nekaj iglav-
cev. »Prevladujejo starejši gozdovi, 
lesne zaloge pa so v nekaterih delih 
tudi do trikrat večje, kot jih sicer poz-
namo v bovški dolini. Nekateri pre-
deli dosegajo skoraj 600 m3/ha. Gos-
podarjenje na tem območju bo seveda 
sonaravno in primerno lesni sestavi. 
V desetih letih, kakršna je veljavnost 
načrta, pa bi po oddelkih z intenzi-
teto 20 odstotkov lahko brez večjih 
vplivov na okolje posekali 27.500 m3 
lesa. Glede na prirast pa pričakuje-
mo, da bo lesna zaloga čez recimo 
dve leti še višja. Če bo do tja speljana 
cesta, bo to pomenilo tudi veliko de-

lovnih mest, zaslužka, postranskih 
gozdnih proizvodov in tako naprej,« 
je predstavil potencial gospodarjenja 
z gozdovi.

Vodja projekta Iz drobnice Peter 
Domevšček je povedal, da so z us-
pešno prijavo na razpis pridobili 127 
tisoč evrov za območje LAS Dolina 
Soče. Pomembno je, da jim je uspelo 
v projekt pritegniti tudi kmete z nji-
hovimi pobudami. V nadaljevanju je 
spregovoril o dejavnostih, ki jih bodo 
izvedli – nabavi mobilne hladilnice, 
obnovi sirarne z zamenjavo kotla, 
nadgradnji mobilne klavnice. Pred-
stavil pa je tudi druge dejavnosti PRC 
in izrazil upanje, da bodo skupaj vse 

načrtovano izvedli in s tem izkoristi-
li vsa razpoložljiva sredstva. V nada-
ljevanju se je osredotočil na pomem-
bnost ceste na Golobar, saj si po 
njegovem kmetijstva v Alpah ne mo-
remo predstavljati brez planin.

Projektant in vodja oddelka za 
gozdno gradbeništvo v Slovenskih 
državnih gozdovih dr. Robert Robek 
je prisotnim povedal, da izdelujejo 
projektno dokumentacijo za dostop 
do planine Golobar v dveh fazah. 
Prvo predstavlja izdelava idejnih 
zasnov štirih variant trase, izbor dveh 
variant za pridobitev elaborata ničel-
nic in izdelava idejnega projekta tra-
se za pridobitev projektnih mnenj ter 

FEBRUARJA JE V STERGULČEVI HIŠI POTEKALA JAVNA PREDSTAVITEV potencialnih tras 
gozdne ceste na planino Golobar.

soglasij. Drugo fazo pa predstavlja 
priprava dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (GD) in prido-
bitev GD ter projekt za izvedbo (PZI). 
Po izgradnji dostopne ceste do plani-
ne Golobar bo treba zgraditi omrežje 
stranskih gozdnih cest v občinskih 
gozdovih na omenjeni planini. Pro-
jektant načrtuje, da bo idejni projekt 
pripravljen do letošnjega junija in bo 
takrat ponovno predstavljen na javni 
tribuni. Občina pa bi v proračunu za 
leto 2024 zagotovila sredstva za pri-
dobitev GD in PZI. Tako pripravljena 
dokumentacija oziroma projekt bo 
osnova za kandidaturo na primernih 
razpisih za pridobitev razvojnih sred-
stev.
Besedilo in foto: Milan Štulc

[portna dvorana Bovec bo 
zgrajena do {olskega leta 
2023/2024

Župan Občine Bovec Valter Mle-
kuž je 24. januarja organiziral sesta-
nek predstavnikov izvajalca in nad-
zora gradnje Športne dvorane Bovec. 
Od njih je zahteval pojasnila in kon-
kretne odgovore, zakaj so glede na 
predviden rok z gradnjo v večmeseč-
ni zamudi.

Sestanka so se skupaj s sodelavci 
udeležili Gašper Matelič, direktor 
operative v podjetju Kolektor Koling, 
ki izvaja dela, Srečo Barbič, direktor 
Lokainženiringa, podjetja za svetoval-

Utrinki

Župan se jim je ob tej priložnosti 
zahvalil za njihov trud in jim čestital 
za profesionalen in okolju koristen 
pristop ter vsa pridobljena priznanja. 
»V mojih očeh ste tudi ambasador-
ji čistega in naravnega okolja, v ka-
terem živimo ter v katerem vi čebe-
larite, saj se tudi sam zavedam, da 
je tako izvrsten med lahko samo 
posledica vseh teh pogojev sku-
paj,« jih je še pohvalil.
Besedilo in foto: Milan Štulc

OB^NI ZBOR GASILSKE 
ZVEZE BOVEC
Srpenica – Prvo soboto v marcu je 
v vaškem gasilskem domu potekal 
občni zbor Gasilske zveze (GZ) Bo-
vec, s katerim so bovški gasilci med 
drugim obeležili tudi 20-letnico delo-
vanja omenjene zveze. Po ustaljeni 
navadi so najprej imenovali delovno 
predsedstvo, nato podajali poročila, 
sledili pa so pozdravi uniformiranih 
in zatem še drugih gostov.

Predsednik GZ Bovec v odhajanju 

Boris Zorko je v svojem nagovoru 
med drugim poudaril odlično sode-
lovanje z Občino Bovec in poudaril, 
da je bilo iz občinskega proračuna v 
zadnjih desetih letih za gasilstvo na-
menjenih več kot dva milijona evrov. 
Po drugi strani so vsa prostovoljna 
gasilska društva (PGD) skozi svoje 
zavzeto prostovoljno delo znala ta 
vložek tudi ustrezno povrniti. Veliko 
vlogo pri razvoju gasilstva na Bov-
škem pa je Zorko pripisal tudi nek-
danjemu županu in večletnemu 
poslancu Danijelu Krivcu.

Ker pa se GZ Bovec izteka petletni 
mandat, so na občnem zboru ime-
novali tudi novo vodstvo. Za predse-
dnika je bil izbran Adem Omerović, 
poveljnik pa tudi v novem petletnem 
obdobju še naprej ostaja Uroš 
Kemper.

Župan Občine Bovec Valter Mle-
kuž je v svojem nagovoru poudaril, 
da je na to skupščino želel priti z do-
bro novico, »da smo tudi letos us-
peli v proračunu zagotovili skoraj 
500.000 evrov, vendar žal proraču-

NA OBČNEM ZBORU GASILSKE ZVEZE BOVEC, kjer so gasilci iz bovškega med drugim pra-
znovali tudi 20-letnico delovanja zveze, je bil za predsednika izbran Adem Omerović, poveljnik 
pa še naprej ostaja Uroš Kemper.

na v prvem branju občinski svet ni 
potrdil. Zdaj me skrbi, kako izvesti 
preostalo plačilo okoli 150.000 ev-
rov za gasilsko vozilo v Logu pod 
Mangartom in financirati druge na-
črtovane naložbe v drugo gasilsko 
opremo in vozila ter dron za GRS 
in GZ, saj bi sredstva zagotovili iz 
Zakona o Triglavskem narodnem 
parku,« je načrtovane nakupe raz-
členil župan in se vsem zahvalil za 

desetletno odlično sodelovanje.

Svoje pozdrave ob jubileju so pri-
nesli tudi drugi visoki gosti, za za-
ključek pa so najprej sprejeli nove 
gasilke in gasilce, ki so seveda us-
pešno opravili tudi usposabljanje in 
sprejemne izpite ter nadaljevali s po-
delitvijo zahval, napredovanj in pri-
znanj.
Besedilo in foto: Milan Štulc
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ni inženiring, ki izvaja nadzor, in 
Denise Šuler Rutar, ravnateljica OŠ 
Bovec. V uvodu je župan neposredno 
povedal, da želi »danes dobiti točne 
informacije, kaj se dogaja na grad-
bišču, saj je vsem jasno, da so zamu-
de pri gradnji Športne dvorane Bovec 
vse večje, nekih resnih gradbenih 
premikov pa ne zaznavamo. Naši ot-
roci preprosto ne bodo mogli ostati še 
eno sezono brez telovadnice, zato od 
vas zahtevam pojasnila in zagotovila, 
da bo objekt otrokom na voljo z za-
četkom šolskega leta 2023/2024.«

Matelič je priznal, da je zamuda 
zaradi številnih dejavnikov res velika, 
vendar v isti sapi zagotovil, da je rok 

izvedbe, ki ga zahteva župan, doseg-
ljiv. »Mi še vedno verjamemo in tukaj 
danes tudi zagotavljam, da smo spo-
sobni objekt dokončati do začetka 
prihodnjega šolskega leta in da je 
postavljeni rok dosegljiv. Res je bilo 
zaradi različnih razlogov nekaj mrtve-
ga teka, vendar smo zdaj gradbišče 
zares zagnali. Še vedno je veliko dela 
pri izvedbi komunalne infrastrukture, 
odvozu materiala in podobno, vendar 
se za izvedbo dogovarjamo tudi z lo-
kalnimi izvajalci. Nekatere ekipe, ki 
so gradile Spar, so zdaj skupaj z de-
lovodjem preseljene na ta objekt. Tu-
di za naprej so vsi potrebni gradbeni 
materiali, profilacija, elementi za 

stekleno fasadno steno in drugi ele-
menti naročeni, nekateri že izdelani. 
Pripravili smo rebalans terminskega 
plana, po katerem lahko zagotovimo 
vseljivost objekta do 1. septembra 
2023,« je zagotovil direktor operative 
v podjetju Kolektor Koling.

Pogodbeni rok za izvedbo je bil 
sicer maj 2023, vendar je bil kasneje 
podpisan aneks k pogodbi, s katerim 
se je podaljšal rok za izvedbo. Izva-
jalec se je z njim zavezal, da bo dela 
dokončal do 31. avgusta in zagotovil 
tehnični pregled ter pridobil uporab-
no dovoljenje. To je tudi edini aneks, 
ki je bil doslej sklenjen z izvajalcem.
Besedilo in foto: Milan Štulc

JANUARJA SO PREDSTAVNIKI 
IZVAJALCA BOVŠKEMU ŽUPA-
NU VALTERJU MLEKUŽU ZA-
GOTOVILI, da bo gradnja bovške 
športne dvorane dokončana do 
novega šolskega leta. Do 31. av-
gusta bo zagotovljen tudi tehnič-
ni pregled in pridobitev uporab-
nega dovoljenja.

Predaja predora Rabelj v 
ponovno uporabo

Na povabilo predstavnika uprav-
ljavca cest v Italiji ANAS Pierpaola 
Di Marca in župana Občine Trbiž 
Renza Zanetteja sva se župan Obči-
ne Bovec Valter Mlekuž in avtor 
prispevka udeležila formalnega za-
ključka naložbe v predor pri Ra-
beljskem jezeru.

Vse od začetka načrtovanja sana-
cije predora Občina Bovec odlično 
sodeluje z italijanskim upravljavcem 
cest Azienda Nazionale Autonoma 
delle Strade, bolj znanim pod ime-
nom ANAS, ter deželnimi in lokalni-
mi oblastmi Furlanije - Julijske kraji-

OB ZAKLJUČKU SANACIJSKIH DEL V PREDORU PRI RABELJSKEM JEZERU (z leve): župan 
Občine Trbiž Renzo Zanette, župan Občine Bovec Valter Mlekuž in podpredsednik deželnega 
sveta FJK Stefano Mazzolini.

Utrinki

POGUMNO SO STOPILI NA 
NOVO @IVLJENJSKO POT
Poso~je – V Klubu zdravljenih alko-
holikov (KZA) Tolmin izvajamo pro-
gram Rehabilitacija zdravljenih alko-
holikov in njihovih družinskih članov 
za zdravo življenje. Vanj smo vključe-
ni posamezniki iz občin Bovec, Ka-
nal ob Soči, Kobarid in Tolmin, ki 
smo se odločili spremeniti svoj ži-
vljenjski slog in si poiskati smisel živ-
ljenja brez omame alkohola, ter naši 
svojci, ki želijo postati člani in nas na 
tak način podpirati. Program vsebu-
je smernice za oblikovanje novih živ-
ljenjskih vzorcev, vztrajanje v absti-
nenci in podpori na novi življenjski 
poti. Pod strokovnim vodstvom tera-
pevtk se člani kluba srečujemo 
enkrat tedensko. V tem času si iz-
menjujemo in pridobivamo nove iz-
kušnje, pomagamo z nasveti, širimo 
znanja, se moralno podpiramo in 
tkemo nova znanstva ter prijateljstva.

Ob zaključku preteklega leta smo 

člani naredili svojo osebno inventuro 
in inventuro kluba. Zadovoljno smo 
ugotovili, da je bilo leto prijazno in 
uspešno. Poleg rednih tedenskih 
srečanj smo izvedli tri pohode (na 

Mengore, Planico pod Krnom in 
Mrzli vrh nad Idrsko planino), se po-
dali na izlet v Bolnico Franjo in Anto-
nijev rov, pripravili poletni piknik v 
Aspasku ter se srečali na novoletni 

večerji. Izvedli smo tudi dve preda-
vanji za širšo javnost, in sicer prvo z 
naslovom Duševne stiske – lahko 
pomagam? v Tolminu ter drugo 
Stres in pozitivna psihologija v Bov-
cu. Poleg tega pa smo se tudi sami 
udeležili več predavanj na teme so-
dobnega starševstva, zdravega nači-
na življenja, zamere in odpuščanje 
ter si ogledali film Otroci alkoholikov.
V vseh treh posoških občinah smo 
organizirali preventivno akcijo Slove-
nija piha 0,0. Sodelovali pa smo tudi 
pri Živi knjižnici ter na Tržnici dobro-
delnosti v Tolminu. Z veseljem smo 
se odzvali vabilu drugih klubov, ko 
so organizirali razna predavanja in 
srečanja.
Tako kot smo pogumno stopili na 
novo življenjsko pot, smo pogumno 
zakorakali tudi v leto 2023 in to z 
obljubami, da bomo vztrajali na začr-
tani poti. Vsekakor pa bomo z vese-
ljem medse sprejeli vse, ki se boste 
opogumili in se nam pridružili.
Ivan Lišter, predsednik KZA Tolmin

ČLANI KLUBA ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV TOLMIN niso le pogumno stopili na novo živ-
ljenjsko pot, ampak so prav tako pogumno zakorakali v novo leto in to z obljubami, da bodo 
vztrajali na začrtani poti. Ob tem bodo z veseljem v svoje vrste sprejeli vse, ki se boste opogu-
mili in se jim pridružili. Za več informacij pokličite terapevtko Tejo Kumar na telefonsko številko 
031-479-296. Foto: arhiv KZA Tolmin
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ne (FJK). V imenu Občine Bovec sem 
se v času rekonstrukcije predora ve-
liko pogovarjal in sodeloval z odgo-
vornimi na italijanski strani. Tako je 
naneslo, da sem vodji omenjene na-
ložbe pri ANAS inženirju Di Marcu 
ob zaključku del potožil, da na svoje 
mesto niso vrnili slike Marije z Jezu-
som, ki je prej krasila omenjeni pre-
dor. Di Marco je na mojo pobudo 
sliko na lesu očitno izbrskal in jo 
prinesel na dogodek ob ponovnem 
odprtju. Prav zaradi tega je bilo od-
prtje nadvse izvirno, saj sta župana 
omenjenih občin sliko ponovno pos-
tavila na svoje mesto in s tem predor 
tudi uradno predala svojemu name-
nu.

Bovški župan se je ob tej priložno-
sti iskreno zahvalil investitorju za 
posluh pri potrebah in prošnjah Ob-
čine Bovec. Ob tem je spomnil na 
uvedbo popolne zapore v nočnem 
času, kar je pomenilo, da so izvajal-
ci dela opravljali večinoma ponoči. 
»Želim si, da bi tako sodelovanje 
vzdrževali še naprej in ga po potrebi 
tudi nadgradili. Pri prevoznosti med-
narodno tako pomembne ceste, kot je 
ta čez Predel, so namreč vaše težave 
tudi naše in obratno. In premagamo 
oziroma rešujemo jih lahko samo s 
tako popolnim sodelovanjem, kot je 
to naše,« je še poudaril župan Mle-
kuž. Sicer pa so se dogodka udeleži-
li tudi podpredsednik Deželnega 

sveta FJK Stefano Mazzolini, pred-
stavniki ANAS in izvajalca del.
Besedilo in foto: Milan Štulc, 
predstavnik za mednarodne odnose na 
Občini Bovec

^ez Skutnik v Rezijo
Občini Bovec in Rezija se ponovno 

dogovarjata o vzpostavitvi stalne po-
ti čez Skutnik. V ta namen so se 7. 
marca v kraju Sella Nevea sestali 
predstavniki obeh občin, Javnega 
zavoda Triglavski narodni park (JZ 
TNP) in Naravnega parka Julijsko 
predgorje.

Naj spomnimo, da je bil prvi po-
hod čez Skutnik organiziran leta 
2019. Pobudnika za vzpostavitev te 
poti sta bila italijanska alpinista, bra-
ta Pietro in Giovanni Placentino. Za 
Občino Bovec sem koordinacijo za 
prvo organizacijo pohoda vodil avtor 
prispevka. Celotno organizacijo poho-
da s slovenske strani je takrat prevzel 
in v okviru Festivala pohodništva tu-
di zelo uspešno izpeljal Turizem Do-
lina Soče; pohod je vodil takratni 
direktor zavoda Janko Humar.

Na srečanju na planini Kot v Rezi-
ji sta bovški župan Valter Mlekuž in 
rezijanska županja Anna Micelli tak-
rat izrazila prepričanje, da je treba to 
navado ohraniti ter te pohode in sre-
čanja izvajati vsaj enkrat letno. 
Čeprav je zaradi razmer, povezanih 
z epidemijo, začasno vse zamrlo, se 
sedaj porajajo nove zamisli o vzpo-

stavitvi stalne čezmejne poti čez Sku-
tnik. Letos vsi organizacijski deležni-
ki načrtujejo najprej pohod iz Bovca 
v Rezijo v juniju, nato pa bi pohod 
želeli vključiti še v Festival poho-
dništva v jesenskem času. Rojevajo 
se tudi zamisli o izvedbi tekme v 
gorskem teku v prihodnjem letu, dol-
goročno pa o vzpostavitvi krožne 
poti iz Bovca čez Skutnik v Ravenico 
ter nato čez Krniško sedlo in Učjo do 
Žage oziroma Bovca. Želja je, da bi 
bila ta krožna pot vključena v sistem 
Juliana Trail, opremili pa bi jo tako, 
da bi jo lahko uporabljali kot zgodo-
vinsko učno pot z bogato floro in 
favno.

Gre torej za vzpostavitev celostne 
logistike, ki bo morala zajemati tudi 
prevoze, namestitvene zmogljivosti 
(predvsem v Reziji) in drugo turistič-
no-planinsko infrastrukturo. Občini 
Bovec in Rezija se zavzemata za pri-
dobitev sredstev iz naslova čezmej-
nega sodelovanja. Kot so povedali 
predstavniki obeh parkov, bi to po-
menilo zgodbo o uspehu tudi v čez-
mejnem Biosfernem območju (BO) 
Julijske Alpe (JA), ki združuje dve 
obstoječi BO na obeh straneh meje 
– BO JA in Riserva della Biosfera Al-
pi Giulie –, ki ju upravljata JZ TNP 
in Naravni park Julijsko predgorje.
Besedilo in foto: Milan Štulc

OBČINI BOVEC IN REZIJA SE PONOVNO DOGOVARJATA O VZPOSTAVITVI STALNE POTI 
ČEZ SKUTNIK. Pogovori o tem segajo v leto 2019, ko je bil organiziran prvi pohod po tej poti, 
kasneje pa je zamisel zaradi razmer, povezanih z epidemijo, začasno zamrla.

Utrinki

KAKO MALO JE TREBA, DA 
^LOVEKU POLEP[A[ DAN
Breginj in Tolmin – Učenci Podru-
žnične šole (PŠ) Breginj so pod 
mentorstvom učiteljic Tatjane Terli-
kar in Tatjane Sok Lavrenčič po 
nekaj letih premora ponovno rekli: 
»Hvala!« vsem starejšim krajanom. 
Prvi petek v februarju so jih skupaj z 
Območnim združenjem Rdečega 
križa (OZRK) Tolmin povabili na raz-
gibano prireditev. »Svet je kakor  
ringaraja, vse prihaja in odhaja …«, 
je v rap izvedbi odmevalo po dvora-
ni. Recital pesmi so prepletli s ple-
som, narečno besedo in ljudskim iz-
ročilom. Otroci breginjskega vrtca 
so privabili nasmehe s pesmijo in 
prisrčnim plesom. Večer so pope-
strili še veseli pevci z venčkom ljud-
skih in zvoki dalmatinskih pesmi.  
Veliko število obiskovalcev so nago-
vorili ravnatelj kobariške OŠ Simon 
Skočir, predsednik OZRK Tolmin 
Rafael Šuligoj in predsednik Kra-

jevne skupnosti Breginj Srečko 
Gašperut.

V sredo, 1. marca, so učenci bre-
ginjske šole obiskali tudi enoto Do-
ma upokojencev Podbrdo, ki deluje 
v Tolminu. Spoznavali so življenje in 
delo v domu. Skupaj z oskrbovanci 
so se udeležili ustvarjalnic, na koncu 

KER NAM JE MAR
Kobarid – Na OŠ Simona Gregorči-
ča Kobarid skušamo naše učence 
vzgajati in usmeriti, da se širše ozre-
jo okoli sebe ter se poskusijo vživeti 
v druge. V lanskem šolskem letu 
smo otroško empatijo izbezali na 
plano že s projektom pomoči otro-
kom v Ukrajini. Učenci so z velikim 
žarom zbirali male pozornosti, ki so 
jih namenili ukrajinskim otrokom, in 
jim tako poskusili vsaj malo polepša-
ti življenje.

Februarja je mati Zemlja z uničujo-
čim potresom pokazala zobe ljudem 
v Turčiji in Siriji. V okviru projekta 
eTwinning Hearts smo se že v začet-
ku šolskega leta povezali z nekaj 
evropskimi učitelji. V sodelujočo sku-
pino spada tudi nekaj učiteljev iz 
Turčije, zato so bili naši učenci zelo 
zaskrbljeni, kaj se dogaja z našimi 
prijatelji. Še najbolj so se gube skrbi 
na obrazih zarisale četrtošolcem, 
saj so si decembra z njimi izmenjali 
novoletne voščilnice. Po pogovoru z 

KAKO MALO JE TREBA, DA ČLOVEKU POLEPŠAŠ DAN, vedo tudi učenci PŠ Breginj, ki so po 
nekaj letih premora spet rekli: »Hvala!«. Foto: arhiv PŠ Breginj

pa so jim dan popestrili še s petjem, 
plesom in recitacijami. Največje za-
dovoljstvo in srečo pa je bilo opaziti, 
ko so otroci pristopili k vsakemu po-
samezniku s skromnim darilcem, sti-
skom rok in prijazno besedo.

Tatjana Terlikar in Tatjana Sok Lavrenčič, 
učiteljici, PŠ Simona Gregorčiča Kobarid
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@upanov sprejem 
novorojen~kov

Na povabilo župana Občine Bovec 
Valterja Mlekuža so se tik pred kon-
cem leta v Stergulčevi hiši na tradi-
cionalnem srečanju zbrali v letu 2022 
rojeni otroci in njihovi starši. Bovško 
se je razveselilo 16 novorojenčkov, 
vsem pa se srečanja ni uspelo udele-
žiti. Za prijetno vzdušje so poskrbeli 
otroci Vrtca Bovec v spremstvu vzgo-
jiteljic Sandre Kverh in Ane Mlekuž, 
pri drugem nastopu pa jih je s kitaro 
spremljala učiteljica Daša Mlakar 
Komac.

