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Kot spomin in opomin

@ e v preteklem letu so se zače-
le intenzivne priprave na do-
godke, ki bodo zaznamovali 

spomin na tragično dogajanje pred 
sto leti. Prva svetovna vojna, znana 
tudi kot vélika vojna, je bila prva glo-
balna vojna, ki se je začela 28. julija 
1914, mesec dni po atentatu na av-
stro-ogrskega prestolonaslednika 
Franca Ferdinanda v Sarajevu. Leto 
dni kasneje je vojna zajela tudi naše 
kraje. Dolina Soče je bila v letih od 
1915 do 1917 del soške fronte, na ka-
teri se je odvilo 12 soških bitk. Tu so 
se bojevali, umirali in trpeli možje in 
fantje številnih narodov. Posledice 
vojne so trpeli vojaki, civilno prebi-
valstvo in pokrajina. Vojna je za se-
boj pustila opustošeno krajino, pre-
predeno s strelskimi jarki, utrdbe, 
kaverne, spominska obeležja, poko-
pališča, cerkvice, vojaško opremo, 
osebne predmete … Še danes lahko 
pri hoji skozi gozd ali po gorah naj-

timi narodi. Kot je na prireditvi po-
vedal slavnostni govornik, predsednik 
države Borut Pahor, je bilo obdobje 
prve svetovne vojne »surov čas, čas 
ločevanja, razseljevanja in opustoše-
nja. Sto let kasneje je vse drugače. 
Zgodovina se prelamlja na miren na-
čin in zbuja upanje na boljši, bolj 
pravičen in predvsem miren svet.«

Na dogodke izpred stoletja nas bo 
od zdaj opominjala tudi nova rubrika 
SOČAsnika. Naslovili smo jo Spomin 
na véliko vojno, pripravljamo pa jo v 
sodelovanju z Ustanovo »Fundacijo 
Poti miru v Posočju«, ki je tudi idej-
ni vodja projekta Poti miru. Odstirali 
bomo predvsem dogajanje v Zgor-
njem Posočju. V tokratni številki je 
mag. Tadej Koren predstavil soško 
fronto, njeno vzpostavitev in posle-
dice za prebivalce ob njej.

Mateja Kutin, 
glavna in odgovorna urednica

demo ali opazimo »rano«, brazgotino, 
ki bo za vedno opominjala na trage-
dijo, ki se je tam zgodila.

Konec marca smo bili priča enemu 
od osrednjih dogodkov ob stoletnici 
prve svetovne vojne. Na Trgu Evrope, 
ki povezuje Novo Gorico in Gorico, 
dve mesti in dve državi, so slovesno 
odprli Pot miru. Speljana je od Alp 
do Jadrana, od Loga pod Mangartom 
do Devina. Ob njej so v poldrugem 
desetletju, v zadnjih treh letih s po-
močjo čezmejnega projekta Pot miru 
– Via di pace, uredili muzeje na pros-
tem, obnovili cerkvice in kapelice, 
postavili informacijske table ... Pot 
miru je namenjena ohranjanju spo-
mina na tragične dogodke med prvo 
svetovno vojno in je hkrati opomin, 
da se kaj takega ne sme več ponovi-
ti. Povezuje dediščino, ustanove in 
ljudi vzdolž nekdanje soške fronte, 
njeno simbolno poslanstvo pa je so-
delovanje in sprava med nekoč spr-

Utrinki

SLU@BA NUJNE MEDICINSKE 
POMO^I SE NE BO UKINILA 
Slovenija – Objave v medijih in na-
vedbe avtorjev Sodobne organizaci-
je urgentnih centrov so februarja tu-
di v Zgornjem Posočju sprožile 
alarm. Iz navedenih virov je bilo na-
mreč sklepati, da se služba nujne 
medicinske pomoči (NMP) v zdrav-
stvenih domovih ukinja, ta namenski 
program pa naj bi se ponovno vzpo-
stavil pod okriljem bolnišnic oziroma 
urgentnih centrov. Takšni spremem-
bi so se v sodelovanju s tolminskim 
zdravstvenim domom odločno zo-
perstavile tudi Upravna enota (UE) 
Tolmin in vse tri Posoške občine. 
Sredi februarja so vsi trije posoški 
župani Uroš Brežan, Robert Kav-

čič in Valter Mlekuž na čelu z na-
čelnikom UE Tolmin Zdravkom Li-
karjem na Vlado RS naslovili podpi-
sano Peticijo proti ukinitvi službe 
NMP na primarni ravni. Poleg na-
sprotovanja postopoma uvajajoči se 
spremembi, so zahtevali tudi, da se 
ohrani dosedanja ureditev. Ob tem 
so še dopisali, da je treba službo 
NMP, ki deluje na območju Zgornje-
ga Posočja, »kadrovsko in finanč-
no okrepiti zaradi specifičnih po-
treb okolja s starajočim se prebi-
valstvom na redko poseljenem in 
turistično zelo atraktivnem in oble-
ganem območju«.
Očitno pa je bila bojazen, da se 
služba NMP v regiji ukine, odveč. 
Konec februarja so namreč prejeli 
dopis mag. Dušanke Petrič, vodje 