Zbrane je nagovoril župan, ki se je 
najprej zahvalil otrokom za prisrčen 
nastop, nato pa besede namenil star-
šem novorojenčkov. Poleg denarne 
podpore ob rojstvu otroka jim je ob-
čina podarila tudi bon za tečaj za pri-
dobivanje znanj s področja zdravja 
otrok. Prejšnje leto je bil namreč odziv 
na tako darilo pozitiven, saj je bil 
tečaj zelo koristen, je povedal župan.

V prijetnem druženju so se starši 

tudi med seboj bolje spoznali, verje-
tno pa so si izmenjali tudi kakšno 
izkušnjo o vzgoji otrok in drugih 
radostih mladih staršev ter njihovih 
novorojenčkov.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Vo{~ilo stoletnici
Bovški župan Valter Mlekuž je 4. 

februarja obiskal Ido Rot iz Žage, ki 
je praznovala svoj stoti rojstni dan. 
Na to častitljivo obletnico je pri njih 
doma zavelo veselo vzdušje, ob vsto-
pu pa so se obiskovalci spraševali, le 
kdo v tej hiši ima sto let, saj jih go-
spa, ki je sedela na kavču, zagotovo 
ni kazala.

Slavljenka je bila obiskov zelo ve-
sela in če bi kdo menil, da bi ji lahko 
šlo glasno praznovanje s petjem na 
živce, bi se zelo motil. Najprej ji je 
čestital župan in ji zaželel še veliko 
zdravih let. Izročil ji je šopek rož, ki 
se jih je slavljenka zelo razveselila. 
Prisrčno pa je bilo tudi skupno foto-
grafiranje.

Župana sva spremljala sodelavka 
Jožica Kavs in avtor prispevka, v 
imenu Društva upokojencev Bovec 
pa je voščila prenesla Breda Vencelj. 
Prisrčna voščila so izrekli še občinski 
svetnik Erik Cuder, predstavnici Kra-

jevne skupnosti Žaga Špela Mlekuž 
in Laura Rot, ki sta slavljenki ob 
voščilu predali tudi zvrhano košaro 
sadja, ter godca Mitja Arcet in Vla-
dimir Rot - Špica.

Dobro urico veselega druženja je 
spremljalo ubrano petje domačih, 
stoletna Ida pa je ves čas tvorno so-
delovala in se veselila skupaj z vsemi 
domačimi ter obiskovalci. »To so res 
posebni trenutki, ko lahko stisnem 
roko slavljencem s tako častitljivo 
osebno obletnico. Vedno znova se mi 
pred oči narišejo slike, kaj vse je člo-
vek doživel v stotih letih življenja. 
Gospa Ida je presenetila prav vse; 
njena dobra volja, nasmeh in uživa-
nje ob petju domačih napevov pa mi 
bodo še dolgo ostali v spominu,« je 
ob slovesu dejal župan.
Besedilo in foto: Milan Štulc

ŽUPAN VALTER MLEKUŽ JE SPREJEL OTROKE, ki so se rodili v preteklem letu, in njihove starše. 

V ZAČETKU FEBRUARJA JE ČASTITLJIVIH STO LET PRAZNOVALA IDA ROT IZ ŽAGE. Ob 
tem jubileju jo je obiskal tudi župan Valter Mlekuž.

Utrinki

drugošolci in tretješolci so se učenci odločili, da 
jim želijo poslati nekaj dobrih misli in virtualnih ob-
jemov, da bi jim bilo malo lažje pri srcu. Poskusili 
smo se naučiti nekaj turških besed, a smo prizna-
li, da striček »google« bolje izgovarja od nas. Dali 
smo vse od sebe, da smo z njihovo pisavo napi-

sali nekaj dobrih misli in želja ter jim jih poslali po 
pošti in v virtualni različici.
Ob tem je nastal tudi kratek film, ki si ga lahko 
ogledate na naši spletni strani. Dobre želje in misli 
lahko vsak od nas pošlje kadarkoli, saj menimo, 
da jih sedaj tamkajšnji ljudje močno potrebujejo.
Evelina Kravanja, mentorica, OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid

DOBRODELNOST NI ZAMRLA
Zgornje Poso~je – Lions klub (LK) Kobarid – So-
ča, ki združuje člane iz občin Bovec, Kobarid in 
Tolmin, ena članica pa prihaja tudi iz Ajdovščine, 
je tudi v Lionističnem letu, ki traja od 1. julija do 
31. junija, zelo dejaven. Aktualna predsednica je 
Zvezdana Čarga Šavli.
V več kot dveh letih omejitev zaradi znanih zdrav-
stvenih razmer, ko ni bilo mogoče izvajati raznih 
dobrodelnih akcij in prireditev za pridobivanje pre-
potrebnih sredstev za različne dobrodelne name-
ne, so člani kluba po večini sami financirali najnuj-

KOBARIŠKI OSNOVNOŠOLCI SO POSLALI DOBRE MISLI 
IN VIRTUALNE OBJEME svojim turškim prijateljem, ki jih je 
nedavno prizadel uničujoč potres. Foto: Aurora Calvet Man~as

nejše dejavnosti. Pripravili so dobrodelne pakete 
in jih, po deset v vsaki od posoških občin, še 
pred božično- novoletnimi prazniki razdelili med 
tiste, ki si priboljškov sicer ne bi mogli privoščiti. 
Izbor prejemnikov so pripravili v sodelovanju z ob-
močnima Rdečim križem in Karitas. Z lastnimi do-
nacijami so se člani odzvali tudi po katastrofalnem 
potresu v Turčiji.

DOBRODELNI PAKETI – Na vseh dogodkih, ki ob prijetnem 
druženju pomenijo tudi utrjevanje Lionističnih zavez, člani Li-
ons kluba Kobarid – Soča zberejo tudi dobrodelna sredstva.
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Ob~ina Kobarid
Gradnja Centra za za{~ito in 
re{evanje Kobarid

Med večje naložbe Občine Kobarid 
prav gotovo sodi gradnja Centra za 
zaščito in reševanje Kobarid. Koba-
riški župan Marko Matajurc in di-
rektor podjetja SGP Zidgrad Igor 
Božič sta v ta namen 9. marca pod-
pisala Pogodbo o gradnji.

V pritličju objekta, ki bo stal na 
območju kobariške obrtne cone, bo-
do prostori za gasilce z avlo, dežurna 
in klubska soba, garderobe, sanitari-

je, pralnica ter polnilnica IDA. Garaža 
bo namenjena za parkiranje gasilskih 
vozil, vozil gorske reševalne službe 
in civilne zaščite. V nadstropju bodo 
poleg avle, ki bo v funkciji muzeja, 
še sejna soba, arhiv, večnamenski 
prostor za Gasilsko zvezo Kobarid in 
Prostovoljno gasilsko društvo Koba-
rid ter pomožna pisarna za Radio 
Klub Kobarid. V sami stavbi je pred-
videna še večja predavalnica, ob stav-
bi pa stolp za gasilske vaje.

Pred objektom bo urejen tudi par-

kirni in hkrati razstavni prostor za 
Kadorno, ki je trenutno razstavljena 
pred kobariškim gasilskim domom. 
To starodobno, nekoč vojaško, ka-
sneje pa gasilsko vozilo, ki datira v 
leto 1911, je bilo obnovljeno v okviru 
projekta WALKofPEACE, katerega vo-
dilni partner je bil Posoški razvojni 
center, projektni partner pa Ustano-
va »Fundacija Poti miru v Posočju«.

Izgradnja objekta bo predvidoma 
zaključena v letu 2025, s to naložbo 
pa bo Kobarid dobil sodoben center, 

ki bo pod eno streho združeval vse 
službe zaščite in reševanja.
Besedilo in foto: Urška Antih Štenkler

Zaklju~ena sanacija plazu v 
Dre`ni{kih Ravnah

Močno deževje z nalivi, ki je 15. 
septembra lani zajelo občino Koba-
rid, je povzročilo veliko materialne 
škode. Sprožili so se številni ze-
meljski plazovi, vodotoki in hudour-
niki so močno narasli, posledično je 
voda zalila več objektov. Aktivirani 

POGODBO O GRADNJI CENTRA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID sta 9. marca podpi-
sala Marko Matajurc (levo), župan Občine Kobarid, in Igor Božič, direktor podjetja SGP Zidgrad.

SANACIJA PLAZU – Podporni zid na lokalni cesti, ki ga je odnesel plaz, je zamenjala močnejša 
kamnita zložba. Foto: Aleksander Vončina

Utrinki

Sicer pa so tradicionalno srečanje 
ob kulturnem prazniku izvedli v ko-
bariški Aurori, dobrodelno smučanje 
na Kaninu in pohod po Bovškem pa 
11. marca. Slavnostni večer, ki nava-
dno poteka jeseni in na katerem 
klub zbere tudi največ dobrodelnih 
sredstev, so zaradi logističnih zadev 
prestavili na 13. maj.

Na vseh dogodkih, ki ob prijetnem 
druženju pomenijo tudi utrjevanje Li-
onističnih zavez, seveda zberejo tudi 
dobrodelna sredstva. Na dogodke 
pa vedno povabijo tudi svoje par-
tnerje, prijatelje in seveda člane iz 
drugih LK. Osnovno poslanstvo Lio-
nizma je sicer že več kot sto let po-
moč slepim in slabovidnim, vendar 
pa se zadnja leta širi tudi na pomoč 
drugim ranljivim skupinam.
Besedilo in foto: Milan Štulc

OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU
Bovec – Kulturni praznik, ki ga Slo-
venci praznujemo 8. februarja, smo 
počastili z javno proslavo. Ta se je 
odvila 2. februarja v večnamenskem 
prostoru bovške OŠ. Program so v 
sodelovanju z Literarnim klubom Bo-
vec oblikovali učenci OŠ Bovec in 
otroci iz vrtca, ki deluje pod okriljem 
Podružnične šole Žaga. Prireditve 
se je udeležil tudi župan Občine Bo-
vec Valter Mlekuž.

Kulturni program je potekal nekoliko 
drugače kot običajno. Sprehodili 
smo se skozi ljudsko izročilo na 
Bovškem in se preselili v stare čase. 
Ravnateljica OŠ Bovec Denise 
Šuler Rutar je poudarila, da je Bov-
ško izjemno bogato s kulturno dedi-
ščino. Pomemben del te so ljudske 

pesmi, ki so jih ljudje peli ob zimskih 
večerih, in pravljice ter pripovedke, 
ki so si jih pripovedovali.
Lokalna slovstvena folklora in lokalno 
narečje sta neločljivo povezana. Tako 
so tudi učenci dramatizirali razlagal-

ne pripovedke v narečju. Otroci iz 
žagarskega vrtca so dokazali, da poz-
najo stare bovške besede. Folklorna 
skupina OŠ Bovec je prikazala ven-
ček plesov, ki so jih plesali naši 
predniki, učenci Mešanega pevskega 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK SO Z JAVNO PRIREDITVIJO OBELEŽILI TUDI V BOVCU. 
Program so sooblikovali učenci bovške OŠ, otroci, ki obiskujejo vrtec na Žagi, in člani Literarne-
ga kluba Bovec. Foto: Milan Štulc
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so bili tako gasilci prostovoljnih ga-
silskih društev (PGD) Breginj, Dre-
žnica in Kobarid kot tudi pripadniki 
civilne zaščite (CZ) ter ekipa strojne 
mehanizacije.

Najhuje je bilo v Drežniških Rav-
nah, kjer se je nad stanovanjsko hišo 
sprožil plaz, ki ni zalil le kletnih pro-
storov stanovanjske hiše, ampak tudi 
garažne in gospodarske prostore. 
Pristojne službe so družini svetovale 
evakuacijo, saj je bila hiša zaradi 
sprožitve zemeljskega plazu ogrože-
na. Ob tem je bil nemudoma aktivi-
ran občinski štab CZ. Prvo interven-
tno zaščito so opravili drežniški in 
kobariški gasilci. Ti so odmašili za-
mašeno cev za odvodnjavanje mete-
orne vode in z gradbeno mehaniza-
cijo odstranili material ter očistili 
cesto. Nadaljnje proženje plazu so 
preprečili s PVC-ponjavo in proti-
poplavnimi vrečami. Po opravljenem 
geološkem ogledu in pregledu obmo-
čja plazu je geolog izdal poročilo, na 
podlagi katerega so se ob finančni 
podpori Občine Kobarid začela iz-
vedbena sanacijska dela. Ob tem so 
bili aktivirani pogodbeniki CZ s stroj-
no mehanizacijo. Izvajalec gradbene 
stroke je najprej saniral zamašen 
vodotok in dodatno zavaroval rob 
lokalne ceste, kjer se je voda stekala 
na pobočje ter povzročila zemeljski 
plaz. Podporni zid lokalne ceste, ki 
ga je odneslo, je nadomestil z moč-
nejšo kamnito zložbo. Obenem je 
bila očiščena in sanirana tudi struga 
potoka ter dva daljša prepusta, ki 
potekata pod lokalno cesto.
Urška Antih Štenkler

skupine (LAS), Interregovih projektih 
in sredstvih, ki jih določa Zakon o 
Triglavskem narodnem parku.

Direktorica kobariške občinske 
uprave in svetovalka župana za ne-
gospodarstvo sta ob tem predstavili 
program Občine Kobarid za podporo 
kmetom pri predelavi mleka in mesa, 
ki so ga prisotni pozitivno podprli. 
Na srečanju je bilo izpostavljeno, da 
kmetijska dejavnost upada in da so 
stroški upravljanja in obratovanja 
kmetij vedno višji, medtem ko se 
masovno povečuje turizem. Prisotni 
so si bili enotni, da je treba pristopi-
ti k problematiki zaraščanja terena in 
vzpostavitvi strateškega načrta kme-
tijske politike.
Urška Antih Štenkler

Z aprilom se zopet uvajata 
parkirnina in nadomestilo za 
uporabo infrastrukture

Skladno z Odlokom o parkiranju v 
občini Kobarid bo od 1. aprila do 31. 
oktobra parkiranje na Trgu svobode 
in Volaričevi ulici v Kobaridu ponov-
no plačljivo, in sicer vsak dan med 
8. in 22. uro. Strošek urnega parkira-
nja bo znašal 0,50 evra, prva ura pa 
bo brezplačna.

Občani občine Kobarid in zaposle-
ni pri delodajalcih, ki imajo poslovne 
prostore na Trgu svobode, lahko na 
Občini Kobarid kupijo letno dovolil-
nico, ki omogoča enourno brezplač-
no parkiranje na Trgu svobode in 
Volaričevi ulici ter neomejeno parki-
ranje na območjih modre cone.

Prav tako se z aprilom začne po-
biranje parkirnine na parkirišču v 
Zaročišču, ki je namenjeno osebnim 

Medsebojno povezovanje 
kmetijstva in turizma

Na pobudo župana Marka Ma-
tajurca je 17. februarja v Domu An-
dreja Manfreda potekalo srečanje 
predstavnikov lokalnih skupnosti 
Julijskih Alp na temo medsebojnega 
povezovanja kmetijstva in turizma. 
Dogodka so se udeležili predstavniki 
Občine Kobarid – poleg župana še 
direktorica občinske uprave Metka 
Gregorčič in svetovalka župana za 
negospodarstvo Tanja Skočir –, pred-
stavniki turizma in kmetijstva, ra-
zvojnih agencij ter predstavniki občin 
Bohinj, Cerkno, Gorje, Tolmin in 
Železniki.

Predstavniki turizma in kmetijstva 
so opisali svoje videnje glede obstoja 
ter pomembnosti kmetijstva, pomena 
njegovega povezovanja s turizmom 
in številne priložnosti, namenjene 
kmetijskim pridelovalcem ter turistič-

nim ponudnikom. Ob tem so pouda-
rili pomen ohranjanja naravovarstva 
in regionalno povezovanje ter se stri-
njali, da je prostorsko načrtovanje za 
kmetijstvo zelo pomembno. Izrazili 
so tudi željo, da se kmetije ne bi 
spreminjale v nove turistične kapaci-
tete. Opozorili so na ukrepe, ki jih 
omogoča strateški načrt skupne kme-
tijske politike in ki jih velja izkoristi-
ti za podporo kmetijstvu. Opozorili 
so, da je rabo kmetijskih zemljišč 
mogoče sofinancirati v povezavi z 
naravovarstvenimi ukrepi, vezanih na 
Naturo 2000 in po ukrepih kmetijsko- 
okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP). 
Predstavniki razvojnih agencij so iz-
postavili pomembnost zavedanja kra-
jine, kmetijstva, turizma in demogra-
fije. Za spodbujanje kmetovanja na 
Biosfernem območju Julijskih Alp pa 
potencialne vire finančnih sredstev 
vidijo v programih lokalne akcijske 

MEDSEBOJNO POVEZOVANJE kmetijstva in turizma. Foto: N. H. I.

Utrinki

kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP)

zbora OŠ Bovec pa so med drugim 
odpeli tudi staro bovško pesem.

Naš kulturni program je popestril 
član Literarnega kluba Bovec Peter 
Cuder, prireditev pa se je zaključila 
z zvoki harmonike.
Marijana Bon, učiteljica, OŠ Bovec

SLAV^EK, POKA@I, KAJ 
ZNA[!
Kobarid – Učenci OŠ Simona Gre-
gorčiča Kobarid so na avdiciji za pri-
reditev Slavček, pokaži, kaj znaš! s 
pomočjo tablic izglasovali zmagoval-
ko – pevko Kajo Avguštin. Ta se bo 
20. aprila udeležila tekmovanja 
Unesco ima talent, ki bo potekal v 
športni dvorani Trata v Škofji Loki, 
učenci pa že sedaj stiskamo pesti 

zanjo in ji želimo čim boljši uspeh.

Na avdicijo, ki je potekala konec 
preteklega leta, se je prijavilo 22 
učencev iz kobariške OŠ in Podru-
žnične šole (PŠ) Smast. Med nasto-
pajočimi je komisija izbrala osem fi-
nalistov, ki so se predstavili na 
zaključnem nastopu. Prisluhnili smo 
Kaji, Mladenu Agbabi z recitacijo 
avtorskih pesmi, Stašu Korenu na 
saksofonu, Blažu Lebanu na klavir-
ju, Sofii Vranješ s kljunasto flavto, 
glasbeni skupini iz PŠ Smast v se-
stavi Gašperja Lapajne, Vida La-
pajne in Jakoba Šorlija z avtorsko 
skladbo, Urša Rojc pa se je 
predstavila z gimnastično točko.
Prispevek je nastal v okviru 
novinarskega krožka, ki ga vodi 
mentorica Katja Kovačič.

OBISK VRTCA NA FINSKEM
Rovaniemi (Finska) – Drugo leto 
akreditacije programa Erasmus+ se 
na OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 
nadaljuje z obiski šol in vrtcev v tuji-
ni. Da pa ne bi vedno poročali zgolj 
samo o obiskih šol, je tokrat na vrsti 
kratka reportaža iz vrtca.

Na sever Finske, na Laponsko, na-
tančneje v mestece Rovaniemi, ki 
slovi kot uradni dom vsem poznane-
ga Božička, sem odpotovala avtori-
ca prispevka Urška Mlekuž Vonči-
na. Vrtec sem obiskala med našimi 
zimskimi počitnicami, saj k pravemu 
doživetju spada tudi sneg in še več 
snega, ki ga na Finskem res ne 
manjka. Vrtec Pilke leži v predme-
stju Rovaniemija, v mirnem stano-
vanjskem naselju med neštetimi bre-

ZMAGOVALKA AVDICIJE SLAVČEK, POKA-
ŽI, KAJ ZNAŠ! je postala pevka Kaja Av-
guštin, ki se bo 20. aprila v Škofji Loki udele-
žila tekmovanja Unesco ima talent. Foto: Ka-
tja Kovačič
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ditve, strokovne ekskurzije in druge 
dejavnosti. Uporabniki morajo pred 
uporabo kombiniranega vozila z ob-
čino skleniti pogodbo o najemu, s 
katero sprejemajo pogoje uporabe 
vozila in se zavežejo h kritju nastalih 
stroškov, ter rezervirati termin za 
uporabo. Zagotoviti morajo voznika, 
po uporabi pa vozilo vrniti očiščeno 
in tehnično brezhibno. Po prejemu 
računa morajo poravnati najemnino, 
ki trenutno znaša 0,25 evra (+ DDV) 
na vsak prevožen kilometer.

Več informacij o možnosti in po-
gojih najema vozila lahko preberete 
v Pravilniku o najemu vozila Ford 
Tourneo custom, ki je objavljen na 
spletni strani Občine Kobarid (www.
kobarid.si/act/70423).
Besedilo in foto: Jernej Bric, Občina 
Kobarid

Gostili 51. novoletno 
sre~anje Slovencev Videnske 
pokrajine in Poso~ja

Po dveletnem premoru zaradi pan-
demije se je 21. januarja v Kulturnem 
domu Simona Gregorčiča Kobarid 
odvijalo 51. novoletno srečanje Slo-
vencev Videnske pokrajine in Po-
sočja. Srečanje so že tradicionalno 
organizirale občine Bovec, Kobarid 
in Tolmin ter Upravna enota (UE) 
Tolmin.

V imenu gostiteljev – županov 
vseh treh posoških občin in načelni-
ka UE Tolmin – je zbrane nagovoril 
kobariški župan Marko Matajurc. 
Povedal je, da so si župani občin Vi-
denske pokrajine in Posočja enotni, 
da želja in volja po ustvarjanju na 
različnih področjih ter kakovostnem 
sobivanju obstaja. Še naprej si bodo 
prizadevali, da jim za dobrobit pre-
bivalstva prisluhneta in pomagata 
tako Republika Slovenija kot Repu-
blika Italija. Ministra za Slovence v 
zamejstvu in po svetu Mateja Arčo-
na je povabil na februarsko okroglo 
mizo, ko bodo konkretneje spregovo-
rili o skupnih projektih in strategiji 
za čim lepšo prihodnost ljudi, ki ži-
vimo na tem območju. Pozdrave iz 
zamejstva je v imenu slovenskih or-
ganizacij prenesel član vodstva Sveta 
slovenskih organizacij (SSO) Igor 
Jelen.

Slavnostni govornik je bil minister 
Arčon, ki je z veseljem nagovoril 
zbrane na tem izjemnem vsakole-
tnem dogodku, ki na najboljši možni 
način izraža vrednote prijateljstva, 
sodelovanja in solidarnosti. »V tem 
obmejnem prostoru, kjer se v dobrem 

in bivalnim vozilom ter motornim 
kolesom. Za uro parkiranja na tem 
območju je treba plačati en evro, par-
kirnina pa se bo zaračunavala med 
9. in 19. uro.

Z začetkom turistične sezone bo 1. 
aprila parkiranje na parkirišču na 
planini Kuhinja urejeno s pomočjo 
samodejne zapornice, ki bo pos-
tavljena na vstopu v območje. Cene 
parkiranja ostajajo enake kot doslej, 
prehod zapornice in plačilo parkirni-
ne pa bo mogoče le z brezstično 
bančno kartico. Upravičenci do pro-
stega prehoda čez zapornico (lastni-
ki zemljišč) na Občini Kobarid izpol-
nijo vlogo in pridobijo magnetno 
kartico, ki jim omogoča neoviran 
prehod čez zapornico.

Za ogled slapu Kozjak se od 1. 
aprila dalje plača nadomestilo za 

uporabo infrastrukture. Za odraslo 
osebo znaša ta pet evrov, za otroke 
tri, za dijake, študente in upokojence 
štiri, za skupine nad deset ljudi prav 
tako štiri evre, medtem ko družinska 
vstopnica stane dvanajst evrov. Na 
voljo je tudi letna poimenska karta, 
ki dovoljuje neomejen obisk slapu in 
stane 15 evrov.
Urška Antih Štenkler

Kombinirano vozilo na voljo 
dru{tvom, organizacijam in 
ob~anom

Občina Kobarid je konec pretekle-
ga leta nabavila kombinirano vozilo 
za prevoz oseb z osmimi sedeži. Na-
men tega je društvom, klubom in 
organiziranim skupinam občanov 
pomagati pri organizaciji prevozov na 
tekmovanja, treninge, nastope, prire-

PARKIRNINA IN NADOMESTILO ZA UPO-
RABO INFRASTRUKTURE se z aprilom po-
novno uvajata v Kobaridu, na planini Kuhinja, 
v Zaročišču in za ogled slapu Kozjak. Foto: 
Jernej Bric

NOVO KOMBINIRANO VOZILO, KI GA JE NABAVILA OBČINA KOBARID, lahko najamejo dru-
štva, klubi in organizirane skupine občanov za prevoze na tekmovanja, treninge, nastope, prire-
ditve, strokovne ekskurzije in druge dejavnosti. Več informacij o možnosti in pogojih najema 
najdete na spletni strani občine.

Utrinki

zami. Igralnice so zasnovane kot do-
mače stanovanje; vse imajo najmanj 
tri prostore, ki jih lahko ločimo z vra-
ti, opremljene so s fotelji in zofami, 
klavirjem in še marsičem. V vsaki 
skupini so zaposlene tri vzgojiteljice, 
zato si priprave in delo porazdelijo 
ter se vsakemu otroku nekaj časa 
dnevno posvetijo tudi individualno. 
Ne glede na vreme in temperature, 
ki so bile v času obiska krepko pod 
ničlo, gredo vsak dan vsaj za eno 
uro na igrišče, zelo pogosto pa na 
sprehod ali v gozd. Učenje teka na 
smučeh se začne že pri predšolskih 
otrocih. V šolo vstopijo šele s sed-
mimi leti, vendar jih v predšolski 
skupini že učijo podobnih vsebin kot 
pri nas v prvem razredu. Pri delu in 
ostalih opravilih v igralnici so otroci 
zelo samostojni.

Vsekakor pa niso vse stvari samo 
dobre; so tudi stvari, ki so zagotovo 
pri nas bolje urejene. Brez dvoma 

pa sem se domov vrnila s celo vrsto 
zamisli in jih predala sodelavcem v 
domačem vrtcu. Celotna izkušnja je 

bila res enkratna in laponska pokra-
jina več kot vredna ponovnega obi-
ska.
Besedilo in foto: Urška Mlekuž 
Vončina, koordinatorka Erasmus+,  
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

TEDEN UMETNOSTI V [OLI IN 
VRTCU
Podbrdo – Tudi letošnje šolsko leto 
prinaša OŠ Simona Kosa Podbrdo 
in vrtcu obilo novih izzivov, a hkrati 
tudi nostalgičnih dokazov, da svoje 
delo opravljamo dobro in kakovo-
stno. Kot ena od izobraževalnih in-
stitucij, ki se je aktivno odzvala po-
budi lanskoletnega vseslovenskega 
projekta Tedna umetnosti v šoli in 
vrtcu, smo v tem šolskem letu prejeli 
knjižno delo, v katerem so zbrane 
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V "BOŽIČKOVEM KRAJU" NA LAPONSKEM SE NAHAJA TUDI VRTEC PILKE. Tu so igralnice 
zasnovane kot domače stanovanje; vse imajo najmanj tri prostore, ločene z vrati, opremljene z 
zofami in fotelji, klavirjem in še marsičem.
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in slabem mešajo vplivi in tradicije, 
so ravno srečanja, kakršno je dana-
šnje, socialno in kulturno vezivo, ki 
ustvarjajo čezmejno oziroma še več, 
brezmejno skupnost.« V nadaljevanju 
je povedal, da je prav meja med Po-
sočjem in Vidensko pokrajino večsto-
letna kruta resničnost, vendar pa sta 
se kljub tej dolgoletni ločenosti od 
večine narodnega telesa ter pogosto 
izredno težkim časom v dolinah oh-
ranila slovenski jezik in kultura. »To, 
dragi Beneški Slovenci, je izjemni 
dosežek, je častna dediščina, dokaz 
tega, kako veliko je vaše srce. A tudi 
izraz bližine z rojaki v Posočju. Tukaj, 

tukaj je mejak res sosed, kot poje na-
ša himna,« je poudaril minister. Iz-
postavil je, da smo sedaj, ko je v 
začetku letošnjega leta tudi Hrvaška 
vstopila v Schengensko območje, Slo-
venci po stoletjih ločenosti končno 
združeni v skupnem prostoru svobo-
dnega gibanja ljudi. V nadaljevanju 
je dodal, da ima »skupni slovenski 
kulturni prostor, ki smo ga mi vedno 
živeli, ne glede na premikajoče se 
meje – ta skupni prostor, ki ga čuti-
mo, ki ga dihamo in ga v duhu spo-
štovanja in bratstva delimo z drugimi 
narodi in jeziki, zdaj res priložnost, 
da polno zaživi kot prostor izmenjave 

Na novoletnem srečanju vsako leto 
podelijo Gujonova priznanja, ki no-
sijo ime po legendarnem matajur-
skem župniku monsignoru Paskvalu 
Gujonu. Podelijo jih zaslužnim za 
njihovo neprecenljivo delo pri ohra-
njanju slovenskega jezika in kulture 
v Videnski pokrajini. Letos sta ju 
župan Matajurc in tesen prijatelj na-
ših rojakov v sosednji državi Zdravko 
Likar izročila dvema prejemnicama: 
Iole Namor za dolgoletno prizadeva-
nje za pravice Slovencev v Videnski 
pokrajini in v deželi Furlaniji - Julij-
ski krajini ter Anni Wedam za dol-
goletno prizadevanje za pravice Slo-
vencev v Kanalski dolini in Videnski 
pokrajini.

Kulturni program prireditve so ob-
likovali Mešani pevski zbor sv. An-
ton, otroška folklorna skupina iz 
dvojezične šole v Špetru in Barski 
oktet. Pomoč pri izvedbi tega dela 
programa je zagotovila tolminska ob-
močna izpostava Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti, pri organiza-
ciji srečanja pa je tudi tokrat poma-
gala še Zavarovalnica Triglav.
Urška Antih Štenkler

Diamantna maturantka
Lani je Ana Kavčič z Vrsnega kot 

dijakinja Biotehnične šole v Šempe-
tru pri Gorici, programa živilsko-pre-
hranski tehnik, na poklicni maturi 
dosegla vse točke in prejela naziv 
diamantna maturantka. Jeseni se je 

NA NOVOLETNEM SREČANJU SLOVENCEV VIDENSKE POKRAJINE IN POSOČJA, ki ga tradicionalno organizirajo občine Bovec, Kobarid in 
Tolmin ter Upravna enota Tolmin, so letos podelili dve Gujonovi priznanji. Prejeli sta ju Iole Namor za dolgoletno prizadevanje za pravice Sloven-
cev v Videnski pokrajini in v deželi Furlaniji - Julijski krajini ter Anna Wedam za dolgoletno prizadevanje za pravice Slovencev v Kanalski dolini in 
Videnski pokrajini. Foto: Foto Červ

in medsebojnega plemenitenja«. Mi-
nister je še spomnil na nedavno us-
tanovljeno zamejsko gospodarsko 
koordinacijo in poudaril, da tudi v 
sodelovanju z Ministrstvom za kohe-
zijo in regionalni razvoj intenzivno 
iščejo konkretne rešitve za to, da bi 
zaživeli gospodarski podporni pro-
grami za Benečijo. Poudaril je, da so 
to kraji priložnosti, neokrnjene nara-
ve, globoke in ukoreninjene skupnos-
ti, kulturnega bogastva in družabne 
živahnosti ter zaključil z besedami: 
»Iskreno upam, da vas bomo znali in 
zmogli podpreti pri tem, da jih izko-
ristite.«

Utrinki

objave vseh udeležencev. Naslov 
lanskega projekta je bil Umetnost, 
okolje in človek.

Ker je poleg tiskane izdaje izšla tudi 
digitalna različica omenjenega zbor-

nika, si lahko na povezavi https://
bit.ly/3ZxoMtr ogledate, kaj smo 
počeli v tistem tednu.

V vrtcu so pod vodstvom vzgojitelji-
ce Laure Brovč starejši otroci skozi 

pesmice, risanje in zgodbe spozna-
vali slovenskega knjižnega junaka 
Kekca. Izdelovali so Mojčine šopke 
iz papirja, narisali recept za pripravo 
Pehtinega čaja in zaigrali plesno igri-
co Kekčeve vragolije. Tudi šolarji so 
imeli več različnih dejavnosti. Lan-
skoletni učenci 6. in 7. razreda so 
pri likovnem pouku pod mentor-
stvom Mirka Kavčiča ustvarili plakat 
z naslovom Umetnost, okolje in člo-
vek, lanskoletni učenci 4. in 5. ra-
zreda pa so pod vodstvom razredni-
čarke Suzane Torkar Panjtar risali 
mogočni južni portal Bohinjskega 
predora, ki je značilnost našega kra-
ja. Lanskoletni osmaki in devetaki so 
v okviru pouka glasbene umetnosti 
na dan mladosti v treh ponovitvah iz-
vedli svetovno znani ples na pesem 
Jerusalemma za sošolce, delavce 
šole, oskrbovance in delavce doma 
upokojencev ter vrtec in krajane.

Medtem ko obujamo spomine, pa se 
hkrati že veselimo nove teme tedna 
za leto 2023, saj nas ta projektni te-

den spodbuja k ustvarjanju in pove-
zovanju s krajem ter med seboj.
Besedilo in foto: Kristina Škibin, 
učiteljica, OŠ Simona Kosa Podbrdo

PUST SPET PRITEGNIL 
BOV[KE [OLARJE
Bov{ko – Drzni smo si na OŠ Bo-
vec ponovno sneli vsakodnevne ma-
ske, se poigrali s preobleko in se 
bolj ali manj uspešno vživeli v izbra-
ne like. Glavno dogajanje se je letos 
prestavilo v popoldanski čas, ko 
smo se pridružili sprevodu, se nas-
tavljali pogledom mimoidočih in ma-
hali radovednežem vseh generacij 
na balkonih ter hišnih dvoriščih. 
Zmagovalne posamezne in skupin-
ske maske so bile nagrajene s 
slastno pico ter sladkimi dobrotami.

Nič drugače ni bilo na podružnicah 
v Soči in na Žagi. Tudi tam smo se 
maškare sprehodile med hišami in z 
zvonci ter prepevanjem privabile na 
hišne pragove zvedave vaščane, ki so 

TEDEN UMETNOSTI V ŠOLI IN VRTCU – Na OŠ Simona Kosa Podbrdo so se razveselili tiskane 
in digitalne izdaje zbornika, ki je nastal ob Tednu umetnosti v šoli in vrtcu. V njem si lahko ogle-
date, kaj vse so otroci in šolarji v Podbrdu počeli lani. Na strani 25 je prispevek o dejavnostih 
podbrškega vrtca, na strani 77 pa o dejavnostih učencev.

SO^Asnik, letnik XXIV, {t. 1, 2023

https://bit.ly/3ZxoMtr
https://bit.ly/3ZxoMtr


SO^Asnik, letnik XXIV, {t. 1, 2023

( 19 )( 19 )

udeležila slovesnega sprejema na gra-
du Brdo pri Kranju, ki sta ga pripra-
vila predsednik republike Slovenije 
Borut Pahor in minister za izobraže-
vanje, znanost in šport dr. Igor Pa-
pič.

Ana je danes študentka predšolske 
vzgoje na Pedagoški fakulteti Univer-
ze na Primorskem v Kopru.
Urška Antih Štenkler

Prenovili igri{~e ob 
dre`ni{ki {oli

Prvi marčevski četrtek smo prere-
zali trak in namenu predali prenov-
ljeno igrišče ob Podružnični šoli (PŠ) 

Drežnica. To je v dopoldanskem času 
namenjeno vrtičkarjem in učencem, 
v popoldanskem času pa se na njem 
lahko zbirajo tudi drugi prebivalci 
drežniških vasi in njihovi gostje.

Ob tej priložnosti so otroci iz vrtca 
in šole zapeli ter zaplesali, medse pa 
povabili tudi kobariškega župana 
Marka Matajurca, ravnatelja Simona 
Skočirja in vodjo vrtca Kobarid Ur-
ško Vončina Mlekuž. Odprtja so se 
poleg predstavnikov šole in občine 
udeležili tudi posamezni starši in ot-
roci.

Zahvala za posluh, hitro posredo-
vanje in podporo gre tako Občini 

Kobarid kot tudi vodstvu centralne 
šole in vrtca ter Krajevni skupnosti 
Drežnica. Zadovoljni učenci in drugi 
uporabniki te pomembne pridobitve 
obljubljamo, da bomo tako za igrišče 
kot nova igrala skrbeli, z njimi lepo 
ravnali, predvsem pa se veliko, veliko 
igrali.
Rina Berginc, vodja PŠ Drežnica

Pustovanja na Kobari{kem
Pust je tudi letos pregnal zimo in 

prinesel zgodnjo pomlad. K temu je 
zagotovo pripomoglo veselo in temat-
sko bogato pustno rajanje na Koba-
riškem.

V Kobaridu so za pustovanje pod 

okriljem Krajevne skupnosti Kobarid 
ter ob podpori Občine Kobarid pos-
krbeli žene in dekleta iz skupine 
Nitke, otroci in učitelji OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid, Prostovoljno ga-
silsko društvo Kobarid, TIC Kobarid 
ter številni ljubitelji starih šeg in obi-
čajev, ki so se našemili v izvirne sta-
roverske, tradicionalne in novodobne 
maske ter tako popestrili dogajanje.

Starosvetno kobariško pustno ma-
sko sour nkov smo na kobariški plac 
prvič po 64 letih od zatrtja vrnili leta 
2016. K temu so bistveno pripomog-
li študija nekdanje Kobaridke Sonje 
Lipušček, publikaciji Vilme Purkart, 
ki sta izšli v okviru projekta LAS Do-

ANA KAVČIČ JE LANI NA POKLICNI MATURI DOSEGLA VSE TOČKE. S tem uspehom se je 
pridružila Luku Kavčiču, bratu dvojčku, ki je diamantni maturant postal leto prej kot dijak progra-
ma Kmetijsko-podjetniški tehnik iste šole, o čemer smo takrat pisali tudi v SOČAsniku. Foto: 
osebni arhiv

PRENOVLJENO IGRIŠČE – Zadovoljni učenci in drugi uporabniki prenovljenega igrišča obljub-
ljajo, da bodo tako zanj kot za nova igrala skrbeli, z njimi lepo ravnali, predvsem pa se veliko, 
veliko igrali. Foto: arhiv PŠ Drežnica

Utrinki

si nas z veseljem ogledali in ob tem 
obujali spomine na svoje otroštvo ter 
nam za pod zob podarili kaj sladkega.
Kaj pravite, je letošnji pust minil brez 
krofov? Seveda ne! Za to so poskr-
beli kar trije pokrovitelji, ki so ma-

škaram podarili slastne krofe: trgovi-
na Spar (sto krofov in pijačo), Radio 
1 (prav tako sto krofov) in trgovina 
Kmetijske zadruge (40 krofov).
Ana Rutar, učiteljica slovenščine,  
OŠ Bovec

PESTER FEBRUAR V MALI HI[I
Tolmin – V Mali hiši se vedno veliko 
dogaja, februarja pa še posebno. 
Tridnevni počitniški program je bil 
poln ustvarjalnih, družabnih, pouč-
nih in športnih dejavnosti. Na špor-

tnih igrah smo preizkusili svoje 
spretnosti, v tolminski knjižnici iskali 
svojo najljubšo knjigo, posebna iz-
kušnja za otroke pa je bil gotovo 
obisk Ranča Pelance. Tam smo iz-
vedeli, kako se moramo ob konjih 

OTROŠKO PUSTNO RAJANJE JE PO DVEH LETIH PREMORA NAPOLNILO TERASO GRAJ-
SKEGA VRTA. Pri organizaciji je Mala hiša moči združila s tolminskimi taborniki in Društvom 
prijateljev mladine Tolmin. Foto: Nace Uršič

ZA PUSTA SO SI DRZNI NA OŠ BOVEC IN PODRUŽNICAH V SOČI IN NA ŽAGI ponovno sne-
li vsakodnevne maske, se poigrali s preobleko in se bolj ali manj uspešno vživeli v izbrane like. 
Foto: Slavko Tuka
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lina Soče REVITUM, zapisi etnologa 
dr. Nika Kureta in pričevanja števil-
nih domačinov. Osrednje dogajanje 
predstavlja obredni tek štirih fantov, 
sour nkov, oblečenih v ovčje kože, 
ki ponazarjajo konjsko vprego. Eden 
od njih je gonjač, ki ima ostale tri 
navezane na vrveh. Kožuhi segajo do 
kolen in so prepasani z verigo, na 
kateri so obešeni zvonci. Oblečene 
imajo stare, narobe obrnjene hlače. 
Pokrivalo imajo zvito v stožčast svi-
tek iz ovčje kože, obraz pa namazan 
s sajami. V eni roki držijo kanglo, 
kotliček ali škatlo s sajami, v drugi 
roki nosijo metlico ali staro krtačo, s 
katero opletajo na vse strani. Gonjač 
ima v eni roki bič ali palico, z drugo 
pa drži vajeti. Sour nki pa niso zna-
čilni le za Kobarid; včasih so jih poz-
nali tudi v vaseh Idrsko, Sužid, Trno-
vo ob Soči (surni) in Smast (sourini).

Letošnji pustni sprevod je na pustno 
soboto ob spremljavi bobna krenil 
izpred šole, šel po Gregorčičevi ulici, 

nadaljeval pot skozi Štambul in se po 
Markovi ulici obrnil na kobariški plac. 
Vsem domačinom, ki so prišli pred 
hiše, so zaželeli vse dobro. Sour nkom 
so se v sprevodu pridružili še mladi 
sour nkći in najmlajši sournkčći, ta 
stara dva, ta lepa dva, ta debeu in 
mož t's čužja, cgajnarji z medvedom 
na ketni, ki je bil tokratna glavna 
atrakcija. Prav letos smo na plac vrni-
li še dve tradicionalni maski – dedec 
z babo u košu in baba z dedcem u 
košu. Manjkala sta le ta slamnat z 
lesenim obličjem in Rezjan s krosmo. 
Rezijani so običajno ravno v tem ča-
su v naše kraje prišli popravljat piskre 
ter brusiti nože in škarje.

Sour nki so z obredom ob ognju 
na trgu pregnali zimo, nato pa z osta-
limi maskami in drugimi obiskovalci 
zaplesali ob zvokih skupine Dama-
čica ter se okrepčali s cigo mineštro, 
krofi in štravbami.

Ta lepi in ta grdi so na pustno so-
boto na plano privabili tudi domačine 

in številne obiskovalce v Drežnici. 
Pustni sprevod, ki hodi od hiše do 
hiše, vsako leto s plesom in glasbo 
prinaša srečo in veselje. Na čelu je 
tisti, ki vozi, sledi mu godec s har-
moniko, nato stopajo trije pari ta 
lepih, za njimi ta stara dva in na 
koncu sprevoda še mlada fant in dek-
le, ki imata srečke in boben. Poseb-
nost te loterije je, da vsaka srečka 
skriva nagrado.

Na pustno nedeljo pa je bilo pestro 
na Vrsnem. Že zgodaj zjutraj so se 
mladi zbrali in začeli pripravljati na 
že tradicionalno pustovanje. Organi-
zacija je bila tudi tokrat v rokah mla-
dine, ki kljub odgovornosti pri tem 
uživa in dogodek vedno dobro izpe-
lje. Sprevod sestavljajo posebne ma-
škare – fantje, oblečeni v štmana 
oblačila, ki jih krasi veliko čipk in 
čušk oziroma trakov iz pisanega krep 
papirja. Vodja sprevoda ima v rokah 
palico in piščalko, drugi za njim no-
si rumeno zastavo vrsenskega pusta, 

na katerem je najbolj prepoznana 
maska pust. Sledita jima harmonikar 
s spremljevalcem, ki mu nosi lepo 
okrašeno kandrejo. Za njimi gredo v 
sprevodu plesni pari, ki ob glasu har-
monike na vasi zaplešejo in k temu 
povabijo tudi obiskovalce. Prav na 
repu sprevoda so pstje, katerih vloga 
je, da lovijo nenašemljene otroke. 
Nosijo masko iz ovčjega kožuha z 
ovnovimi rogovi in dolgim usnjenim 
jezikom. Tudi brezrokavnik je iz 
ovčje kože, okoli pasu pa imajo zvon-
ce, da se jih sliši že na daleč.

Obiskovalci lahko sodelujejo v sre-
čelovu, kjer prejmejo dobitek ali pa se 
vključijo v žrebanje za glavne nagra-
de. Po sprevodu in plesu mladi vsako 
leto pripravijo skeč. Letošnja tema je 
bila energetska problematika (posta-
vitev sončne elektrarne in nakup 
nafte), ki si jo lahko ogledate na Fa-
cebookovi strani Vrsno, kmalu pa bo 
na voljo tudi na YouTubovem kanalu.
Urška Antih Štenkler

SOUR NKI SO Z OBREDOM OB OGNJU NA KOBARIŠKEM »PLACU« PREGNALI ZIMO, nato pa 
z ostalimi maskami in drugimi obiskovalci zaplesali ob zvokih glasbe. Foto: Igor Baloh - Parin

PO OBHODU TRADICIONALNEGA PUSTNEGA SPREVODA so mladi Vrsenci obiskovalce nas-
mejali s skečem na temo energetske problematike. Foto: Miha Skrt
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obnašati in kako jih je treba negova-
ti. Za konec pa so se otroci zavihteli 
še v sedlo prijaznih konj.

Nadaljevali smo z ustaljenim urni-
kom. Za valentinovo smo na zaljub-
ljeni slaščičarski delavnici okrasili 
paketke poslikanih piškotov in jih 
podarili svojim najdražjim. Izdelovali 
smo pustne maske in se po jogi za 
otroke sprostili z vodeno meditacijo. 
Na debatnem klubu o pametnih tele-
fonih pa smo tehtali pluse in minuse 
teh priljubljenih naprav.

Pred pustom je Mala hiša združila svo-
je zamisli z Rodom Puntarjev Tolmin 
in Društvom prijateljev mladine Tolmin. 

Tako je na pustno soboto po dveh 
letih premora otroško pustno rajanje 
spet napolnilo teraso kavarne Grajski 
vrt. Glasba, ples, igre in omamno di-
šeči krofi so spodbudili maškare, da 
so se sprehodile po »pustni pisti«. 
Strokovna komisija je po natančnem 
ogledu piratov, čarovnic, srnic, klov-
nov, pikapolonic in drugih zanimivih 
bitij izbrala najlepše ter najzanimivejše 
maske in jih obdarila z nagradami na-
ših radodarnih sponzorjev. Na pustni 
torek pa smo se pridružili že četrti 
Grofovi povorki in se v družbi številnih 
pustnih skupin sprehodili po tolmin-
skih ulicah, preganjali zimo ter risali 
nasmeh na obraze številnih gledalcev.