Sektorja za razvoj zdravstvenega 
varstva, v katerem pojasnjuje, da se 
program NMP v naši regiji ne ukinja. 
»Nasprotno, zaradi geografskih 
značilnosti in slabše dostopnosti 
ter cestnih povezav, ji bomo name-
nili prav posebno pozornost.« Ob 
tem Petričeva zagotavlja, da gre za 
sistemsko ureditev in reorganizacijo 
služb NMP po vsej Sloveniji ter da 
bo vsaka sprememba sprejeta na 
podlagi poglobljenih analiz in v so-
delovanju s skupino strokovnjakov, 
ki to področje dobro poznajo. »Za 
območja, kot je vaše, in tista, ki so 
bolj odročna, bomo skrbno prouči-
li vse podatke in analize ter skušali 
najti ustrezno rešitev,« je še zapisa-
la Petričeva.
T. Š. F.
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Iz vsebine

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka SOČAsnika bo izšla v začetku junija. Vsi, ki boste 
v njej želeli objaviti prispevek, nam ga posredujte do 11. maja ozi-
roma v dogovoru z urednico. 

Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispev-
ka sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki 
jih boste želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skla-
dno z uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredo-
vane fotografi je pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG SVOBODE 2

5222 KOBARID

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.

Utrinki

 4  PRC-jeva oglasna deska

  Iz ob~inskih uprav:
 6  Ob~ina Bovec
 11  Ob~ina Kobarid
 15  Ob~ina Tolmin

 19  Spomin na véliko vojno (1): 
So{ka fronta

 20  Pustili so svoj pe~at: Pepa 
Nje`na - varuhinja ognji{~a 
jev{ke zgodovine

 21  Opa`anja: Stara mlekarna v 
Ravnem lazu

 22  Knji`na polica

 27  Koledar prireditev

  Priloga:
  Prispevek Poso{kega 

razvojnega centra k razvoju 
v dolini in bolj{i kakovosti 
`ivljenja v skupnosti PRC JE V PROJEKTU CAMIS povezal enajst slovenskih in italijanskih institucij z namenom usklajenega upravljanja povodja Soče. Foto: Primož Skrt

ZA USKLAJENO 
UPRAVLJANJE POVODJA 
REKE SO^E
Trenta – Usklajeno upravljanje je 
eden izmed ključnih izzivov čezmej-
nega povodja Soče. Predstavlja te-
melj gospodarnega ravnanja z oko-
ljem, še posebej v povodjih, kjer se 
srečujejo različne rabe in interesi, 
konflikti ter sinergije. Skozi zgodovi-
no je prihajalo do prepleta naravo-
varstvenih in gospodarskih vsebin.

Posoški razvojni center (PRC) je kot 

vodilni partner v projektu CAMIS po-
vezal enajst slovenskih in italijanskih 
institucij z namenom usklajenega 
upravljanja povodja Soče. V dveh le-
tih in pol so projektni partnerji v pro-
storu pustili pomemben pečat – 
vsak na svojem področju dela: od 
naložb, prostorskih študij, razvoja 
modela prostorske rabe do hidro-
morfoloških analiz, kemijskih analiz 
voda in analiz zakonodaje. Delo je 
velikokrat zahtevalo sodelovanje 
partnerjev in drugih pristojnih usta-
nov, pomemben plod celotnega pro-

jekta pa je obeleževanje Dneva So-
če, ki je namenjeno simbolnemu po-
vezovanju tako strokovnih kot polju-
dnih vsebin z obeh strani meje.
Udeleženci zaključne konference, ki 
je sredi marca potekala v Trenti, so se 
strinjali, da je pot prava, upravljanje pa 
naj v prihodnje povezuje tako lokalno, 
nacionalno in čezmejno raven. Po-
bude, kot so Fundacija za Sočo na 
slovenski in rečne pogodbe na itali-
janski strani, so izziv ter priložnost 
za stik omenjenih ravni v prihodnje.
J. P. in M. K., Posoški razvojni center
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SODELUJ V NAGRADNI IGRI – Z MALO SREČE DO PRAKTIČNE NAGRADE ZA PROSTI ČAS 

NAJ BO DRUŽABNO TUDI BREZ DRUŽBENIH OMREŽIJ

Teden vseživljenjskega učenja bo 
potekal pod častnim pokrovitelj-
stvom Slovenske nacionalne komi-
sije za UNESCO, v Zgornjem Po-
sočju pa pod pokroviteljstvom ob-