Vse lepo prehitro mine, a brez skrbi. 
V Mali hiši nastajajo nove ideje za 
delavnice, ki se jim lahko pridružite 
vsi otroci. Se vidimo!
Tina Rutar, vodja Centra Mala hiša

PREDAJA KOTI^KOV ZA 
ODDAJO [E DELUJO^IH 
APARATOV
Vol~e – Raziskave kažejo, da je med 
zbranimi e-odpadki še vedno dva 
odstotka takih, ki delujejo. Družba 
ZEOS zato v okviru projekta Life 
Spodbujamo e-krožno, ki ga sofinan-
cirata Ministrstvo za okolje, podnebje 
in energijo ter Evropska komisija, po 

vsej Sloveniji postavlja kotičke, na-
menjene zbiranju takih aparatov. Dva 
med njimi je v sodelovanju s Komuna-
lo Tolmin postavila v Bovcu in Volčah.

Na uradni predaji konec februarja so 
direktor Komunale Tolmin Mitja Co-
stantini, podžupan Občine Tolmin 
Tomaž Štenkler in podžupan Obči-
ne Kobarid Marko Miklavič – pred-
stavniki Občine Bovec so svojo od-
sotnost opravičili – skupaj z direktor-
jem družbe ZEOS mag. Emilom 
Šehićem podpisali listino. S tem so 
se zavezali k skupnemu cilju: zbrati 
čim več aparatov, ki jih bodo lahko 
predali v ponovno uporabo.

Komunala Tolmin je s svojo vizijo za-
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Tolmin z novim `upanom
Zadnje lokalne volitve so v tolminsko občino 

prinesle novo ime. Na položaj prvega moža se je 
zavihtel Alen Červ, ki je zaprisegel 22. decembra, 
posle pa prevzel dan kasneje. Da bi ga pobliže 
spoznali in predstavili tudi vam, smo potrkali na 
vrata njegove pisarne.

Naj za začetek vprašam, kdo je Alen Červ, ko ni 
v vlogi župana? Tolmin ste zapustili v najstni-
ških letih, zdaj se vračate …

Res je, pri 17. letih sem najprej odšel v Kranj, 
nato v Ljubljano. Tolmin je bil zadnjih 15 let tako 
zame bolj vikend destinacija, kamor sem prihajal 
zaradi prijateljev, družine, košarke. Pomenil mi je 
sprostitev od tistega resnega življenja – najprej 
študija, kasneje službe.

Po izobrazbi sem sicer geograf. Ta študij daje 
zelo široko znanje, ki omogoča povezovanje z 
ostalimi področji. Priznam, da sem se zanj odločil, 
ker sem želel potovati in se mi ni ljubilo prav no-
ro učiti. Zelo dobro reklamo je geografiji naredil 
moj učitelj, ki je ravno končal študij, prišel na 
kranjsko gimnazijo nadomeščat našo profesorico 
ter nas nato spremljal na maturantskem izletu. 
Študentje smo bili med študijem res povezani, kar 
mi je bilo všeč.

V magistrski nalogi ste se ukvarjali z vplivi 
lastniške strukture na razvoj romskih naselij. 
Od kod zanimanje za Rome?

Dobro vprašanje. Profesorju Jerneju Zupančiču 
je bila ta tema blizu; raziskoval jo je in organiziral 
terenske vaje po romskih naseljih. Mene osebno 
ni takoj navdušila. V drugem letniku podiplomske-
ga študija pa sem šel na izmenjavo na Slovaško – v 
prvi vrsti naj bi tam za enega od klubov igral ko-
šarko, hkrati bi imel še Erasmusovo štipendijo in 

selji. Skupaj z ekipo smo v enem letu nastavili 
evidenco romskih naselij, ki je bila podlaga za 
dopolnitev financiranja občin, kjer se ta naselja 
nahajajo.

Kasneje ste se ukvarjali s prostorskim planira-
njem in nazadnje bili vodja skupine za prenovo 
stanovanjske politike.

Po izteku pripravništva sem dobil pogodbo za 
nedoločen čas. Dobro leto in pol sem pregledoval 
občinske prostorske načrte (OPN). Sodeloval sem 
pri pripravi instrumenta lokacijske preveritve, ki 
se ga sedaj občine poslužujejo, da jim za manjše 
spremembe ni potrebno spreminjati celega OPN. 
Tako sem dobil nov vpogled na lokalno raven pro-
storskega planiranja in računam, da mi bo to sedaj 
koristilo.

Se pravi, da ste imeli stik tudi s terenom?
Zelo dobro vprašanje, ampak ne. Naš sistem 

dela je tak, da nosilci urejanja prostora, ki pišejo 
mnenja na OPN, delajo vse iz pisarn. Dokument 
dobiš in ga pregledaš. Potem pride pripravljavec, 
po navadi skupaj z županom in vodjo oddelka za 
prostor, ter ga predstavi. Nato se usklajuje posa-
mezne faze – od osnutka in predloga do sprejema 
končne različice. Na teren pa se ne hodi. Ko sem 
spraševal po službenem avtu, da bi si območja 
predlaganih sprememb ogledal v živo, sem dobil 
odgovor, da tega še nihče ni tako počel.

Po dobrem letu in pol je prišlo do dogovora 
Levice o projektnem sodelovanju z vlado Marjana 
Šarca, kot ena od prioritet pa je bila postavljena 
stanovanjska politika. Sprejel sem ponudbo takra-
tnega državnega sekretarja Aleša Prijona in mo-
ram reči, da je bila to ena super izkušnja. V petih 
letih smo res veliko spremenili na tem področju. 
Stanovanjsko politiko sem do te mere posvojil, da 

bi pri njih naredil nekaj izpitov. Ugotovil sem, da 
imajo zelo dober sistem evidentiranja romskih 
naselij, in dobil dostop do podatkov. Prenos tega 
sistema in primerjava z našimi razmerami je bila 
primerna vsebina za magistrsko nalogo, hkrati pa 
koristna tudi za Slovenijo. Na sistemu, ki je bil na 
Slovaškem že v uporabi, sem tako najprej naredil 
nekaj analiz za potrebe magistrske naloge. Na tej 
osnovi sem potem dobil povabilo s strani okoljske-
ga ministrstva za strokovno koordiniranje medre-
sorske skupine, ki se je ukvarjala z romskimi na-

ŽUPAN OBČINE TOLMIN ALEN ČERV. Foto: iz osebnega 
arhiva

vezana trajnosti in družbeno odgo-
vornemu ravnanju. Temu sledi tudi 
omenjeni projekt, ki po besedah Co-
stantinija z relativno majhno gesto 
zbiranja še uporabnih električnih 
aparatov zasleduje mnogo večjo filo-
zofijo – filozofijo krožnega gospodar-
stva. »Za Komunalo Tolmin in Po-
sočje je to majhen korak v sklopu 
družbeno odgovornega ravnanja, a 
hkrati velik simbolični poziv k traj-

nostnemu delovanju slehernika.«

V kotičkih se zbira še delujoče elek-
trične in baterijske aparate, ki so pri-
merni za ponovno uporabo: belo 
tehniko (pralne stroje, hladilnike, pe-
čice, male gospodinjske aparate), 
zabavno elektroniko (radie, zvočni-
ke, LCD-televizije in monitorje), sveti-
la, računalniško opremo ter orodje 
za dom in vrt. Zbranim aparatom se 
skozi postopek priprave za ponovno 
uporabo preveri funkcionalnost in 
električno varnost ter se jih na trg 
vrne po primerni ceni.
Po izjavi za javnost povzela Mateja 
Kutin.

V ZBIRNEM CENTRU V VOLČAH SO FEBRU-
ARJA V UPORABO URADNO PREDALI KO-
TIČKA, kamor lahko pripeljete še delujoče 
stare aparate. Tem bodo strokovnjaki preverili 
funkcionalnost in električno varnost ter jih na 
trg vrnili po primerni ceni. Foto: arhiv ZEOS
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pri stranki Socialnih demokratov 
(SD) sedaj vodim strokovni svet za 
stanovanja. Pa tudi tu na lokalni rav-
ni imamo nekaj ambicioznih načrtov.

Kako se boste lotili tega izziva?
V predvolilni kampanji smo oblju-

bili sto stanovanj v šestih letih. Ča-
sovnica je vezana na načrtovalske 
postopke v naši državi, ki so prenor-
mirani in predolgi. Projekt Soseska 
na Cvetju, kjer bo med 60 in 70 sta-
novanj, lepo napreduje. Ostalo bomo 
zagotovili prek manjših projektov, 
tudi z opremljanjem zemljišč za eno-
stanovanjsko gradnjo. Veliko je želja, 
da bi si ljudje sami uredili enostano-
vanjsko hišo na cenovno dostopnem 
zemljišču. Zakaj pa ne? Splošna pa-
radigma gre sicer v smeri spodbuja-
nja najemniških stanovanj, ampak 
jasno mi je, da sto najemniških sta-
novanj ne bomo oddali, ker veliko 
ljudi želi trajne rešitve. Zdi se mi 
prav, da ponudimo različne poti do 
primernega stanovanja.

Ste vaš stanovanjski problem rešili?
Ja. Sem že polnopraven T'minc. 

(smeh)
Kdaj se je zgodil tisti trenutek, 

ko ste se odločili kandidirati za žu-
pana in zakaj ste se podali v to?

Med kampanjo za državnozborske 
volitve. Pri delu na področju stano-
vanjske politike sem kot strokovnjak 
ugotovil, da so lahko zamisli zelo 
dobre, a so brez politične volje neu-
resničljive. Sem oseba, ki ne želi kri-
tizirati sistema, ampak ga raje posku-
šam spremeniti. Zato sem se v prvi 
fazi odločil za okoljsko ministrstvo 
in kasneje za politiko. Če nekaj brez 
politike ne gre, potem pojdimo v po-

Iz ob~inskih uprav

litiko in izboljšajmo zadeve.
Najbolj konkretno smo se pogovar-

jali s SD in se dogovorili, da bom 
njihov kandidat za Posočje. V okviru 
predvolilne kampanje sem se želel 
predstaviti kot poslanec Posočja, ki 
bi v Ljubljani zagovarjal interese tega 
dela Slovenije, in ne toliko izhajati iz 
ideologije, ker mislim, da so marsi-
katere stvari preživete in nas po ne-
potrebnem ločujejo. Da bi potrebe 
znal zagovarjati, sem jih moral 
najprej spoznati. Tisto, kar misliš, da 
veš, je namreč le košček. Z vsebin-
skimi posveti in strokovnimi dogodki 
sem počasi gradil predstavo in videl, 
kaj bi se dalo izboljšati. Volilni rezul-
tat je bil dober, ampak ne dovolj, da 
bi postal poslanec.

Že med kampanjo mi je veliko lju-
di reklo, da bi za Tolmin lahko veliko 
več naredil kot župan. Moram priz-
nati, da mi to najprej ni dišalo. Pos-
tati poslanec bi namreč pomenilo le 
selitev iz ene v drugo pisarno, selitev 
v Tolmin pa pomeni popoln preobrat 
– tako v zasebnem življenju kot služ-
beno. A saj veste, če te ljudje na uli-
ci in kolegi v stranki redno k nečemu 
nagovarjajo … Najprej smo preverili, 
kakšno ekipo lahko sestavimo. Dobil 
sem močno skupino kandidatk in 
kandidatov za svetnice in svetnike ter 
se z njo poistovetil – smo ljudje, ki 
hočemo nekaj premakniti. Težko se 
za nekaj odločim, ko pa se, sem te-
mu popolnoma predan in ni več ko-
raka nazaj. Nivo kampanje smo pos-
tavili visoko, kakovostno in strokov-
no.

Obljubljali ste tudi bazen.
Ja, tudi. V dveh mandatih bi ga 

lahko realizirali. V tej naložbi vidim 

veliko multiplikativnih učinkov – ne 
samo daljšanje turistične sezone, am-
pak tudi višjo kakovost življenja tu-
kajšnjih prebivalcev, možnost priprav 
za športnike, vadbe za starejše, izva-
janje šole v naravi in plavalnih teča-
jev za naše otroke, razvoj kakšnega 
novega športa … Resen namen imam. 
Če pa se bo nekje ustavilo, bom ve-
del, kje in zakaj se je.

Realizacija je na koncu vedno od-
visna tako od ljudi kot od vzpostav-
ljenih sistemov. Za začetek bo treba 
bolj ciljno usmeriti občinsko upravo 
in reorganizirati ustroj sodelovanja z 
drugimi institucijami. To bo vzelo 
nekaj časa, ampak doslej je odziv 
dober. Tudi s strani zaposlenih. Zdi 
se mi, da smo se dobro povezali.

Lahko rečem, da je konotacija go-
voric na ulici vedno negativna – ob-
čina nič ne naredi. Potem ugotoviš, 
da ni vse tako črno-belo. Sedem let 
sem bil košarkarski sodnik. Kot špor-
tni sodnik si kot nek strelovod za vse 
frustracije. Veliko težje bi bilo, če bi 
morali iti vsi igralci, trenerji, starši 
domov s predstavo, da so bili slabši 
od nasprotnika. Lažje je, če se odlo-
čijo, da je sodnik kriv, da so izgubili. 
Če vzameš to kot del službe, kot nek 
del svojega poslanstva in če imaš pri 
sebi razčiščeno, da delaš pošteno, je 
čisto v redu. Zdi se mi, da je na ob-
čini podobno. Marsikdo bi se težje 
soočil s kakšnim drugim razlogom 
za neuspeh, kakor če se odloči, da je 
občina tista, ki ni nič naredila. Do 
neke mere sprejmeš to v okviru funk-
cije.

Ko ste že omenili košarko, kakšna 
je bila vaša kariera na tem podro-
čju?

Kariero dajmo v navednice. (smeh) 
Ko sem šel v kranjski Triglav, sem 
imel resne ambicije, da bi bila košar-
ka glavna smer v življenju. Dve leti 
sem treniral praktično profesionalno 
– po sedem treningov na teden in dve 
tekmi. Počasi pa sem spoznal, da me 
zanima veliko različnih stvari, ki bi 
jih moral žrtvovati za uspeh, pa tudi, 
da nimam toliko talenta, da bi lahko 
od tega živel, niti toliko delovnih na-
vad, da bi ta manko nadoknadil. Ko-
šarko sem spustil na nivo resne re-
kreacije.

Še vedno igrate?
Samo rekreativno. Enkrat na teden 

si še odtrgam čas in mi je super spro-
stitev. Za kaj več bi težko združeval 
s to funkcijo.

Kakšna je po vašem mnenju vloga 
župana?

Župana vidim kot realizatorja. Kot 
nekoga, ki zna poslušati, tudi prefil-
trirati potrebe, predvsem pa tistega, 
ki najde najučinkovitejšo pot do iz-
vedbe. Ko je v prostoru zaznana pot-
reba in jo tudi stroka prepozna kot 
primerno, je moja naloga skoordini-
rati delo tako, da pridemo čim prej 
do rezultata. Naj si bo to koordinira-
nje dela znotraj občinske uprave, ali 
pa pridobivanje zunanjih sredstev, 
povezovanje deležnikov, usklajevanje 
interesov, povezava z državo … To se 
mi zdi moja osnovna naloga.

Kakšno občino želite zapustiti svo-
jemu nasledniku čez leta?

Volivcem sem že v okviru kampa-
nje rekel, naj se odločijo po svoji 
vesti, ampak če dajo glas meni, naj 
mi ga dajo za dva mandata. Razlog 
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TEMATSKA POT NA SVOJI 
ZEMLJI OZALJ[ANA Z 
NAGRADO JAKOB 2023
Ljubljana – Gospodarsko razstavišče 
Ljubljana je na letošnjem 33. turi-
stičnem sejmu Alpe Adria že dvanaj-
stič podelilo mednarodno nagrado 
za inovativnost, kakovost in odlič-
nost v turizmu – Jakob. Tema izbora 
je bila Tematska pot kot turistični 
proizvod. Petčlanska komisija, ki ji je 
predsedoval dr. Janez Bogataj, je 
od 28 prijavljenih tematskih poti iz-
postavila pet. Najboljša je dobila na-
ziv ambasador tematskih poti. Med 
preostalimi štirimi finalistkami, ki so 
si prislužile diplomo, je komisija kot 
vsebinsko zelo inovativno prepozna-
la tudi Tematsko pot Na svoji zemlji. 

Naj spomnimo, da je omenjeno pot 
ob 60-letnici snemanja filma zasno-
vala Nadja Valentinčič Furlan, 
vzpostavljena pa je bila leta 2012 
kot projekt Občine Tolmin. S potjo 
upravlja Kulturno tehnično turistično 
(KTT) Društvo Baška dediščina, ki jo 
v sodelovanju s Krajevno skupnostjo 
Grahovo ob Bači tudi vzdržuje.

Komisija je poudarila predvsem dej-
stvo, »da so pri njenem nastajanju 
poleg lokalnega prebivalstva sode-

DIPLOMO ZA FINALISTA V NATEČAJU JA-
KOB 2023 je ob prisotnosti predstavnikov 
KTT Društva Baška dediščina prevzel pod-
predsednik Veri Krajnik. Podelila sta jo pred-
sednik ocenjevalne komisije dr. Janez Boga-
taj in direktorica Slovenske turistične organi-
zacije Maja Pak.
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je v tem, da so postopki prostorskega 
načrtovanja in tudi sicer priprave in-
vesticij taki, da za realizacijo neke 
vizije rabiš več kot štiri leta.

Dovolil sem si prositi za dva man-
data in si postavil cilj, da naša občina 
leta 2030 prejme zlati kamen za naj-
bolj prodorno občino. Hkrati bi bila 
takrat to občina, kjer bi bilo stano-
vanjsko vprašanje rešeno in kjer bi 
se investitorje pričakalo s pripravlje-
nimi zemljišči. Želim si, da Tolmin 
postane bolj utrjen v funkciji središ-
ča na območju med Novo Gorico, 
Jesenicami, Idrijo, lahko rečemo tudi 
Ljubljano, če smo malo bolj ambici-
ozni, in čezmejno. Pa da bi bil pose-
litveno-zaposlitveno središče z visoko 
kakovostjo življenja, ki nam ga omo-
goča narava, ki nas obdaja. Z rastjo 
možnosti dela od doma in na daljavo 
namreč prostorske razdalje niso več 
tako močno merilo. Mislim, da po-
tencial za to imamo. Če nam to vizi-
jo uspe uresničiti, bom z največjim 
veseljem župansko mesto prepustil 
nekomu, ki bo takrat imel toliko 
energije, kot jo imam danes sam. 
Obenem si želim, da bi se v Tolmin 
vedno lahko vračal z dvignjeno glavo. 
Ponosen na to, kar smo naredili. Ni 
skrivnost, da imam v življenju še 
kakšen drug cilj, ampak najprej si 
želim tu spisati eno res lepo zgodbo.
Pripravila: Mateja Kutin

Ob~ina Tolmin tudi v novem 
mandatu z dvema 
pod`upanoma

Župan Alen Červ je že s prevze-
mom županskih poslov 23. decembra 
lani za podžupana imenoval občin-
skega svetnika Tomaža Štenklerja iz 

Podbrda, ki na tem mestu ni novinec, 
saj je bil podžupan že v preteklih šti-
rih letih. V tem sklicu funkcijo opravlja 
poklicno, pri svojem delu pa se osre-
dotoča na sodelovanje s krajevnimi 
skupnostmi, razvoj podeželja ter po-
dročji kmetijstva in infrastrukture.

Drugega, nepoklicnega podžupana 
je Červ imenoval z 20. februarjem. 
Oton Bratuž z Mosta na Soči, sicer 
tudi Červov protikandidat v drugem 
krogu županskih volitev, se pri svo-
jem delu posveča predvsem nalogam 
s področja gospodarskih dejavnosti 
ter okolja in prostora.
Špela Kranjc

V pri~akovanju nadaljevanja 
obse`ne sanacije na 
Grahovem ob Ba~i

Skoraj štiri leta po izvedbi prve 
faze sanacije plazovitega območja na 
Grahovem ob Bači se letos obeta na-

daljevanje projekta, ki so ga na po-
budo Občine Tolmin in Krajevne 
skupnosti Grahovo ob Bači na zboru 
krajanov 20. marca predstavili pred-
stavniki Direkcije RS za infrastruk-
turo (DRSI) ter Ministrstva za na-
ravne vire in prostor (MNVP). Kot 
so med drugim poudarili predstavni-
ki državnih institucij, je časovna 
umestitev začetka projekta še letos 
nadvse pomembna, saj ima MNVP 
sredstva za projekt zagotovljena le še 
v proračunu za leto 2023, konec leta 
2021 pa je bilo za izvajalca del tudi 
že izbrano podjetje Zidgrad. V skla-
du s tripartitno pogodbo med dvema 
ministrstvoma in občino si bodo 
namreč vse tri institucije razdelile 
stroške ukrepa v skupni vrednosti 
4,75 milijona evrov – resorno prostor-
sko ministrstvo bo pokrilo strošek za 
postavitev obeh načrtovanih podpor-
nih pilotnih sten v spodnjem delu 

naselja (milijon evrov), Občina Tol-
min strošek davka na dodano vred-
nost (250.000 evrov), Ministrstvo za 
infrastrukturo, v okviru katerega 
deluje DRSI, pa bodo bremenili pre-
ostali stroški projekta (3,5 milijona 
evrov).

OBČINA KRAJANOM OBLJUBLJA 
POMOČ

»Prav zato, ker denar zdaj imamo, 
za leto 2024 pa ni zagotovljen, bi ra-
di čim prej začeli z deli. Obenem smo 
se že dogovorili tudi za izvedbo geo-
loško-geotehničnega poročila za tako 
imenovano tretjo fazo, torej sanacijo 
območja nad cesto zunaj vplivnega 
območja,« je dejal Ervin Vivoda, 
vodja sektorja za sanacijo posledic 
naravnih nesreč pri MNVP. Obenem 
je številnim krajanom obljubil, da 
bodo pri ministrstvu med izvajanjem 
druge faze sanacije poskušali vzpo-
staviti tudi ustrezno pravno podlago 
za pomoč lokalni skupnosti pri na-
daljnjih ukrepih sanacije na tem ob-
močju, morda tudi pri sanaciji stano-
vanjskih objektov. Pomoč pri tem jim 
je obljubil tudi župan Alen Červ in 
zagotovil, da se občina v zadnjih 
dveh mesecih prioritetno ukvarja s 
projektom na Grahovem ob Bači. 
»Ker stroka ocenjuje, da je šele tri 
leta po zaključku sanacije možno ugo-
tavljati njeno učinkovitost, je zdaj 
skrajni čas, da najdemo pravo pot, 
da se projekt začne in poskrbimo za 
tukajšnje ljudi. Poleg tega smo na 
strani občine pripravljeni, da v okvi-
ru razpoložljivih finančnih mehaniz-
mov pomagamo pri sanaciji objektov, 
v katerih domačini živijo in delajo in 
ki so bili poškodovani. Po oceni stro-

V MANDATU 2022–2026 bosta županu Alenu Červu ob strani stala tudi dva podžupana. Po-
klicno funkcijo opravlja Tomaž Štenkler (levo), nepoklicno pa Oton Bratuž (desno). Foto: Sanja 
Sivec Levpušček

Utrinki

lovali tudi predstavniki nekaterih 
strok, kar je v Sloveniji prej izjema 
kot pravilo«. Zgodbo pa ohranjajo 
živo tudi dolgoletne vezi z ustvarjalci 
filma in njihovimi sorodniki.

Za tematsko pot je bilo najbogatejše 
leto 2021, ko je dobila posodoblje-
no tehnično podporo za interpretaci-
jo zgodbe in bila nadgrajena s pano-
ramsko in tremi informacijskimi ta-
blami z bogato kulturno dediščino 
tega območja. Hkrati pa je bil poho-
dnikom na Koritnici na voljo še en 
gostinski in nočitveni ponudnik. Ob 
deseti obletnici jo je društvo obleklo 
tudi v pisano besedo in jo skupaj z 
90 fotografijami umestilo v brošuro 
Odsevi literarne in filmske dediščine 
v Baški grapi.

SEJEMSKO STOJNICO KTT DBD JE OBISKAL TUDI JOŽE PRAH (na fotografiji v sredini) z 
Zavoda za gozdove Slovenije, snovalec več tematskih poti in član komisije za izbor nagrade 
Jakob. Foto: arhiv KTT DBD

V prihodnje ji namerava vdahniti še 
vsebine za otroke, velik izziv pa bo 
tudi digitalizacija. Nagrada Jakob 
dodaja še en biser k dvigu pre-
poznavnosti poti in Baške grape kot 
destinacije, kjer je slovenski film do-
bil besedo.
Besedilo in foto: Olga Zgaga, članica 
KTT Društva Baška dediščina

KULTURNI TURIZEM BA[KE 
GRAPE NA SEJMU ALPE 
ADRIA 2023
Ljubljana – Kulturno tehnično turi-
stično Društvo Baška dediščina 
(KTT DBD) se je tudi letos predstavilo 
na turističnem sejmu Alpe Adria, ki je 
na Gospodarskem razstavišču v Lju-
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kovnjakov se bo k obnovi objektov 
lahko pristopilo v roku treh let od 
zaključka druge faze sanacije 
plazišča, ko se teren umiri. Rešitve in 
sredstva se lahko najdejo, najpo-
membneje pa je, da smo se na zboru 
krajanov vsi v dvorani strinjali, da je 
treba z deli začeti takoj,« je poudaril 
župan. 

SLEDI POPIS POŠKODB, S SANACI-
JO JE TREBA POHITETI

Stanje na plazovitem območju se 
iz leta v leto slabša. Vse bolj očitne 
so tudi poškodbe objektov, na kar je 
opozoril tudi dr. Stanislav Škrabelj 
z mariborske Fakultete za gradbeni-
štvo, prometno inženirstvo in arhi-
tekturo, ki je predstavil dosedanje 
rezultate tehničnega opazovanja 
vplivnega območja na Grahovem ob 
Bači. »Leta 2017 smo vgradili prve 
inklinometre in pričeli z geodetskimi 
meritvami premikov na objektih ter 

na infrastrukturi vplivnega območja 
plazenja. V tem času je 29 od 30 vgra-
jenih inklinometrov potrdilo premike, 
ki jih bo tudi s sanacijo težko povsem 
ustaviti. Upamo pa, da bodo hitrosti 
premikov po sanaciji vsaj desetkrat 
nižje kot doslej. Zato je temu primer-
no zasnovan sorazmerno fleksibilen 
podporni sistem pilotnih sten,« je še 
pojasnil dr. Škrabelj. Premiki se veči-
noma dogajajo na manjših globinah, 
pobočje pa drsi s hitrostjo približno 
dva centimetra na leto. Predvidevajo 
še postavitev dodatnih inklinometrov 
ob hišah na območju druge faze sa-
nacije, kar bo omogočalo tudi slede-
nje nadaljnjih poškodb in beleženje 
vzrokov zanje. »Ob izvajanju sanaci-
je sredi vasi je potrebno imeti premi-
ke pod nadzorom,« je poudaril, saj 
so meritve od decembra 2017 pri 
posameznih objektih na še ne sani-
ranem delu vasi pokazale premike 
med 10 in 14 centimetrov, med de-

cembrom 2020 in junijem 2022 pa 
med 1,3 in 3,7 centimetra. »Dlje kot 
se bo čakalo s sanacijo, več bo premi-
kov, zato je nujno pohiteti,« je bil 
jasen dr. Škrabelj. Popis obstoječih 
poškodb na objektih je ob koncu 
marca, najpozneje pa v začetku apri-
la napovedala tudi DRSI, saj želijo 
pridobiti podroben posnetek začetne-
ga stanja na nepremičninah, preden 
bodo začeli s sanacijo ceste. Ta bo 
namreč podlaga za povrnitev škode, 
ki bo nastala med izvajanjem del, 
seznam objektov pa bodo izdelali v 
sodelovanju z lokalno skupnostjo.

S prvo fazo sanacije na državni 
cesti Kneža–Podbrdo od kilometra 
4,180 do kilometra 4,330, ki je poleg 
sanacije cestišča obsegala tudi izdela-
vo pilotne stene pod osrednjim de-
lom naselja, je DRSI zaključila okto-
bra 2019. Oktobra 2021 je bila pod-
pisana pogodba za izvedbo druge 
faze sanacije plazenja na širšem ob-
močju državne ceste od kilometra 
4,040 do kilometra 4,180, ki je zahteva-
la predhodne geološke raziskave, 
vendar se dela zaradi težav pri prido-
bivanju zemljišč za gradnjo doslej 
niso mogla začeti.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo, 
Občina Tolmin

Za~etek gradnje 
ve~stanovanjskega objekta v 
Zalogu predvidoma v maju

Potem ko gradbinci v Zalogu na 
obrobju Tolmina zaključujejo z ruše-
njem dotrajanega objekta Elektra 
Primorska, ki ga je Občina Tolmin 
odkupila leta 2018, je do 14. aprila 
odprto javno naročilo za izbiro izva-

jalca rekonstrukcije. Na mestu nek-
danjega poslovnega objekta nad Tol-
minko, ki je bil porušen do nivoja 
kletnih prostorov, bo namreč zrasel 
nov večstanovanjski objekt s štirimi 
etažnimi višinami (klet, pritličje, 1. 
in 2. nadstropje). V njem bo občina 
pridobila sedem javnih najemnih sta-
novanj, ki bodo namenjena ranljivej-
šim skupinam prebivalcev in zato 
oddana za neprofitno najemnino, 
Tolminski muzej pa prepotrebne de-
pojske prostore za svoje gradivo. Na-
domestna gradnja vertikalno ne bo 
višja, prav tako se ne bodo povečali 
tlorisni gabariti zunanjih nosilnih 
konstrukcij.

Vrednost celotne naložbe znaša 
2,3 milijona evrov, pri čemer Občina 
Tolmin iz proračuna prispeva 1,6 mi-
lijona evrov. Na razpisu, ki ga je v 
aprilu 2022 objavilo Ministrstvo za 
okolje in prostor, je z uspešno prija-
vo, pri pripravi katere je sodelovala s 
Tolminskim muzejem, pridobila 
700.000 evrov iz Načrta za okrevanje 
in odpornost.

»Gradbena dela bi se lahko začela 
z mesecem majem in bi lahko bila za-
ključena do konca avgusta prihodnje 
leto. S tem bomo zadostili pogoju iz 
Načrta za okrevanje in odpornost, da 
bodo stanovanja dobila uporabno do-
voljenje pred zaključkom leta 2024,« 
predvideno časovnico projekta pov-
zema župan Alen Červ. Neprofitna 
stanovanja (prilagojeno gibalno ovi-
ranim osebam v pritličju, dve v 
prvem nadstropju in štiri v drugem) 
bo občina v najem za nedoločen čas 
ponudila z objavo javnega razpisa.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Iz ob~inskih uprav

II. FAZO SANACIJE PLAZOVITEGA OBMOČJA NA GRAHOVEM OB BAČI so pristojni kra-
janom predstavili 20. marca. Tako občina in krajevna skupnost kot obe ministrstvi si prizadevajo, 
da bi z deli začeli v najkrajšem možnem času.

Utrinki

bljani odpiral svoja vrata od 15. do 
18. februarja. Prvič po desetih letih 
udeležbe je bilo društvo prisotno vse 
štiri sejemske dneve. Iz Zgornjega 
Posočja mu je en dan delalo družbo 
le Turistično društvo Most na Soči, z 
Goriške pa vse dni Kulturno turistično 
društvo Lokovec in en dan Turistič-
no društvo Korada Deskle-Anhovo.

Društveni informatorji so promovirali 
kulturni, filmski, tehnični in industrij-
ski turizem v Baški grapi. Postregli 
so z odgovori, nasveti, predlogi in iz-
kušnjami »iz prve roke«, podkreplje-
nimi z obilico promocijskega gradi-
va. Vabili so k pristnim doživetjem na 
Bevkovi poti in Tematski poti Na svo-
ji zemlji, ki se je na prvi sejemski 
dan vpisala med dobitnike nagrade 
Jakob 2023. Razveselili so se dej-

stva, da je kar nekaj obiskovalcev 
stojnice že nosilo v sebi doživetje or-
ganiziranih pohodov po obeh poteh 
in so posebno o nagrajeni govorili z 
globokim spoštovanjem.

Obiskovalce so vabili tudi na tradici-
onalne društvene prireditve in opo-
zarjali na lokalne posebnosti, s kate-
rimi je društvo v 17 letih delovanja 
obogatilo vseh pet krajevnih skup-
nosti, kjer deluje. Na klepetu so 
gostili predstavnike različnih institu-
cij, ki čez leto spremljajo društveno 
delo, in društev – tudi sejemskih 
razstavljavcev, s katerimi gradijo 
pristna sodelovanja. Čas pa so na-
menili tudi srečanju s študenti, ki so 
svoja diplomska ali magistrska dela 
naslonili na dediščino Baške grape.

Pester sejemski spremljevalni pro-

gram jih je pritegnil k spremljanju 
več strokovnih dogodkov, katerih 
vsebina jim je dala odgovore, kako 
na izviren in inovativen način hoditi v 
korak s časom po načelu »nekaj 
več, a veliko bolje«.
Olga Zgaga, KTT Društvo Baška 
dediščina

KME^KE SKRINJE – 
ZAKLADNICA DEDI[^INE 
POSO^JA
Tolmin – Lesene skrinje so se na 
Slovenskem razmahnile v 18. in 19. 
stoletju. Na mnogih domačijah so 
bile edino pohištvo. Izdelane so bile 
iz trših lesov (orehovega, češnjeve-
ga ali hruškovega), nekatere pa tudi 
iz mehkejših (smrekovega, jelovega 
ali macesnovega). Vanje so shranje-

vali obleko, prejo, blago, suho sad-
je, stročnice, žito in druga živila, pa 
tudi krmo za živali. Hkrati so se na-
nje radi usedli ali ulegli, poznamo pa 
tudi skrinje, ki so jih uporabljali kot 
potovalne kovčke. Izdelovali so jih 
domači ali potujoči mojstri. Medtem 
ko so za Gorenjsko značilne posli-
kane skrinje, v Zgornjem Posočju 
prednjačijo rezbarjene in intarzirane. 
Značilnost lesenih skrinj so ključav-
nice ter običajno na večji in manjši 
prostor z desko pregrajena notra-
njost. Čeprav je bila izdelovalcem 
skrinj pomembna njihova funkcional-
nost, pogosto ni izostal niti estetski 
izgled, zlasti sprednje stranice in po-
krova. Tako imenovane ženitovanj-
ske skrinje pa so imele še simbolen 
pomen. Te so nevesto spremljale pri 
njenem prehodu iz samskega v za-
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Projekt za vzpostavitev 
centra za delo na daljavo v 
Tolminu z dobrimi obeti

Državna sekretarka na Ministrstvu 
za kohezijo in regionalni razvoj 
(MKRR) Andreja Katič se je s sode-
lavcem Dejanom Prešičkom 3. mar-
ca pobliže seznanila z namenom 
Občine Tolmin, da v Tolminu 
vzpostavi center za delo na daljavo 
z ustrezno opremljenimi delovnimi 
in spremljevalnimi prostori za osem 
delovnim mest. Predstavitev župana 
Alena Červa in direktorja Posoškega 
razvojnega centra (PRC) Simona 
Škvora ju je prepričala, zato sta na-
povedala, da bo MKRR preverilo vse 
možnosti za nadaljevanje projekta, ki 
bi lahko pomembno prispeval k ude-
janjanju decentralizacije Slovenije.

Izhodišča za pripravo projekta je 
dala leta 2021 opravljena analiza 

PRC, ki je od leta 2017 pokazala kon-
stantno naraščajoč trend dnevnih 
delovnih migracij iz treh posoških 
občin predvsem v Novo Gorico (za 
10 odstotkov) in Ljubljano (za dobrih 
20 odstotkov). Skupno v obe središči 
dnevno migrira več kot 1.000 prebi-
valcev z območja, kar predstavlja 
dobrih 14 odstotkov delovno aktivne-
ga prebivalstva, povečini višje izobra-
žene delovne sile. Povečuje se tudi 
število dnevnih delovnih migracij v 
ostale občine, v obravnavanem ob-
dobju je naraslo za 15 odstotkov na 
približno 1.000 v letu 2021. Svoje je 
zagotovo prispevala tudi pandemija 
covida-19, ki je prav z razmahom 
dela od doma prinesla največ spre-
memb v do tedaj ustaljene delovne 
procese. Vzpostavitev Centra za delo 
na daljavo (CDD) Tolmin bi na dru-
gi strani predstavljala obliko dela na 

daljavo in ne izvajanja dela od doma, 
katerega negativni učinki bi se na ta 
način zmanjšali (več ur dela, nejasne 
razmejitve med službenim in zaseb-
nim življenjem, zagotavljanje primer-
ne opreme, večji tekoči stroški in 
njihova razmejitev, varnost podatkov 
ipd.), je bil na uvodni predstavitvi 
jasen Škvor.

Z vzpostavitvijo CDD bi okrepili 
Tolmin kot (sub)regijsko središče in 
omejili naraščajoče število delovnih 
migracij v regionalno ali državno sre-
dišče, kar se navezuje na reševanje 
problematike praznjenja ruralnih in 
obmejnih območij na eni ter poveča-
nega pritiska na urbana središča na 
drugi strani. »Razvoj obmejnih obmo-
čij, kakršno je naša občina, je v veli-
ki meri odvisno od iznajdljivosti, 
inovativnosti in učinkovitega črpanja 
razpoložljivih sredstev. Našteto se od-
lično združuje v projektu centra za 
delo na daljavo, ki bi ga v Tolminu 
vzpostavili kot prvi v državi in tako 

izpeljali pilotni projekt za uravnote-
žen regionalni razvoj, zaustavitev 
odseljevanja v večje centre, višjo ka-
kovost bivanja, nižji ogljični odtis ter 
dvig digitalizacije,« širok pomen iz-
vedbe projekta pojasnjuje župan.

Državna sekretarka Katič in njen 
sodelavec Prešiček sta si nato v 
spremstvu Červa in Škvora ter njuni-
mi sodelavci ogledala tudi prostore 
na Trgu 1. maja, ki so v lasti občine 
in bi bili z več vidikov primerni, da 
v njih zaživi CDD. »S predstavniko-
ma MKRR smo se strinjali, da ima 
projekt izjemen potencial tudi za ure-
ditev pogojev za delo na daljavo na 
državni ravni. Za letos je naš cilj 
priprava projektne dokumentacije in 
pridobitev evropskih sredstev, nato 
sledi prenova in opremljanje prosto-
rov, v drugi polovici leta 2024 pa bi 
center že lahko zaživel,« nadaljnje 
aktivnosti napoveduje Červ in doda-
ja: »Projekt je obenem del oživljanja 
starega mestnega jedra, kjer si za 

DOTRAJAN OBJEKT NA NASLOVU ZALOG 11 V TOLMINU se ruši do nivoja kletnih prostorov, 
Občina Tolmin pa išče izvajalca za rekonstrukcijo, katere izvedba je začrtana do konca avgus-
ta 2024.

Utrinki

CENTER ZA DELO NA DALJAVO, KI BI V TOLMINU LAHKO ZAŽIVEL ŽE PRIHODNJE LETO, 
bi bil prvi v državi in tako pilotni projekt za uravnotežen regionalni razvoj, zaustavitev odseljeva-
nja v večje centre, višjo kakovost bivanja, nižji ogljični odtis ter dvig digitalizacije. Foto: Tatjana 
Šalej Faletič

konski stan. Bogato okrašena skri-
nja je z nevestino balo simbolno oh-
ranjala vez med družinama mlado-
poročencev. Številne poslikane skri-
nje z izbranimi simboli in živimi bar-
vami so pričale tudi o zavedanju po-
mena narodove kulture. Gre namreč 
za najbolj reprezentančen in simbo-
len kos pohištva tradicionalne slo-
venske ljudske kulture. V Tolmin-
skem muzeju hranimo 76 skrinj, 
skrinjic in potovalnih kovčkov. Na 
priložnostni razstavi Tminski bajnki: 
kmečke skrinje Zgornjega Posočja, 
ki smo jo v muzeju javnosti prvič 
predstavili novembra lani, smo iz-
postavili nekaj izbranih skrinj, skri-
njic in potovalnih kovčkov, ki so zlas-
ti po drugi svetovni vojni, v času mo-
dernizacije bivalnih prostorov, izgu-
bili prvotni pomen. Prvim tolminskim 

muzealcem v 50. letih 20. stoletja in 
t. i. Orlovim terenskim ekipam v letih 
od 1948 do 1962 pa gre zahvala, 
da skrinje niso šle na smetišče zgo-
dovine. Takrat so na terenu še lahko 
popisali zanimive skrinje, muzeju pa 
jih je kar nekaj uspelo pridobiti v 
svojo zbirko in jih s tem ohraniti.
Besedilo in foto: mag. Damjana 
Fortunat Černilogar, direktorica 
Tolminskega muzeja

JUBILEJNA RAZSTAVA 
FOTOGRAFSKE SKUPINE  
PD TOLMIN
Tolmin – V začetku marca je bila v 
galeriji Knjižnice Cirila Kosmača Tol-
min odprta 10. jubilejna pregledna 
razstava članov fotografske skupine, 
ki že 15 let deluje pod okriljem Pla-

OBSEŽNI ZBIRKI SKRINJ, KI JO HRANI TOLMINSKI MUZEJ, se je lani posvetil kustos Marko 
Grego, ki je s sodelavci pripravil razstavo in razstavni katalog nekdanjega »razkošja«, današnje-
ga dediščinskega bogastva. Razstava skrinj s celotnega območja nekdanjega Tolminskega – 
od Trente do Gorenje Trebuše, od Breginja do Podbrda – je v muzeju na ogled vse do 2. oktobra.
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domačine in obiskovalce želimo 
ustvariti udobno dnevno sobo z vsa-
kodnevnim vrvežem ter prijetno 
spremljajočo ponudbo. Predpogoj je 
seveda selitev policijske postaje ter 
posledično zaprtje trga za promet, 
hkrati pa bomo v staro mestno jedro 
vračali tudi druge mestotvorne dejav-
nosti.«

Špela Kranjc

Ob~inski {tab civilne za{~ite 
z novim poveljnikom

Na čelu Občinskega štaba civilne 
zaščite (OŠZC) Občine Tolmin je s 1. 
februarjem prišlo do spremembe. Po 
več kot 15 letih se je namreč s te 
funkcije poslovil dosedanji poveljnik 
Jožef Dakskobler, župan Alen Červ 
pa je nanjo imenoval Miho Venclja, 
sicer tudi aktualnega poveljnika Ga-
silske zveze (GZ) Tolmin.

Jožef Dakskobler, tudi nekdanji 
dolgoletni poveljnik GZ Tolmin, je 
vodenje OŠCZ na pobudo takratnega 
župana Uroša Brežana prevzel jese-
ni leta 2007, ko so sosednjo občino 
Železniki prizadele hude poplave, 
funkcijo poveljnika pa vse od takrat 
opravljal neprekinjeno. Po njegovih 
besedah se je v tem času nabralo kar 
nekaj intervencij, ki mu bodo za ved-
no ostale v spominu. Poleg poplav v 
Železnikih in kasneje še mnogih dru-
gih na območju domače občine Da-
kskobler izpostavlja še devetdnevno 
intervencijo zaradi žledoloma leta 
2014 in seveda epidemijo koronavi-
rusa, predvsem njen prvi val v začet-

ku leta 2020. Ob slovesu se je zahva-
lil nekdanjemu županu Brežanu za 
izkazano dolgoletno zaupanje, vsem 
članom OŠCZ in pristojnim v občin-
ski upravi ter drugim, s katerimi je v 
svojem mandatu sodeloval.

Župan je ob imenovanju novega 
poveljnika Dakskoblerju izrekel iskre-
no zahvalo za njegovo vsega spošto-
vanja vredno delo in zagotovil, da 
enega velikega strokovnjaka zame-
njuje drugi velik strokovnjak s ciljem, 
»da bi OŠCZ Občine Tolmin tudi v 
prihodnje svoje delo opravljal tako 
dobro kot do sedaj«. Vencelj je čla-
nom štaba svoj program dela pred-
stavil na prvi seji 22. marca.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Regijska slovesnost ob dnevu 
Civilne za{~ite letos v Tolminu

Letošnja regijska slovesnost ob 
mednarodnem dnevu civilne zaščite 
(CZ), ki ga obeležujemo 1. marca, je 
bila 3. marca v Tolminu. V dvorani 
glasbene šole sta poveljnik Štaba CZ 
za severno Primorsko Samo Kosmač 
in poveljnik CZ za Slovenijo Srečko 
Šestan podelila priznanja zaslužnim 
posameznikom, službam in dru-
štvom, ki delujejo v sistemu zaščite 
in reševanja. Med skupno 36 prizna-
nji CZ je bilo 17 bronastih znakov in 
še dodatnih osem za požar na Krasu, 
pet srebrnih in pet zlatih znakov CZ 
ter ena plaketa.

Med nagrajenci je bilo kar nekaj 

prejemnikov iz Zgornjega Posočja. 
Bronasti znak CZ so prejeli Nejc Pa-
njtar (Prostovoljno gasilsko društvo 
(PGD) Podbrdo), Maja Kenda (do 
lani enota reševalnih psov v Špor-
tnem kinološkem društvu (ŠKD) Tol-
min, sedaj Društvo reševalnih psov 
Severna Primorska), Marko Gruden 
(GRS Tolmin) in Dejan Mašera (PGD 
Kobarid, vodja gasilcev na Livku), 
bronasti znak CZ za požar na Krasu 
je prejela Nujna medicinska pomoč 
Tolmin. Srebrni znak CZ sta med dru-
gim prejela Sebastjan Leban (ŠKD 
Tolmin) in Igor Skočir (do lani ŠKD 
Tolmin, sedaj Društvo reševalnih 
psov Severna Primorska). Srebrni 
znak CZ je ob 110-letnici društva pre-
jelo PGD Kneža, z zlatim znakom pa 
CZ letos ob 120-letnici njegovega de-
lovanja nagrajuje PGD Bovec. Najviš-
je priznanje med podeljenimi, plake-
to CZ, pa je že na državni slovesnosti 
na Brdu pri Kranju dva dni pred tem 
prejel Simon Vendramin, namestnik 
poveljnika CZ v Mestni občini Nova 
Gorica in vodja gašenja največjega 
požara v zgodovini Slovenije, ki je 
lansko poletje divjal na Krasu.

Udeležence je uvodoma pozdravil 
in se jim za njihov prispevek zahvalil 
župan občine gostiteljice Alen Červ, 
v osrednjem nagovoru pa je izjemen 
pomen struktur zaščite in reševanja 
skozi niz statističnih podatkov za le-
to 2022 prikazal poveljnik CZ za Slo-
venijo Srečko Šestan. Kot je dejal, je 
bilo lansko leto za ta sistem še pose-
bej obremenjujoče. Našteli so približ-

  

 

DOLGOLETNI POVELJNIK OBČINSKEGA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE (OŠCZ) Jožef Daksko-
bler se je na svoji zadnji seji 18. januarja zahvalil nekdanjemu županu Urošu Brežanu za izka-
zano zaupanje in vsem članom OŠCZ, s katerimi je v svojem mandatu sodeloval, ter pristojnim 
v občinski upravi. Dakskoblerjevo funkcijo je prevzel Miha Vencelj, sicer aktualni poveljnik GZ 
Tolmin.