Festival učenja bo v Zgornje Poso-
čje prinesel pisano paleto predavanj 
in delavnic, ki jih bomo organizi-
rali in koordinirali na Posoškem ra-

zvojnem centru, saj ne želimo, da bi 
se ti odvijali samo v večjih mestih 

Najodmevnejša slovenska kampa-
nja na področju izobraževanja in 
učenja bo tudi letos v maju in juni-
ju po vsej državi javnosti brezplač-
no ponujala na tisoče izobraževal-
nih dogodkov.

s pestro izobraževalno ponudbo.
In ker letošnji Teden vseživljenjske-
ga učenja praznuje okroglo oble-
tnico, nas zanima, ali morda veste, 
koliko let je že prisoten v sloven-
skem prostoru.

NAGRADNO VPRAŠANJE: 
Naj bo družabno tudi brez družbenih omrežij

Kaliko let bo letos obeležil Teden vseživljenjskega učenja?
Obkrožite pravilen odgovor:

a) 10 let     b) 20 let      c) 30 let

Vaši podatki:
Ime in priimek: __________________________________________

Ulica, kraj in poštna številka: ______________________________

_______________________________________________________

Namig: V barvni prilogi SOČAsnika 
lahko poiščete pravilen odgovor. 

Odgovor pošljite do zaključka festi-
vala, 30. 6. 2015, na Posoški razvoj-
ni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tol-
min s pripisom »Nagradna igra«.

Izjava: Če bom prejemnik nagrade, 
se strinjam z objavo svojega imena v 
SOČAsniku in na Facebooku.

čin Bovec, Kobarid in Tolmin.
Dogodkom lahko sledite na: 
• http://tvu.acs.si/koledar/iskanje, 
• www.prc.si/koledar, 
• Facebook strani SOČAsnika,

• Radiu Alpski val in 
• v občinskih koledarjih dogodkov. 
Informativni listi Bogatim, ker se 
učim bodo dostopni tudi v vseh 
treh posoških knjižnicah.

Podpis: ___________________

Utrinki

ANKA LIPUŠČEK MIKLAVIČ je prejemnica priznanja Gospodarstvenik Primorske 2014. Sama 
pravi, da je to priznanje celotnemu kolektivu in spodbuda za še boljše delo v prihodnje. Foto: 
Leo Caharija

MED GOSPODARSTVENIKI 
PRIMORSKE TUDI 
DIREKTORICA MLEKARNE 
PLANIKA
Nova Gorica – Tri primorske medij-
ske hiše so marca v novogoriški 
Perli podelile nagrade in priznanja 
Gospodarstvenik Primorske 2014. 
Prejemnik nagrade za življenjsko de-
lo je Rudi Blažek, ustanovitelj in so-
lastnik podjetja Profiles z Razdrtega. 
Priznanja pa so prejeli: Anka Lipu-
šček Miklavič, direktorica Mlekar-

ne Planika Kobarid, Robert H. 
Appleby iz Lame Dekani in Jernej 
Pavlin iz podjetja Oro Met. Kot je za 
SOČAsnik povedala Lipušček Mikla-
vičeva, je priznanje, ki ga je prejela, 
»priznanje za celoten kolektiv mle-
karne Planika. Je spodbuda za še 
boljše delo v prihodnje. Zgodbo o 
Mlekarni Planika pišemo vsi, ne sa-
mo zaposleni v mlekarni, pač pa 
tudi Kmetijska zadruga Tolmin kot 
lastnik in vsi kmetje, ki oddajajo 
mleko v našo mlekarno ter ne na-
zadnje vsi potrošniki, ki posegajo 
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POVEZOVANJE KOLESARSKIH 
DESTINACIJ IN PONUDNIKOV
Severno Primorska (Gori{ka ra-
zvojna) regija – V Cerknem, Ajdo-
vščini in Tolminu so v organizaciji 
Posoškega razvojnega centra (PRC) 
med 3. in 5. marcem potekale tri 
delavnice z naslovom Povezovanje 
kolesarskih destinacij in ponudnikov 
na območju od Alp do Jadrana. V 
prvem sklopu so udeleženci lahko 
prisluhnili kratki predstavitvi rezulta-
tov dela na čezmejnih projektih Inter 
Bike, iCON in Bimobis, s pomočjo 
katerih se zadnja leta spodbuja ra-
zvoj kolesarskega turističnega pro-
dukta na čezmejnem območju Slo-
venije in Italije. V drugem delu pa so 
jim Vesna Kozar, vodja projektov 
iCON in Inter Bike na PRC, Peter 
Dakskobler in Jan Klavora, lastni-
ka Soča Outdoor Festivala ter pod-
jetnika, ki si prizadevata za razvoj 
kolesarskega turizma, predstavili še 
zamisel o čezmejnem kolesarskem 
Združenju Bike Alpe Adria.