Utrinki

ninskega društva (PD) Tolmin. Člani 
skupine so pod mentorstvom foto-
grafskega mojstra pri Fotografski 
zvezi Slovenije Rafaela Podobnika, 
dobitnika razstavljavskega naslova 
Excellence FIAP Diamond 1 (EFI-
AP/d1), napredovali do te mere, da 
v zadnjih letih na domačih in medna-

rodnih natečajih prejemajo visoka 
priznanja in nagrade.
Na tokratni razstavi se predstavlja 11 
fotografov. Ob odprtju je mentor v 
nagovoru izpostavil uvedbo imeno-
vanj izrazni fotograf in izrazna foto-
grafija ter njegovo učno metodo 
prosvetljeni absolutizem za skupine 

brez razstavljavskih izkušenj. Napre-
dek fotografov kaže, da je njegova 
metoda uspešna. Razstava je na 
ogled do konca marca.
Milena Brešan, predsednica PD Tolmin

DVA KONCERTNA VE^ERA, 
TRISTO PEVCEV, 18 ZBOROV …
Kobarid in Tolmin – Tradicionalna 
Revija pevskih zborov Zgornjega Po-
sočja, ki jo vsako leto organizira Ob-
močna izpostava Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti Tolmin (JSKD, 
OI Tolmin), se je po dveh koronskih 
letih vrnila na oder. Na dveh koncer-
tnih večerih, ki sta se odvila 25. fe-
bruarja v Tolminu in dan kasneje v 
Kobaridu, so se predstavili skoraj vsi 
pevski sestavi, ki delujejo v občinah 
Bovec, Kobarid in Tolmin. Skupaj je 
tako zapelo več kot tristo pevcev iz 
18 zborov. Program, ki so ga pre-
pletali ženski, moški, mešani, večji 

in manjši vokalni sestavi, je bil 
raznolik in je zajemal od ljudskih, 
umetnih do sakralnih pesmi. Kon-
certa je po strokovni plati spremljal 
zborovski dirigent Sebastjan Vrhov-
nik, ki je po vsakem koncertu z zbo-
rovodji opravil strokovni posvet.
Oba večera sta se zaključila s skup-
no pesmijo Mlade oči. Ko na odru in 
v dvorani skupaj zapoje več kot 150 
pevcev, je res pravo doživetje in ne-
kaj enkratnega. Zato lahko rečemo, 
da sta bila oba večera prava pevska 
praznika, s katerima so bili zadovolj-
ni tako nastopajoči kot tudi poslušal-
ci in organizatorji.
Na odru Kinogledališča Tolmin so 
nastopili moški pevski zbor (MoPZ) 
Ivan Laharnar iz Šentviške planote, 
Ženski pevski zbor (ŽePZ) Žarek 
Planota, Mešani pevski zbor (MePZ) 
Zdravko Munih Most na Soči, MePZ 
S planin Bovec, MePZ Sveti Anton 

ČLANI FOTOGRAFSKE SKUPINE PLANINSKEGA DRUŠTVA TOLMIN z mentorjem Rafaelom 
Podobnikom na odprtju 10. jubilejne pregledne razstave, ki bo v tolminski knjižnici na ogled do 
konca marca. Foto: arhiv Miljka Lesjaka
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no 34.000 posredovanj in v njih je 
sodelovalo okoli 200.000 ljudi, veči-
noma prostovoljcev. Med intervenci-
jami so izstopale nesreča v kemični 
tovarni Melamin v Kočevju in požari 
na Potoški gori, Socerbu ter seveda 
predvsem tisti na Krasu, pri obvlado-
vanju katerega je sodelovalo 20.600 
reševalcev, od tega 15.000 gasilcev.

Ob koncu slovesnosti se je nekda-
nji poveljnik Občinskega štaba CZ 
Občine Tolmin Jožko Dakskobler, ki 
je prav v minulem mesecu sklenil 
svoje skoraj 16-letno delovanje v tej 
vlogi, zahvalil vsem za odlično sode-
lovanje, posebno zahvalo za dolgole-
tno zaupanje pa namenil nekdanje-
mu županu in sedanjemu ministru 
za naravne vire in prostor Urošu 
Brežanu. V kulturnem delu progra-

ma so nastopili učenci Glasbene šole 
Tolmin Jaka Čopi Rot, Bor Zlatoper 
in Maja Leban.
Špela Kranjc

Sodoben ve~namenski 
objekt na Brajdi v uporabi

Občina Tolmin je bogatejša za no-
vozgrajen vkopan večnamenski 
objekt s pokrito tribuno v osrednjem 
športnem parku. Nastal je po načrtih 
arhitekta mag. Tomaža Krušca, av-
torja leta 2017 sprejete idejne zasno-
ve preureditve Športnega parka Braj-
da. Po predhodnih obnovah atletsko- 
nogometnega stadiona in košarkar-
skega igrišča ter ureditvi koloparka 
je občina pristopila še k največji na-
ložbi v sklopu celostne ureditve tega 
območja. Po uspešni pridobitvi upo-

rabnega dovoljenja je novi objekt 
prvi uradni dogodek gostil 11. marca, 
ko sta se na prvi tekmi pomladanske-
ga dela sezone v 3. slovenski nogo-
metni ligi pomerili moštvi Tolmina in 
Slovana, takrat pa je bila gledalcem 
prvič na voljo tudi pokrita tribuna.

Športnikom, v prvi vrsti domačim 
nogometašem in atletom, objekt za-
gotavlja sodobno urejene garderobne 
in skladiščne prostore, obiskovalcem 
športnega parka so na voljo javne 
sanitarije, ustrezna infrastruktura za 
spremljanje tekem in meritev časov 
pa omogoča tudi organizacijo špor-
tnih dogodkov na višji ravni. Po ome-
njeni prenovi atletsko-nogometnega 
stadiona predstavlja večnamenski 
objekt s tribuno najpomembnejši 
projekt na področju športne infra-

strukture v občini Tolmin.
V sklopu del, ki jih je od 1. sep-

tembra 2021 do 31. decembra 2022 
izvedlo podjetje Kolektor CPG, so 
najprej odstranili brežino in kovinske 
tribune na zahodni strani atletsko-no-
gometnega stadiona, nato pa na tem 
mestu zgradili vkopani objekt, v ka-
terem so klubske garderobe in pro-
stori za sodnike, sejna soba, delavni-
ca za vzdrževalce športnega parka, 
skladišče za opremo, garaža in javne 
sanitarije. Za ogrevanje se s pomočjo 
toplotne črpalke voda-voda izkorišča 
lasten vodni vir, ki zagotavlja tudi 
vodo za namakanje nogometnega 
igrišča. Že pred začetkom gradbenih 
del sta bili namreč izvedeni vrtini za 
črpanje in ponikovanje podtalnice. 
Nad vkopanim delom je pokrita tri-

NA REGIJSKI SLOVESNOSTI OB MEDNARODNEMU DNEVU CIVILNE ZAŠČITE so v Tolminu podelili tradicionalna priznanja zaslužnim posameznikom, službam in društvom, ki delujejo v sistemu 
zaščite in reševanja. Foto: Miljko Lesjak

Utrinki

ZLATO PRIZNANJE – DOBRA 
POPOTNICA ZA JUBILEJNI 
KONCERT
Zgornje Poso~je – Buške čeče 
smo preteklo pevsko sezono po 
dvoletnem premoru zopet nastopile 
na območnem srečanju poustvarjal-
cev ljudskega glasbenega izročila v 
Tolminu. Na območnih srečanjih, ki 
so od januarja do oktobra potekala 
po vsej državi, je skupaj nastopilo 
227 pevskih in drugih zasedb. Vse 
nastope je ocenjevala strokovna ko-
misija, sestavljena iz sodelavcev 
Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti (JSKD) in obenem priznanih 
strokovnjakov s področja poznava-
nja slovenske ljudske glasbe. V Tol-
minu je to nalogo opravila muzikolo-
ginja in klavirska pedagoginja iz Go-
riških brd Ingrid Mačus.

Vsi strokovni spremljevalci teh 
nastopov so v lanskem novembru 

TRADICIONALNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV ZGORNJEGA POSOČJA se je letos v obeh ve-
čerih zaključila s skupno pesmijo Mlade oči, ki je zazvenela tako na odru kot v dvorani, in sicer 
s pevci, pomešanimi med poslušalci. Foto: Foto Červ

Kobarid, Vokalna skupina Flance, 
Oktet Simon Gregorčič, Vokalna sku-
pina Gadičke in Komorni zbor Musica 
Viva. V Kulturem domu v Kobaridu 
pa so zapeli MoPZ »Justin Kogoj« 
Dolenja Trebuša, ŽePZ Sožitje, Pev-

ska skupina Kresn', MePZ župnije 
Volče, MoPZ Poljubinj, Komorni 
zbor Iskra Bovec, Vokalna skupina 
Snežet, Vokalna skupina Drežnica in 
MePZ Planinska roža Kobarid.
Silva Seljak, vodja JSKD, OI Tolmin

sedli za mizo in na podlagi ponovne-
ga poslušanja posnetkov vseh sku-
pin ali posameznikov, ki so se pred-
stavili na območnih srečanjih in do-
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buna z lesenimi stebri in sedišči, ki 
lahko sprejme več kot 500 obiskoval-
cev. Dostop je možen preko stopnišč 
na severni in južni strani objekta, 
kjer je tudi na novo urejena vhodna 
ploščad.

Vrednost objekta, s katerim bo up-
ravljal Zavod za kulturo, šport in 
mladino Občine Tolmin, znaša 2,85 
milijona evrov. Glavnino sredstev je 
zagotovila Občina Tolmin iz prora-
čuna, manjši del pa je pridobila na 
razpisih Fundacije za šport in Nogo-
metne zveze Slovenije. »Objekt ni bil 
poceni, je pa naša naloga, da ga 
optimalno izkoristimo. Ne le za špor-
tne prireditve in servis športnim klu-
bom, v njem vidim velik potencial 
tudi za organizacijo drugih dogodkov, 
saj gre za moderen objekt, ki lahko 
sprejme do 500 ljudi in ga lahko iz-
koristimo tudi v gospodarske in turi-
stične namene,« je pred prvim špor-
tnim dogodkom povedal tolminski 
župan Alen Červ.

Dela na objektu in v okolici se bo-
do sicer nadaljevala tudi letos. Na 
tribuni bo dodatno zgrajen zastekljen 

paviljon za potrebe spremljanja in 
napovedovanja tekem, na zelenici 
pred njo pa se bo uredilo betonske 
ploščadi, s katerih bodo lahko tekme 
spremljali gibalno ovirani. V načrtu 
je še postavitev dveh drogov za 
razsvetljavo atletske steze. Zunanja 
ureditev bo predvidoma zaključena 
prihodnje leto, ko bosta zgrajena no-
vo parkirišče in povezovalna cesta za 
večnamenskim objektom.
Matej Kavčič, Občina Tolmin, in Špela 
Kranjc

Razglasili najuspe{nej{e 
{portnike in se zahvalili 
{portnim delavcem

Športnikom, ki so v preteklem letu 
dosegli najbolj vidne uspehe, so 20. 
januarja v kinogledališču podelili pri-
znanja na tradicionalni prireditvi Naj 
športnik občine Tolmin. Tik pred do-
godkom je Občinska športna zveza 
(OŠZ) Tolmin, ki združuje 29 špor-
tnih klubov in društev, dobila tudi 
novega predsednika. Delegati so na 
skupščini odločili, da bo zvezo v pri-
hodnjem štiriletnem mandatu vodil 

ZA NAJVEČJE USPEHE ŠPORTNIKOV OBČINE TOLMIN V LETU 2022 so zaslužni med mladi-
mi ekipa mladincev Košarkarskega kluba Tolmin, kanuistka Asja Jug in kajakaš Matevž Manfre-
da ter med člani ekipa Nogometnega kluba Tolmin, atletinja Vika Rutar in kanuist Luka Božič. 
Foto: arhiv ZKŠM Tolmin

PO USPEŠNI PRIDOBITVI UPORABNEGA DOVOLJENJA je novi večnamenski objekt v Špor-
tnem parku Brajda prvi uradni dogodek gostil 11. marca s prvo tekmo pomladanskega dela se-
zone v 3. slovenski nogometni ligi med ekipama Tolmina in Slovana. Takrat je bila gledalcem 
prvič na voljo tudi pokrita tribuna. Foto: Miljko Lesjak

Vladimir Mavri.
Direktor Zavoda za kulturo, šport 

in mladino Občine Tolmin (ZKŠM 
Tolmin) Matjaž Žbogar je v svojem 
pozdravnem nagovoru na podelitvi 
poudaril pomen prostovoljnega dela 
v športu, župan Občine Tolmin Alen 
Červ pa je v svojem nagovoru med 
drugim napovedal povišanje prora-
čunskih sredstev, namenjenih špor-
tnim programom.

V prvem delu dogodka so podelili 
35 priznanj OŠZ Tolmin. Te vsako 
leto prejmejo športniki, ki tekmujejo 
v okviru društev s sedežem v občini. 
Tokrat je svoje prejemnike dobilo 11 
bronastih, šest srebrnih in sedem 
zlatih znakov ter tri bronasti, tri sre-
brni in dva zlata kipca. Dve plaketi 
športnim delavcem sta prejela Aljaž 
Černigoj za dolgoletno delo v Atlet-
skem društvu Posočje in Miha Ru-
stja za delo v Košarkarskemu klubu 
Tolmin. Z nazivom zaslužni športni 
delavec je OŠZ Tolmin nagradila Bar-
baro Kutin, dolgoletno sekretarko 
Nogometnega kluba Tolmin.

V nadaljevanju je župan podelil 

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

nazive najboljših športnikov občine 
Tolmin v letu 2022. Najboljša mlada 
ekipa so postali mladinci Košarkar-
skega kluba Tolmin, ki so po več 
letih spet nastopali v 1. mladinski 
ligi, naziv najboljša mlada športnica 
nosi slalomistka na divjih vodah As-
ja Jug, najboljši mladi športnik pa 
sicer tudi najboljši slovenski mladi 
kajakaš na mirnih vodah Matevž 
Manfreda. V članski konkurenci so 
si naziv najboljša športna ekipa pri-
služili člani Nogometnega kluba Tol-
min, ki so lansko sezono končali tik 
pod vrhom 3. slovenske nogometne 
lige. Najboljša športnica je po zaslu-
gi odličnih rezultatov (državna pod-
prvakinja v tekih na 100, 400 in 400 
metrov z ovirami), predvsem pa 
osebnega rekorda na 400 metrov z 
ovirami (57,92 sekund) po štirih letih 
zopet postala atletinja Vika Rutar, 
najboljši športnik pa že osmič kanu-
ist Luka Božič, ki je lani v skupnem 
seštevku svetovnega pokala med ka-
nuisti osvojil drugo mesto.
Matjaž Žbogar, direktor ZKŠM Tolmin, 
in Špela Kranjc

segli državno kakovostno raven, 
izbrali deset najboljših. Te so nato 
povabili, da nastopijo na zaključni 
državni reviji v Artičah. Čeprav se 
Buške čeče nanjo nismo uspele uvr-
stiti, smo z doseženim rezultatom 
več kot zadovoljne. Izkazalo se je, 
da smo kljub dolgi prekinitvi delova-
nja ohranile dobro pevsko kondicijo 
in s prejemom zlatega priznanja 
JSKD ostale na državni kakovostni 
ravni oziroma v skupini najboljših iz-
vajalcev tovrstne glasbene tradicije.

KT[ NE PO^IVA
Zgornje Poso~je – Na vprašanje, 
koliko dogodkov je Klub tolminskih 
študentov (KTŠ) organiziral v zadnjih 
treh mesecih, lahko odgovorimo z 
eno besedo: veliko! Leto smo 
zaključili z nizom dveh dogodkov – 
najprej smo v disko slogu zažurali v 
Tropikani, nato pa uspešno izpeljali 
prvo Tminsko božično tržn'co. V no-
vem letu smo s pomočjo Infobombe 
z našimi dijaki krenili na lov za izbiro 

prave fakultete, sredi januarja pa 
smo začeli s tečajem družabnih ple-
sov, ki je trajal tri petke.

Sredi februarja smo v sodelovanju z 
Zvezo MinK Tolmin pripravili koncert 
legendarne primorske skupine Ana 
Pupedan, ki je tolminsko podzemlje 
nostalgično vrnila v dobre stare ča-
se. Teden dni kasneje smo v Kino-
gledališču Tolmin poskrbeli za kul-
turno noto. V goste smo namreč po-
vabili pevce Primorskega akadem-

Te dni pa je naš fokus že usmerjen v 
priprave na 20-letnico obstoja naše 
pevske skupine, ki jo obeležujemo v 
tem letu in za katero se bomo potru-
dile, da bo res nekaj posebnega. 
Upamo, da bo do takrat vrata po-
novno odprl tudi bovški kulturni 
dom, saj ga številni amaterski kultur-
ni ustvarjalci v Bovcu in okolici, 
predvsem pa zvesto občinstvo, že 
močno pogrešamo.
B. L., članica Folklornega društva Bovec
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Utrinki

LAS Dolina So~e

Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2014–
2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

P odpisniki pogodbe o ustano-
vitvi lokalnega partnerstva so 
predstavniki javnega sektorja 

(občine, javni zavodi), gospodarskega 
sektorja (podjetja, nosilci dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah) in zasebnega 
sektorja (predstavniki društev, zain-
teresirani posamezniki).

Ute~ene smernice
Območje, ki ga bo LAS Dolina So-

če pokrivala v prihodnje, ostaja 
nespremenjeno, kar pomeni, da bo 
delovala na Bovškem, Kanalskem, 
Kobariškem in Tolminskem. Nespre-
menjena ostajata tudi poimenovanje 
našega LAS, vse do izteka mandatnega 
obdobja maja letos pa tudi predse-
dnik LAS Valter Mlekuž, župan Ob-
čine Bovec. Zanj lahko rečemo, da je 
svojo funkcijo v preteklosti opravljal 
z veliko mero srčnosti in pripravlje-
nosti – seveda v korist razvoju naše-
ga podeželja, za kar se mu ob tej 
priložnosti zahvaljujemo. Nič druga-
čen ne bo niti princip delovanja »od 

Dejavni ostajamo tudi v novem obdobju 
do 2027

^eprav ima lokalna akcijska skupina LAS Dolina So~e vse do leta 2025 ~as, da zaklju~i z 
dejavnostmi, s katerimi je za~ela v preteklem programskem obdobju (2014–2020), pa so~asno `e 
poganja kolesje tudi nove finan~ne perspektive, ki zaobjema obdobje od 2021 do 2027. Tako je 
sredi februarja s podpisom pogodbe 57 ~lanov o ustanovitvi lokalnega partnerstva dobila zeleno 
lu~ za delovanje v prihodnje.

spodaj navzgor«, ki je značilen za 
skupni pristop LEADER/CLLD. To 
poenostavljeno pomeni, da bo LAS 
zbiral pobude/projektne ideje posa-
meznikov, društev, podjetij, zavodov 
in organizacij, ki živijo oziroma de-
lujejo na obravnavanem območju in 
jih nato skupaj z njimi po potrebi 
»zapakiral« v skupne projekte ali pa 
potencialnim prijaviteljem projektov 
pomagal s svetovanjem. Sprememb 
ne bo niti pri vodilnemu partnerju 
LAS Dolina Soče, saj bo to vlogo še 
naprej opravljal Posoški razvojni cen-
ter (PRC) s svojo utečeno in že izku-
šeno ekipo, ki bo skrbela za nemo-
teno delovanje LAS: Greto Černilo-
gar, Sandro Kemperle, Meto Pajer 
in avtorico prispevka Tatjano Šalej 
Faletič. Pri tem nam bosta občasno 
na pomoč priskočila tudi naša sode-
lavca Peter Domevšček in Patricija 
Rejec, po potrebi pa še kdo. Bo torej 
novo programsko obdobje sploh pri-
neslo kakšno novost? Zagotovo!

Novosti, ki jih prina{a novo 
programsko obdobje

Največja sprememba, ki se nam obe-
ta, se nanaša na upravljanje oziroma 
črpanje nepovratnega denarja iz evrop-
skih strukturnih skladov. V prvem 
programskem obdobju je bilo to mo-
goče le iz LEADER-sredstev, ki jih je 
zagotavljal Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja (EKSRP). V prej-
šnjem programskem obdobju je nato 
Evropska komisija skladno z dogovo-
rom ukrepe in sredstva povezala ter 
jih zapakirala v tako imenovan pri-

stop LEADER/CLLD. To je pomenilo, 
da se je lahko denar za projekte črpal 
iz več EU-skladov, pri čemer so se 
učinki izvajanja množili. Takrat se je 
Republika Slovenija odločila, da bo 
sredstva črpala iz treh skladov: poleg 
EKSRP še iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). 
Ta princip bo deloma še vedno veljal 
tudi v novem programskem obdobju, 
vendar s to razliko, da bodo tokrat 
slovenske LAS v upravljanje dobile 
nepovratni denar zgolj dveh EU-skla-

LAS Dolina So~e bo morala, ~e bo `elela v novi finan~ni perspektivi prido-
biti nepovratna EU-sredstva, do konca julija oddati strategijo lokalnega ra-
zvoja. V ta namen je konec februarja in v za~etku marca `e izpeljala {tiri 
tematske delavnice, na katerih so lahko posamezniki in razli~ne skupnos-
ti izrazili svoje projektne ideje, potrebe ali opozorili na izzive, s katerimi se 
soo~ajo na na{em obmo~ju. Zato vse, ki se omenjenih delavnic niste 
mogli udele`iti, obve{~amo, da bomo v aprilu izvedli {e dve tak{ni delav-
nici, in sicer v Bovcu in Kanalu. Ker bosta datum in ura znana naknadno, 
vas vabimo, da spremljate dogajanje na na{i Facebookovi ali spletni stra-
ni, lahko pa nas pokli~ete na 05/38-41-507 ali nam pi{ete na las@prc.si. 
Obi{~ete nas lahko tudi v pisarni LAS ali svojo pobudo oddate na prijav-
nem obrazcu.

ČLANI KTŠ SO FEBRUAR ZAKLJUČILI S 
TRADICIONALNIM POIZPITNIM ŽUROM ŠI-
TI HITI, kjer se mladi zabavajo ob starih glas-
benih uspešnicah. Foto: Tomaž Rupnik

skega zbora Vinko Vodopivec, ki so 
v sodelovanju s člani Moškega pev-
skega zbora Palbin poslušalcem po-
lepšali petkov večer. Isti konec tedna 
se je odvijal tudi pust, zato smo s 
pomočjo Zavoda za kulturo, šport in 
mladino Občine Tolmin pripravili 
manjše dogajanje v MinKu, kjer je za 
mlade vrtel DJ R.Bade. Februar smo 
zaključili s tradicionalnim poizpitnim 
žurom Šiti hiti, kjer se mladi zabava-
mo ob starih glasbenih uspešnicah.
Konec marca smo izvedli Tminsko 

veselico z ansamblom Vzrock. V pri-
hodnjem mesecu pa imamo v načrtu 
še nekaj zanimivega dogajanja. 
Prvega aprila načrtujemo izlet v Pla-
nico, konec aprila pa se v Tolmin 
ponovno vrača naša Mlada parada. 
Vabljeni, da se podružite z nami!
Uroš Šturm, predstavnik za odnose z 
javnostjo, KTŠ
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dov, in sicer iz EKSRP in ESRR. Za 
upravljanje in črpanje sredstev iz 
Evropskega sklada za pomorstvo, ri-
bištvo in (po novem tudi) akvakultu-
ro (ESPRA) pa se bodo lahko potego-
vale le tiste slovenske LAS, ki bodo 
lahko zagotovile ločeno skrb za ra-
zvoj področja ribištva in ribogojstva.

Od 2007 uresni~ili ve~ kot 
90 projektnih idej

Tako LAS Dolina Soče kot tudi nje-
na predhodnica LAS za razvoj, sta 
pod vodstvom PRC delovali uspešno 
in sta se izkazovali s številnimi pri-
meri dobrih projektnih praks v Slo-
veniji in tudi Evropi. Vse od leta 2007 
je bilo za razvoj našega območja prek 
LAS odobrenih več kot 90 projektov, 
s katerimi je LAS skupaj s partnerji 
pripomogel k razvoju našega pode-
želja. Zanje je bilo skupaj namenje-
nih 4,7 milijona evrov nepovratnih 
sredstev, ki jih je poleg Republike 
Slovenije prispevala Evropska unija 
iz omenjenih EU-skladov.

V novo programsko obdobje 
vstopili s 73 ~lani

»Z našo lokalno akcijsko skupino 
vstopamo v tretje zaporedno program-
sko obdobje, zato si ob tem na našem 
območju želimo še več sodelovanja 
oziroma povezovanja in to z jasno 
usmerjenimi cilji. Le tako bomo lahko 
uspešno črpali nepovratna evropska 
sredstva, ki nam bodo na voljo,« je 

prepričana vodja projektnega oddelka 
na PRC Greta Černilogar. Kot smo z 
zadovoljstvom ugotavljali, je LAS Do-
lina Soče na dan podpisa pogodbe 
štel 73 članov (pred tem z dvema 
članoma manj). Ob tem je treba pou-
dariti, da je članstvo odprtega znača-
ja, kar pomeni, da lahko zainteresi-
rani potencialni člani pristopno izjavo 
podpišejo kadarkoli do izteka tega 

NA SKUPŠČINI LAS DOLINA SOČE, ki deluje pod okriljem Posoškega razvojnega centra, je sredi februarja 57 članov s podpisom pogodbe o 
ustanovitvi lokalnega partnerstva dala omenjeni lokalni akcijski skupini zeleno luč za delovanje v prihodnje. Foto: Sandra Kemperle

programskega obdobja in tako nakna-
dno postanejo družbeniki LAS. Član-
stvo je prostovoljno in dostopno 
vsem pod enakimi pogoji. Zato va-
bljeni, da podpišete pristopno izjavo, 
ki jo najdete na spletni strani LAS 
Dolina Soče (https://bit.ly/3FDlsWb) 
in skupaj z nami v novem program-
skem obdobju razvijate lokalno okolje!
Tatjana Šalej Faletič

LAS Dolina So~e

PRC-jeva oglasna deska

POSTANI ČLAN NOVE LAS ZA PODROČJE 
RIBIŠTVA IN RIBOGOJSTVA,

ki bo delovala na območju petih občin: Bohinj, Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin.
 

1. rok za vstop v članstvo: sreda, 5. april 2023
 

K članstvu poleg zainteresirane javnosti vabimo vse, ki se ukvarjate z: • ribištvom in ribogojstvom, 
• ohranjanjem in upravljanjem vodnih ekosistemov ter • ohranjanjem avtohtonega življa.

 

Pristopna izjava: na spletni strani www.prc.si
 
 

Izkoristite priložnost in skupaj z nami v programskem obdobju (do 2027) s pomočjo zanimivih projektov ter 
uspešno pridobljenih nepovratnih sredstev evropskega ribiškega sklada razvijajte naše lokalno okolje.

Dodatne informacije: Posoški razvojni center (Greta Černilogar): 05/38-41-507, greta.cernilogar@prc.si
 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

https://bit.ly/3FDlsWb
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Projekta Lokalno - Urbano - Povezovalno 
in Vzpostavitev EKO regije BO JA vodi 
LAS Dolina Soče (Posoški razvojni 
center), sofinancirata pa ju RS in EU iz 
ESRR ter EKSRP.

Lokalno - Urbano - 
Povezovalno

Konec aprila se bo zaključil skup-
ni projekt LAS z naslovom Lokalno 
- Urbano - Povezovalno (LUP), v ka-
terega je svoje projektne ideje zdru-
žilo osem projektnih partnerjev. Zanj 
je značilno, da se njegove dejavnosti 
izvajajo v urbanih naseljih celotnega 
območja lokalne akcijske skupine 
LAS Dolina Soče, ki je tudi vodilni 
partner projekta. Tako lahko rezulta-
te projekta najdemo tako v občini 
Bovec kot tudi v občinah Kanal ob 
Soči, Kobarid in Tolmin.

Pa si poglejmo, kaj konkretno je 
LUP, ki se je začel izvajati januarja 
lani, prispeval posameznim krajem 
po omenjenih občinah.

V Bovcu je Občina Bovec za pot-
rebe osrednjega trga nabavila urbano 
opremo (klopi, koše za smeti in pi-
tnik) ter izvedla tri dogodke, s kate-
rimi se je popestrilo bovško dogaja-
nje v času poletne sezone.

V starem vaškem jedru Breginja se 
lahko pohvalijo z urejeno butično 
trgovino z lokalnimi izdelki in pridel-
ki, ki je dobila ime Pod lindo. Obči-
na Kobarid je namreč v sklopu pro-
jekta uredila in opremila prostor za 
prodajo lokalnih izdelkov. Poskrbeli 
so tudi za izdelavo celostne grafične 
podobe, ki bo pripomogla tako k pro-
mociji starega jedra kot tudi lokalnih 
izdelkov. Ob tem pa so nabavili še 
vrečke in etikete, pripravili zloženko 
ter poskrbeli tudi za kulturno obar-
van dogodek ob uradnem odprtju 
oktobra lani. Po zimskem zatišju bo 
trgovina Pod lindo svoja vrata ponov-
no odprla konec marca, in sicer od 
četrtka do nedelje med 13. in 18. uro.

V sklopu LUP smo se lahko okto-

Pod lupo smo tokrat vzeli LUP 
in samooskrbo

Mesec, ki je pred nami, bo po eni strani razkrival rezultate preteklega dela, po drugi pa ponujal 
nove prilo`nosti. Ekipa, ki v okviru Poso{kega razvojnega centra (PRC) skrbi za delovanje lokalne 
akcijske skupine LAS Dolina So~e, vas zato vabi, da spoznate {e nekaj na{ih dejavnosti.

bra odpravili v Tolmin, kjer je Občina 
Tolmin vabila na dvodnevni FRI-
KAfest, kjer smo na svoj račun lahko 
prišli ljubitelji sira in tradicionalne 
tolminske frike, pa tudi druge lokal-
ne ponudbe. Poleg tega je konec leta 
pod okriljem Kulturno tehnično tu-
rističnega Društva Baška dediščina 
izšla tudi nova knjižica Stari recepti v 
gornjem delu Baške grape, ki je pred-
stavljena na strani 33. V zaključni 
fazi je tudi nova ponudba darilnega 
programa LAS Dolina Soče – več o 
tem prihodnjič. Na Mostu na Soči pa 
je Turistično društvo Most na Soči 
nabavilo nekaj opreme (dva nova 
večnamenska paviljonska šotora in 
zložljive vrtne garniture).

Poleg tega je Občina Kanal od So-
či v tem mesecu s protivlomno ogra-
ditvijo zaščitila tamkajšnjo tržnico.

V okviru LUP je nastal tudi nov 
vzorčni spominek – ročno izdelana 
glinena vaza »Kapljica Soče«. Z njim 
je Medobčinsko društvo prijateljev 

mladine za Goriško nadgradilo ob-
stoječo ponudbo, s pomočjo katere 
zbirajo sredstva za podporo svoji 
dobrodelni noti. Že vrsto let namreč 
skrbijo za sofinanciranje Taborov 
znanja za otroke in mlade do 26. le-
ta starosti, ki jih izvajajo v Domu 
Triglavska roža v Trenti.

Nau~imo se `iveti 
samooskrbno

Kot smo že poročali, je Občina Tol-
min Na Logu namenila 0,8 ha kmetij-
skega zemljišča za vzpostavitev skup-
nostnega učnega vrta. Pod okriljem 
Posoškega razvojnega centra (PRC) 
se bodo tu prepletale zgodbe samo-
oskrbe, pridobivalo in izmenjevalo 
znanja, iskalo pobude, zamisli in 
oblikovalo projekte sodelovanja z na-
menom povezovanja širše (EKO) re-
gije.

Vabimo vas, da si izberete brezpla-
čne dejavnosti, ki so vam pisane na 
kožo in se prijavite na nove dejavno-

sti, ki se bodo izvajale v sklopu pro-
jekta sodelovanja Vzpostavitev pogo-
jev za EKO regijo BO JA. Na voljo so:
1)  Izkustveno učenje (po načelih 

naravne pridelave, na dvignjenih 
gredah in na temeljih novih znanj 
regenerativnega kmetovanja).

2)  Soustvarjanje nove, zelene skup-
nostne zgodbe (za ponudnike 
lokalno pridelane hrane in izobra-
ževalne organizacije).

3)  Samooskrba za lastno gospodinj-
stvo ali kot zeleno delovno mes-
to.

Pri izvajanju omenjenih dejavnosti, 
s katerimi začnemo v aprilu, bomo 
sodelovali tudi z ddr. Ano Vovk, ki 
v Mednarodnem centru za samoos-
krbo Dole že več kot deset let izvaja 
samooskrbne dejavnosti.

Za prijave in informacije sta vam 
na PRC na voljo Patricija Rejec  
(patricija.rejec@prc.si) ali Greta Čer-
nilogar (greta.cernilogar@prc.si).
Tatjana Šalej Faletič

PROJEKT LOKALNO - URABO - POVEZOVALNO – Do zaključka naše redakcije bo zaključena tudi dejavnost, ki prinaša uporabne in trajnostno 
vzdržne vzorce embalaže za darilni program, sestavljen iz lokalnih izdelkov in pridelkov. Poleg številnih drugih rezultatov pa smo v sklopu projekta 
dobili tudi nov, vzorčni spominek – glineno vazo »Kapljica Soče«, s pomočjo katere bo projektni partner skušal nadgraditi dobrodelnost pri orga-
nizaciji tradicionalnih taborov znanja za otroke in mladostnike v Trenti. Foto: Andrej Rutar (arhiv LAS Dolina Soče) in Iva Devetak 

mailto:patricija.rejec@prc.si
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NA-V-DIH POSO^JA
Tolmin – Konec leta je motivacijski 
večer »Na-v-dih Posočja« v tolmin-
skem kinogledališču ponovno navdi-
hoval udeležence. Gre za dogodek, 
ki smo ga organizirali že leta 2021 in 
katerega namen je predstaviti navdi-
hujoče posameznike iz našega okolja 
ter širiti informacije, da se tudi v našem 
okolju pišejo zelo uspešne zgodbe.

Govorci druge edicije dogodka so bili 
modna oblikovalka in lastnica edine 
trgovine z rabljenimi oblačili v Posočju 
Karmen Koren, profesionalna športni-
ca, kajakašica, ki je v letu 2020 tek-
movala tudi na Olimpijskih igrah v To-
kiu Alja Kozorog, svetovalec in vodja 
terenskega dela z uporabniki prepove-
danih drog, zaposlen na Šentu – Slo-
venskem združenju za duševno zdrav-
je Luka Mrak ter mojster fotografije 
in videoprodukcije Žiga Koren. Vsak 
od njih je predstavil svojo življenjsko 
zgodbo in odločilne trenutke, ki so jih 
pripeljali do točke, kjer so danes.

Hauptman Vogrin.  
Bil je bela vrana

Knjiga predstavlja Maxa Vogrina, 
rojenega v nemškutarski družini pri 
Slovenski Bistrici (1899–1985). V prvi 
vojni je bil še ne 16-letni prostovoljec 
v Doberdobu. Kot pripadnik 26. polka 
je bil udeležen v šestih kraških ofen-
zivah, bil dvakrat ranjen in odliko-
van. Sodeloval je pri preboju bovške 
fronte in nato vse do zloma na Piavi. 
Maja 1919 je bil prostovoljec v bojih s 
srbsko vojsko v Labotski dolini.

Po vojni je končal študij geodezije 
v Gradcu. Bil je odličen smučar in 
alpinist. Poročil se je z bogato Judi-
njo. Zaposlitev je dobil šele v Nemči-
ji, kjer je postal član nacistične stran-
ke. Pri prodoru v Francijo je dobil 
najvišje odlikovanje. Ženo in hčerko 
je pred hudim branil do konca vojne. 
Po bojih v Bolgariji in Grčiji je bil tež-
ko ranjen na rusko-finski fronti. Po 
zdravljenju je bil oktobra 1943 presta-
vljen v Bovec, kjer je kot hauptman* 
ostal v najboljšem spominu. Ni napa-
dal partizanov in mnogim aktivistom 
je rešil življenje. Ni upošteval ukaza 
komande SS iz Trsta za streljanje tal-
cev in požig vasi. V ofenzivi proti 
Gregorčičevi brigadi pod Krnom avgu-
sta 1944, ko je njegova bovška četa 

»zamudila«, ni dovolil streljati na 
skupino partizanov, ko so ušli iz 
obroča. Bil je degradiran, prestavljen 
v vojaško šolo in na koncu v obram-
bo pred rusko armado.

Po vojni je bil kot nacist dve leti 
zaprt, kasneje pa izpuščen kot neob-
remenjen. Bovčani so pisno potrdili 
njegova dobra dejanja. V 70. letih je 
dvakrat obiskal Bovec.

NASLOV: Hauptman Vogrin. Bil je 
bela vrana. AVTOR: Fedja Klavora. 
ZALOŽBA: Mohorjeva založba Celo-
vec. KRAJ IZDAJE: Celovec. LETO 
IZDAJE: 2018. ŠTEVILO STRANI: 190 

NA TOLMINSKI O[ BEREMO 
S TA^KAMI
Tolmin – Na OŠ Franceta Bevka 
Tolmin od šolskega leta 2017/2018 
v prvem triletju poteka bralni projekt, 
ki ga vodiva specialni pedagoginji 
Adrijana Skok in avtorica prispevka 
Tjaša Kanalec. V okviru tega učen-
ci prek iger, različnih dejavnosti, 
spremljanja bralnih napredkov ter 
domačih bralnih treningov urijo svo-
je branje. Vanj so vključeni vsi učen-
ci prvega triletja, kar je vsako leto 
več kot 150 otrok, njihovih staršev 
in učiteljic, ki se prav tako izobražu-
jemo na tem področju. Pri tem pro-
jektu sodelujemo tako s šolsko knji-
žnico kot Knjižnico Cirila Kosmača 
Tolmin, pa tudi s priznanimi sloven-
skimi strokovnjaki, kot sta psihologi-
nja dr. Sonja Pečjak in logopedinja 
dr. Martina Ozbič.

Rezultate bralnega projekta iz prete-
klih petih let smo predstavili na med-
narodni konferenci, ki je potekala la-

Karmen je povedala, da se ji to, kar 
dela, ne zdi kot delo, ampak kot ži-
vljenjski slog. Spodbudila je vse, ki 
ne vedo, kako začeti živeti svoje sa-
nje in kje začeti, da naj samo naredi-
jo prvi korak, saj bi bilo res škoda, da 
ga ne bi. Luka je v svojem nastopu iz-
postavil, da kljub marsikateri zelo tež-
ki življenjski zgodbi prav pri nobenem 
človeku ne gre obupati. Pri vsakem 
lahko najdemo nekaj, kar spodbudi 
spremembo na bolje.

Kot kaže, nam novih moči, navdiha in 
motivacije zagotovo ne bo manjkalo. 
Kot je na dogodku poudarila Alja, naj-
demo največji navdih prav v sebi. Pri 
tem pa se ne sme pozabiti prepustiti 
se življenju, se pogovarjati z ljudmi, 
deliti informacije – ker nikoli ne ve-
mo, komu bo naša informacija prišla 
prav in obratno, pravi Žiga.

Govorci so nam tako s pomočjo svo-
jih navdihujočih zgodb vlili pogum, 
naj sledimo svojim ciljem.
Janja Florjančič, Zavod KŠM Tolmin

MOTIVACIJSKI VEČER »NA-V-DIH POSOČJA« je ponovno predstavil navdihujoče posamezni-
ke iz našega okolja in pokazal, da se tudi v našem okolju pišejo zelo uspešne zgodbe. Foto: 
Damjana Fortunat Černilogar

ni v Ljubljani. V te dejavnosti pa vse 
od šolskega leta 2018/2019 vklju-
čujemo tudi terapevtskega psa. Ra-
ziskave iz tujine so namreč potrdile, 
da navzočnost živali in skrb zanjo 

seljem sodelujemo z društvom Tač-
ke pomagačke, vključeni pa smo še 
v Mrežo Šolski pes. Ta združuje 
vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v 
svoje delo redno vključujejo delova-
nje šolskega psa. 
V letošnjem šolskem letu sta vse 
drugošolce obiskali vodnica tera-
pevtskega psa Monika Kenda Ko-
ren in njena psička Nara. Na sreča-
nju so lahko učenci vodnici psa pos-
tavili številna vprašanja, se urili v 
glasnem branju, opravljali različne 
naloge, bili pa so tudi odlični tihi 
poslušalci. Poleg tega so se naučili, 
da ima pes z oprsnico določeno na-
logo in da se ga v tem času, ko jo 
opravlja, ne sme motiti. Vsekakor so 
takšna srečanja zelo poučna in cilj-
no naravnava, saj na tak način učen-
cem omogočimo nepozabno izku-
šnjo, učenje pa ob tem dobi zabav-
no noto.
mag. Tjaša Kanalec, vodja bralnega 
projekta v 1. in 2. razredu, OŠ Franceta 
Bevka Tolmin

pozitivno vplivata na vzdušje med 
učenci, poleg tega je živo bitje dob-
ra protiutež računalniškim zaslonom, 
saj jim ponudi sprostitev in razbre-
menitev. Zato tudi na naši šoli z ve-

V OKVIRU BRALNEGA PROJEKTA je v tem šolskem letu vse drugošolce obiskal terapevtski 
par, ki deluje v Slovenskem društvu za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. Vodnica te-
rapevtskega psa Monika Kenda Koren in njena psička Nara sta se v družbi šolarjev zelo dobro 
počutili. Foto: arhiv OŠ Franceta Bevka Tolmin
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Bovec. LETO IZDAJE: 2022. ŠTEVILO 
STRANI: 125 strani. NAKLADA: 200. 
VEZAVA: mehka

Stare jedi v gornjem 
delu Ba{ke grape

Ob pomoči v knjižici naštetih gra-
parskih gospodinj in informatorjev je 
Kulturno tehnično turistično Dru-
štvo Baška dediščina zbralo stare 
jedi, ki so jih nekoč kuhali na obmo-
čju zgornjega dela Baške grape. Knji-
ga ne predstavlja zgolj jedi in njihove 
priprave, ampak nas v prvem delu 
popelje v svet naših prednikov. Med 
drugim opiše, kako so se ti »na teh 
strminah trudili za vsakdanji kruh, 
kaj so sadili in sejali, kaj so redili v 
hlevih in kokošnjakih, katere darove 
jim je dajala narava. Gre za čas, ki 
razkriva samosvoj pretok tradicij, v 
katerih so se življenja še ravnala po 
letnih časih. In za čas, ki spominja 
na ljudi, ki so to dediščino ustvarja-
li.« Knjižica je nastala v okviru sku-
pnega projekta Lokalno - Urbano - 
Povezovalno, katerega vodilni partner 
je lokalna akcijska skupina LAS Do-
lina Soče (Posoški razvojni center), 
sofinancirata pa ga Republika Slove-
nija in Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

»Repni moš (Repn moš) – Potrebu-
jemo: repo, krompir, zaseko, malo 
masla, malo moke, sol. Posebej sku-
hamo na koščke narezano repo, po-
sebej krompir. Odlijemo vodo, oboje 
zmečkamo in zmešamo. Segrejemo 
zaseko in malo masla, naredimo 
prežganje. Stresemo na zmes, ponov-
no zmešamo. Če je pregosta, jo 
razredčimo z mlekom in jemo kot 
samostojno jed.«

NASLOV: Stare jedi v gornjem de-
lu Baške grape. UREDILA: Olga Zga-
ga. IZDALO IN ZALOŽILO: Kulturno 
tehnično turistično Društvo Baška 
dediščina. LETO IZDAJE: 2022. ŠTE-
VILO STRANI: 56 strani. NAKLADA: 
500. VEZAVA: mehka.
Knjižno polico napolnila: Fedja 
Klavora in Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

strani. NAKLADA: 300. FORMAT: 
16,5 cm × 23,5 cm. VEZAVA: trda
*stotnik

Zdravnik Edvard 
Huber

Knjiga predstavlja bovškega zdrav-
nika Edvarda Hubra (1880–1963). 
Njegov praded, ki je bil lastnik gradu 
in fužin v Beli Peči, se je okoli leta 
1800 priselil v Bovec in postal župan. 
Potomca Franc (osnoval je bovško 
vejo rodbine) in Ferdinand (osnoval 
je tržaško vejo) sta sredi 19. stoletja 
spodbujala Bovčane k sadjarstvu in 
reji sviloprejk. Sodelovala sta pri na-
rodnostnem buditeljstvu v nemško 
govorečem Bovcu. Frančev sin ni imel 
potomcev. Bil je hotelir in med najbo-
gatejšimi v dolini, med vojno pa je 
izgubil vse.

Edvard Huber, ki izhaja iz tržaške 
veje, je s 25 leti postal najmlajši 
zdravnik v monarhiji. Po specializa-
cijah je delal v tržaški bolnici, nato 
kot ladijski zdravnik. V prvi vojni je 
bil vodja higienikov na soški fronti in 
vključen v najhujše spopade. Pred 
prebojem je osnoval zaledno bolnišni-
co, kasneje pa po bolnicah zdravil 
ranjence. Po vojni ga niso sprejeli v 
tržaško bolnico. Leta 1922 je postal 

zdravnik v Bovcu. Nikoli ni vstopil v 
fašistično stranko. Sredi 30. let je 
zgradil sanatorij za pljučne bolezni. 
Med drugo svetovno vojno so mu za-
upali, saj je obiskoval partizanske 
bolnišnice z vednostjo Maxa Vogrina. 
Leta 1947 je optiral za Italijo in postal 
zdravnik v Naborjetu. Oblasti so ga 
obdolžile pobega in mu zaplenile pre-
moženje. Pokopan je v Trstu, Bovčani 
pa ga še danes pomnijo.

NASLOV: Zdravnik Edvard Huber. 
Huberji v Bovcu od leta 1800 do 
1947. AVTOR: Fedja Klavora. ZALOŽ-
BA: samozaložba. KRAJ IZDAJE: 

MAGDALENCA I[^E FANTA
Zgornje Poso~je – Na valentinovo 
je v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin 
potekala predstavitev knjige Magda-
lenca išče fanta. Gre za prvo knjigo 
v lahkem branju, ki jo je ob strokov-
nem vodenju in podpori mentorjev, 
skupinskih habilitatorjev, mag. Ja-
nje Barić in Damijana Cveka, na-
pisalo in ilustriralo osem uporabni-
kov Varstveno delovnega centra 
(VDC) Tolmin.

Zgodba o Magdalenci je nastajala 
kar nekaj časa. Pred izidom knjige 
smo pripravili lutkovno predstavo in 
kasneje tudi dramsko igro. Ko smo 
dobili idejo, da napišemo knjigo, smo 
po eni strani bralcem hoteli sporoči-
ti, kdo je pravzaprav bila Magdalen-
ca, trpeče dekle iz tolminske ljudske 
pesmi. Magdalenca v naši knjigi ima 
drugačno zgodbo, saj je svobodna 
in vzame usodo v svoje roke.

Mentorja in avtorji zgodbe smo se 
tako večkrat srečali, se pogovarjali o 

rali še drugi bralci z intelektualno 
oviro, tako imenovani testni bralci. Ti 

so povedali, kako besedilo razume-
jo, in predlagali bolj razumljiv zapis 
besedila. Pri pisanju knjige smo 
upoštevali pravila pisanja besedila 
za lahko branje, pri čemer smo so-
delovali s strokovnjaki iz Zavoda Risa, 
centra za splošno, funkcionalno in 
kulturno Opismenjevanje.

Ilustracije v knjigi so ponazorjene kot 
lutkovna predstava. Luka Kemper, 
eden od avtorjev knjige, je figure li-
kov (obstoječih lutk) po opazovanju 
samostojno prerisal na list. Ilustraci-
je pokrajin je mentor prerisal s foto-
grafij, ki so jih nato z akvarelnimi 
barvicami pobarvali uporabniki sami.

Lahko branje je namenjeno različ-
nim skupinam ljudi, med katere so-
dijo tudi osebe z intelektualno oviro. 
Te osebe imajo pravico do informa-
cij v preprosti, njim razumljivi obliki, 
saj so pogosto običajna besedila za-
nje prezahtevna.
mag. Janja Barić, skupinska 
habilitatorka, VDC Tolmin

knjigi in zapisovali ideje. Zgodbo so 
nato ponovno pregledali in jo preb-

PREMIERNA PREDSTAVITEV KNJIGE MAGDALENCA IŠČE FANTA je potekala ob istoimenski 
lutkovni predstavi na OŠ Bovec za tamkajšnje učence od 1. do 4. razreda ter otroke iz bovškega 
vrtca. Sodila je v sklop dejavnosti, ki jih na omenjeni šoli pripravljajo v povezavi z razvijanjem 
vrednot strpnosti in sprejemanja različnosti. Uporabniki VDC Tolmin so se v družbi Magdalence, 
ki išče fanta, kasneje odpravili še na turnejo po različnih slovenskih VDC, kjer s pomočjo lutk in 
knjige širijo kulturno dediščino Tolminskega. Jeseni bodo turnejo nadgradili še z istoimensko 
gledališko predstavo, ki bo namenjena starejšim. Foto: Vesna Lapanja
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15. BOFF
Bovec – Bovec Outdoor Film Festi-
val (BOFF) se je konec preteklega 
leta prvič odvil s štiridnevnim progra-
mom, v sklopu katerega se je zvrsti-
lo kar 31 filmov in spremljevalnih 
vsebin. Vse skupaj se je začelo v 
Stergulčevi hiši, in sicer s štirimi za-
nimivimi predavanji: Skalarjevo brez-
no, na sledi najgloblji jami v Evropi 
(gost Klemen Mihalič, član Jamar-
skega kluba Novo mesto), Po Ne-
beški poti – Peš od Ogleja do Sve-
tih Višarij (gost Nace Novak, novi-
nar in avtor potopisne pripovedi), 
Emilio Comici, angel Dolomitov 
(gost Jernej Šček, tržaško-sloven-
ski filozof, esejist, publicist, prevaja-
lec) in Alpinizem ali literatura (gost 
Dušan Jelinčič, tržaški pisatelj, 
esejist, dramatik in prevajalec). Na 
uvodnem predavanju je zbrane poz-
dravil tudi bovški župan Valter Mle-

kuž in s tem odprl dogajanje letoš-
njega festivala.
Med filmi, razdeljenimi v pet kate-
gorij – Šport in akcija (tekmovalni 
del), Šport in akcija – kratki film (tek-
movalni del), Narava in ekologija 
(tekmovalni del), Era (netekmovalni 
del) in Oglasni in reprezentativni filmi 
–, je bilo tudi pet domačih. Ob kon-
cu je občinstvo izglasovalo najboljši 
domači in tuji film. Prvi naziv je pre-
jel domači film Ena za reko: Zgodba 
Save, najboljši tuji film pa postal Ju-
kon, bele sanje (Yukon, un reve 
blanc).
Po mnenju organizatorjev iz bovške-
ga Športnega društva Drča je bil iz-
bor filmov zares kakovosten. »Ob 
tem smo izvedli poskus z dru-
gačnimi vsebinami in se namesto 
samo filmom posvetili tudi kn-
jigam. Med drugim smo na okrogli 
mizi nadaljevali temo o trajnostni 

mobilnosti v Julijskih Alpah,« so 
zapisali v svoji izjavi za javnost.

Javnost so opomnili še na to, da 
imajo svojo vizijo in da festivalu vsa-
ko leto poskušajo dodajati spremlje-
valni program ter vsebine, »a enako 
bi moral tudi kraj obiskovalcem in 
domačinom nuditi več dejavnosti. 
Med pozitivnimi izkušnjami je 
sodelovanje mlade domače ekipe, 
ki je prevzela del organizacijskega 
bremena,« so še pojasnili.
Milan Štulc

VE^ KOT 1.500 UR 
PROSTOVOLJNEGA DELA 
^LANOV PD PODBRDO
Ba{ka grapa – Zadnjo soboto v fe-
bruarju je na redni občni zbor v dvo-
rano Krajevne skupnosti Hudajužna- 
Obloke svoje člane povabilo Planin-
sko društvo (PD) Podbrdo. V letu 

2022 je omenjenemu društvu lojal-
nost naklonilo 17 članov več kot leto 
prej, kar skupaj znaša 160 članov. 
Dejavni so bili tako gospodarski od-
sek kot žičničarji, vodniški odsek (v 
okviru katerega deluje tudi planinski 
krožek na OŠ Simona Kosa Pod-
brdo), odsek za promocijo in odsek 
Grahovo-Koritnica, saj so se skupaj 
izkazali z več kot 1.500 urami pro-
stovoljnega dela. Namenili so jih 
zlasti vzdrževanju in oskrbovanju 
planinskega doma na Črni prsti. Naj-
zahtevnejša dela so opravili pri sana-
ciji obeh jedilnic.

Planinci so v domu spet zaustavili 
korak v predkoronskem številu. Ve-
čino od 791 nočitev so ustvarili tuji 
pohodniki. Oskrbniška ekipa se je 
dobro vživela, z dežurstvi pa so ji 
pomagali člani društva. Žičnica je v 
69 vožnjah prepeljala okoli 17 ton 
hrane in gradbenega materiala. 

SPOMINSKI POHOD IN 
SLOVESNOST
Krtov{~e–Gorenja Trebu{a – Ko-
nec leta smo s pohodom počastili 
dan samostojnosti in enotnosti, s 
spominsko slovesnostjo pa ustano-
vitev 9. korpusa pred 79 leti.
Zbrali smo se v Krtovščah, zaselku 
med Dolenjo in Gorenjo Trebušo, 
ter se kljub slabemu vremenu odpra-
vili na približno šest kilometrov dolg 
pohod proti Gorenji Trebuši. Najprej 
smo se ustavili pri spomeniku, na 
katerem so zapisana imena 51 pa-
dlih partizanov in žrtev fašističnega 
terorja. Predstavniki veteranskih in 
borčevskih organizacij so ob postro-
ju praporjev k spomeniku položili ve-
nec ter sveče, udeležence pa je na-
govoril predsednik Združenja zveze 
borcev za vrednote NOB Rok Uršič.
Pot smo nadaljevali do Skokove do-

mačije, ki ima na pročelju hiše spo-
minsko ploščo, ki spominja na usta-
novitev 9. korpusa. Pred hišo je po-
tekala osrednja slovesnost, ki se je 
začela s postrojem praporščakov, 

petjem slovenske himne in pozdra-
vom udeležencev pohoda. Čast 
osrednjega govornika je pripadla 
predsedniku Društva veteranov Se-
ver Severna Primorska Angelu Vid-

marju. Orisal je pomen narodnoo-
svobodilnega boja, da danes živimo 
v svobodni državi, in pomen 9. kor-
pusa pri boju za zahodno mejo. V 
kulturnem programu so se pevci iz 
Dolenje Trebuše predstavili z domo-
ljubnimi pesmimi, učenke OŠ Duša-
na Muniha Most na Soči pa so pri-
spevale deklamacije.
Ker je bil pohod organiziran že de-
setič, smo sodelujočim pri izvedbi in 
podpornikom podelili spominske li-
stine. Tokratne slovesnosti se je 
udeležil tudi praporščak s kopijo 
praporja 9. korpusa. Original se na-
haja v vojnem muzeju v ameriškem 
glavnem mestu in je izobešen na 
častnem mestu skupaj s praporji 
zmagovitih armad druge svetovne 
vojne.
Kira Taljat Bišćanin, članica Društva 
veteranov SEVER Severne Primorske

S POHODOM IN SLOVESNOSTJO SO POČASTILI dan samostojnosti in enotnosti ter spomin 
na ustanovitev 9. korpusa. Foto: Erika Gerbec

BOFF JE PRVIČ POSTREGEL S ŠTIRIDNEVNIM PROGRAMOM, ki je poleg filmskih vsebin 
obiskovalcem ponujal tudi predavanja ter okroglo mizo na temo trajnostne mobilnosti v Julijskih 
Alpah in Triglavskem narodnem parku. To so v sodelovanju s Športnim društvom Drča organiza-
torji tega filmskega festivala pripravili na Javnem zavodu za turizem Dolina Soče. Foto: arhiv 
BOFF

OBČNI ZBOR PD PODBRDO se je zaključil s podelitvijo treh bronastih častnih znakov Planin-
ske zveze Slovenije in dveh zlatih ter devetih zahval članom ob jubilejih. Sicer pa bodo člani le-
tošnje leto posvetili 130-letnici obstoja omenjene planinske zveze. Foto: Matjaž Trojar
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( 35 )Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

do 8. 4. TOLMIN, galerija kinogledališča Festival soške postrvi: Varuhinje rek, skupinska fotografska razstava www.kino-tolmin.si, www.dolina-soce.si

2. 4. ČEPOVANSKA DOLINA Pohod na vrh Skopice (863 m n. m.) PD Tolmin (N. in D. Gaberšček): 
031-876-010

2. 4. (18.00) TOLMIN, kinogledališče Srečen bo čas, filmska biografija o Martinu Slomšku Kinogledališče Tolmin: 
karte@kino-tolmin.si

3. 4. (9.00–11.15) KOBARID Bralne urice v italijanščini (obvezne predhodne prijave) PRC (Jana Skočir): 05/38-41-513

3. 4. (16.00) TOLMIN, Hotel Dvorec Festival soške postrvi: Predstavitev kolektivne blagovne znamke 
Iz Doline Soče kot poslovne priložnosti

www.dolina-soce.si

4. 4. (9.00–11.15) BOVEC Bralne urice v italijanščini (obvezne predhodne prijave) PRC (Jana Skočir): 05/38-41-513

4. 4. (16.30) TOLMIN, Posoški razvojni center Ali moj otrok potrebuje logopeda? (predavanje mag. prof. logo. 
surdo. Jasmin Podveršič)

PRC: nika.km@prc.si, 05/38-41-514

4. 4. (17.00) IDRSKO, pri mlekarni Osnove obrezovanja sadnega drevja PRC (P. Domevšček): 031-409-012

4. 4. (17.00) TOLMIN, kinogledališče Animirani film Zajčja šola: Velika kraja jajc (za mali abonma in 
izven). Ob 16. uri otroška velikonočna igralnica.

Kinogledališče Tolmin: 
karte@kino-tolmin.si

5. 4. (13.00) TOLMIN, Posoški razvojni center Spoznajmo Linkedin in Instagram (obvezne predhodne prijave) PRC: anja.colja@prc.si, 05/38-41-512

5. 4. (18.00) KOBARID, Zelena hiša Festival soške postrvi: Ne meč'mo hrane stran – predavanje Eme 
Otavnik iz društva Ekologi brez meja

TIC Tolmin: 05/38-00-480

Najava Javnega razpisa za 
SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI  

NA PODRO^JU TURIZMA IN 
PRIREDITEV V OB^INI BOVEC  

za leto 2023

Obveščamo vas, da na podlagi Pravil-
nika o sofinanciranju dejavnosti na 
področju turizma in prireditev v obči-
ni Bovec (Uradni list RS, št. 46/2018 
in 53/2018-popr.) Občina Bovec 
razpisuje sofinancerska sredstva za 
delovanje, projekte in prireditve turi-
stičnih društev ter društev, ki delujejo 
na področju spodbujanja in ohranjanja 
naravne in kulturne dediščine v pove-
zavi s turizmom za leto 2023. Skupna 
višina razpisanih sredstev za 2023 

znaša 18.000 evrov.

Najava javnih razpisov za 
SPODBUJANJE KMETIJSTVA V 
OB^INI BOVEC za leto 2023

Obveščamo vas, da Občina Bovec 
na podlagi Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Bovec za program-
sko obdobje 2015–2020 (Uradni list 
RS, št. 37, 2015) v skladu z odobrenim 
podaljšanjem sheme državne pomoči 
razpisuje sofinancerska sredstva v 
skupni višini 10.000 evrov za naložbe 
v kmetijska gospodarstva ter za varstvo 

tradicionalne krajine in stavb.

Celotno besedilo omenjenih javnih razpi-
sov in pripadajoča razpisna dokumenta-
cija sta na voljo na občinski spletni strani 
obcina.bovec.si/razpisi-natecaji-pozivi 

z dnem izida SOČAsnika.

Občina Bovec

Utrinki Javni razpisi

Kljub pomanjkanju markacistov so 
člani zgledno vzdrževali planinske 
poti, zlasti na relacijah Podbrdo–Čr-
na prst, Rut–Rodica in Rodica–Šija. 
Na 29. teku na Črno prst se je Nuši 
Mali izpisal najboljši čas med teka-
čicami v zgodovini teka. Srečanju 
planincev na Črni prsti je ponagajalo 
vreme, uspešni pa so bili društveni 
izleti in izleti planinskega krožka. Na-
daljevale so se dejavnosti projekta 
Gorniška vas, katerega nosilec je 
prav PD Podbrdo. Gost občnega 
zbora je bil Gregor Rupnik iz Med-
društvenega odbora PD Posočja.

V akciji Na obisk na Črno prst so so-
delovali tudi planinci iz sosednjih 
društev. Pogoje za prejem majice jih 
je izpolnilo 62, od tega kar 19 otrok. 
Občni zbor se je zaključil s podelitvi-
jo treh bronastih častnih znakov Pla-
ninske zveze Slovenije (Danica 
Špik, Tatjana Valentinčič, Alenka 
Zgaga) in dveh zlatih (Lilijana Ga-
tej, Bogdan Brišar) ter devetih zah-
val članom ob jubilejih.
Olga Zgaga, članica PD Podbrdo

PESTRO DOGAJANJE V 
NOGOMETNI [OLI HIDRIA 
TOLMIN
Poso~je – V Nogometni šoli Hidria 
Tolmin letos trenira več kot dvesto 
otrok. Poleg dejavnosti v Tolminu 
krožke izvajamo še v Bovcu, na 
Mostu na Soči in Šentviški Gori. Da 
vse poteka brez zapletov in da je de-
lo kakovostno izvedeno, skrbi deset 
strokovno podkovanih trenerjev, ki 
se stalno izobražujejo. Vse kategori-
je igralcev nastopajo na tekmah pod 
okriljem Medobčinske nogometne 
zveze Nova Gorica, naši najmlajši 
člani pa se družijo na igralnih dnevih.

V zimskem premoru se udeležujemo 
raznih turnirjev v dvorani. Januarja 
smo v Čatežu organizirali priprave za 
selekcije U11, U13 in U15. Tam 
smo krepili moštveni duh, obenem 
pa opravili štiri treninge na vrhunsko 
urejenih igriščih in odigrali prijateljs-
ko tekmo z ekipo Nogometnega klu-
ba Krško. Zadnji konec tedna v feb-
ruarju so se kategorije od U9 do 
U13 udeležile turnirja v Idriji. Fantje 
so bili zelo uspešni; ekipa U9 je 
slavila zmago, ekipa U11 je osvojila 
tretje mesto, ekipi U12 se ni uspelo 
uvrstiti v izločilne boje, ekipa U13 pa 
je bila po kazenskih strelih v finalu 
druga.

Konec aprila nameravamo zaigrati 
na mednarodnem turnirju v Izoli, kar 
bo za naše mlajše selekcije nova 
odlična izkušnja. Med 26. junijem in 
1. julijem pa bomo spet organizirali 

nogometni kamp, ki bo namenjen 
vsem otrokom, ki želijo športno 
obarvan uvod v poletne počitnice.

Veselimo se tudi novega objekta na 
Športnem parku Brajda, saj bo 
ponudil ustrezne garderobe za prip-
ravo na trening in skladiščenje 
opreme. Za nemoten proces dejav-
nosti potrebujemo ustrezno urejena 
igrišča, kar je osnova za napredo-
vanje vseh starostnih skupin. V klu-
bu smo zadovoljni, da se dobro 
preteklo delo v naši nogometni šoli 
pozna in da lahko igralci napreduje-
jo po svojih zmožnostih. Za no-
gometni napredek smo zaslužni vsi 
– tako klub kot tudi trenerji in starši. 
Obenem pa si želimo tudi nadalje-
vanje razvoja otrok v zdrave in ambi-
ciozne mladostnike.
Klemen Jarc, vodja Nogometne šole 
Hidria Tolmin

NOGOMETNA ŠOLA HIDRIA TOLMIN, V KATERI LETOS TRENIRA VEČ KOT DVESTO 
OTROK, je to zimo med drugim organizirala priprave v Čatežu. Za uvod v poletne počitnice pa 
že vse otroke vabi na nogometni kamp. Foto: Nejc Rutar

mailto:nika.km@prc.si
mailto:anja.colja@prc.si
http://obcina.bovec.si/razpisi-natecaji-pozivi
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V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (05/38-41-502, 05/38-41-510, e-naslov: socasnik@prc.si). 
Podatke za naslednjo številko SOČAsnika nam lahko pošljete najkasneje do 17. maja. Objavili bomo prireditve, ki se bodo odvijale med 1. junijem in 27. 
julijem.

Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Objavljamo samo nasled-
nje 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.

Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.

Datum Kraj Prireditev Informacije

6. 4. (15.00) TOLMIN, kinogledališče Animirani film Zajčja šola: Velika kraja jajc (za Malo hišo in izven) Kinogledališče Tolmin: 
karte@kino-tolmin.si

8. 4. (10.00) TOLMIN, kinogledališče Animirani film Zajčja šola: Velika kraja jajc (za izven) Kinogledališče Tolmin: 
karte@kino-tolmin.si

12. 4. KOBARID, Zelena hiša Festival soške postrvi: Odprtje fotografske razstave Lepotica je 
zver in projekcija kratkih filmov o muharjenju

www.dolina-soce.si

14. 4. (17.00) TOLMIN, knjižnica Festival soške postrvi: Upravljanje z vodami v kriznih razmerah, 
javna razprava

www.dolina-soce.si

14.–15. 4. (13.00) TOLMIN Festival soške postrvi: Obrazi Soče in Tolminke – Bioblitz, 
raziskovanje biodiverzitete vodnega in obvodnega prostora s 
strokovnjakom (obvezne predhodne prijave)

PRC (Patricija Rejec): 05/38-41-506, 
patricija.rejec@prc.si 

15. 4. (10.00–17.00) TOLMIN, Na Logu Delavnica Kako zadržati vodo v zemlji? (obvezne prijave) PRC: patricija.rejec@prc.si, 05/38-41-506

15. 4. (11.00 in 13.00) TOLMIN, učna pešpot ob Tolminki Festival soške postrvi: Brezplačni vodenji po učni pešpoti, zborno 
mesto pod mostom čez Tolminko v Zalogu

www.dolina-soce.si

15. 4. (14.00) TOLMIN, učna pešpot ob Tolminki Festival soške postrvi: Tolminke valčkov šum – dan ob reki z 
vsebinami za otroke in odrasle, gostinska ponudba in degustacije

www.dolina-soce.si

15. 4. (18.30) TOLMIN, učna pešpot ob Tolminki Festival soške postrvi: Koncert skupine Katalena www.dolina-soce.si

16. 4. (19.00) TOLMIN, kinogledališče Pridi gola na večerjo v izvedbi Igralske skupine Drežnica ZKD Tolmin

19. 4. (18.00) BOVEC, Stergulčeva hiša Festival soške postrvi: Obnovljivi viri energije in samooskrba – 
predavanje Matjaža Grmeka iz društva za sonaraven razvoj Focus 

TIC Tolmin: 05/38-00-480

22. 4. (10.00) TOLMIN, kinogledališče Festival soške postrvi: Kiti, varuhi planeta – vseslovenska projekcija 
filma ob dnevu Zemlje

www.kino-tolmin.si, www.dolina-soce.si

22. 4. (18.00) TOLMIN, glasbena šola Festival soške postrvi: (Pre)živeti na planetu, ki ne raste – 
predavanje in pogovor z Lučko Kajfež Bogataj

www.dolina-soce.si

22. 4. (20.00) TOLMIN, kinogledališče Koncert Eve Boto s skupino Kinogledališče Tolmin: 
karte@kino-tolmin.si

23. 4. (17.00) TRENTA, Info središče TNP – 
Dom Trenta 

Primorska poje JSKD, OI Tolmin: 05/38-01-170

24. 4. (19.00) TOLMIN, kinogledališče Premiera gledališke predstave OŠ Tolmin (za izven) Kinogledališče Tolmin: 
karte@kino-tolmin.si

25. 4. TOLMIN, kinogledališče Film Dedek gre na jug (Center za dnevne aktivnosti starejših Naša 
hiša, za izven)

Kinogledališče Tolmin: 
karte@kino-tolmin.si

29. 4. IDRIJA Pohod na Kobalove planine (834 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

3. 5. (15.00) TOLMIN, Mestni trg Tržnica dobrodelnosti RKS OZ Tolmin (Teja Velušček): 
041-661-490

5. 5. (dopoldne) TOLMIN, kinogledališče Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin – tri predstave JSKD, OI Tolmin: 05/38-01-170

5. 5. (15.00) KOBARID, trg Izmenjava sadik in semen PRC (P. Domevšček): 031-409-012

6. 5. TOLMIN 19. EKOpraznik PRC (P. Domevšček): 031-409-012

6. 5. LJUBLJANA Pot ob žici PD Tolmin (M. Vidic): 040-232-898

7. 5. CERKLJANSKO HRIBOVJE Pohod na Blegoš (1.562 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

8. 5. TOLMIN, RKS OZ Tolmin Prikazi postopkov prve pomoči in izvajanje preventivnih 
zdravstvenih meritev

RKS OZ Tolmin: 031-264-073

8.–9. 5. (7.30–13.00) TOLMIN, športna dvorana Krvodajalska akcija (obvezne predhodne prijave na: 030-716-796 ali 
051-389-270)  

RKS OZ Tolmin: 031-264-073

10. 5. (7.30–13.00) KOBARID, športna dvorana Krvodajalska akcija (obvezne predhodne prijave na: 030-716-796 ali 
051-389-270)  

RKS OZ Tolmin: 031-264-073

13. 5. VOLARJE Košpar 2023 rd.volarje@gmail.com

15. 5.–18. 6. POSOČJE Tedni vseživljenjskega učenja – brezplačni izobraževalni dogodki. 
Program bo objavljen konec aprila na www.prc.si.

www.prc.si

16. 5. TOLMIN, kinogledališče Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Zgornjega Posočja JSKD, OI Tolmin: 05/38-01-170

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

26. 5. (19.00) TOLMIN, kinogledališče Slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo nagrad Občine 
Tolmin

Občina Tolmin

29. 5. TOLMIN 47. tradicionalni pohod na planino Sleme (1.448 m n. m.) PD Tolmin (M. Vidic): 040-232-898

http://www.prc.si/socasnik
mailto:patricija.rejec@prc.si
mailto:patricija.rejec@prc.si