Neformalno združenje ponudnikov, 
ki si zavzemajo za razvoj kolesarstva 
pri nas, je nastalo prav v okviru čez-
mejnega projekta iCON, želja že 
vključenih članov pa je, da združe-
nje v prihodnje pridobi še formalno 
obliko oziroma pravni status. Ta bi 
članom omogočil, da bi lažje nasto-
pali skupaj, bodisi pri pridobivanju 
sredstev na javnih razpisih bodisi pri 
oblikovanju skupnih programov, izo-
braževanj, produktov in promocij-
skega materiala, s katerimi bi se čla-
ni predstavljali na specializiranih pro-
mocijskih dogodkih. V združenje bi 
se lahko povezala tudi druga mala in 
srednje velika podjetja, ki so se ozi-
roma se želijo specializirati za kole-
sarski turizem. Vanj bi se lahko vklju-
čili tudi vsi ostali subjekti, ki pomem-
bno sooblikujejo kolesarski turistični 

produkt od Alp do Jadrana (večja 
podjetja, javne institucije, nevladne 
organizacije).

Ker se je večini udeležencem zdela 
zamisel o tovrstnem formalnem 
združenju smiselna in pozitivna, so 
organizatorji delavnic obljubili, da si 
bodo še naprej prizadevali za nadalj-
nji razvoj v tej smeri.
J. K. in T. Š. F.

KONFERENCA BIKE ALPE 
ADRIA
Dobrovo – Vremensko »muhaste« 
poletne turistične sezone, suhe zi-
me in druge nepredvidljive težave, 
povezane s turizmom, so številne tu-
ristične ponudnike in organizacije v 
zadnjih letih na čezmejnem območju 
Slovenije in Italije prisilile k intenziv-
nejšemu iskanju novih možnosti za 
razvoj turizma. V želji, da bi na to ob-
močje pritegnili več gostov, se je na-
posled tudi pri nas začel razvijati ak-
tiven kolesarski turizem.

Čeprav je bila sprva zakonodaja vse 
prej kot naklonjena temu potencialu, 
lahko danes na tem področju že 
opazimo premike. Vse kaže, da se 
bo tako kolesarski turizem v Sloveni-
ji kmalu konkurenčno razvijal in da 
ne bo omejen zgolj na asfaltne ter 
makadamske (avto)ceste, ki ne za-
dovoljijo dobršnega dela kolesarskih 
turistov.

Največji premiki se dogajajo prav na 
primorski strani, kjer z uspešnimi tu-
ristično-športnimi projekti iz leta v le-
to povečujemo število domačih in 
tujih kolesarjev. Dva izmed teh sta 
tudi čezmejna projekta Bimobis in 
iCON. V sklopu njunih dejavnosti je 
med drugim nastala tudi spletna 
stran www.bike-alpeadria.com, ki 
ponuja opise številnih kolesarskih 
tras na čezmejnem območju. Prav 

na račun povezovanja obeh omenje-
nih projektov smo danes bogatejši 
še za tiskani in interaktivni zemljevid 
kolesarskih poti, ki potrjujeta ambi-
cije produktnega povezovanja v šir-
šem prostoru Alpe–Adria.

Konec marca sta glavna organizator-
ja Občina Tolmin in Posoški razvojni 
center (PRC) v sklopu omenjenih 
projektov v Goriških Brdih pripravila 
Konferenco Bike Alpe Adria, kamor 
sta povabila domače ter mednaro-
dne strokovnjake s področja razvoja 
kolesarskega turizma. Več kot 200 
udeležencev je lahko na enem me-
stu spoznalo številne dejavnosti or-
ganizacij in posameznikov, ki si s ko-
lesarskim turizmom prizadevajo po-
daljšati glavno turistično sezono na 
pozno jesen ter zgodnjo pomlad. 

Prisluhnili so tudi uspehom na po-
dročju razvoja kolesarskega turizma, 
od katerega danes nimajo koristi le 
turistični ponudniki, temveč tudi dru-
gi okoliški prebivalci (lokalni kolesar-
ji, trgovci, občine ...).

Med povabljenimi tujimi govorniki 
velja izpostaviti dr. Steva Taylorja, 
znanstvenika, ki po vsem svetu ra-
ziskuje vplive gorskega kolesarjenja 
na ekonomski razvoj. Izjemno zani-
miva pa je bila tudi zgodba Čeha Pa-
vla Hornika, ki je zaradi svoje vizije 
razvoja »trailov« (in posledičnega ra-
zvoja ter zaposlovanja v regiji) postal 
celo župan Černé Vode.

Jan Klavora, soorganizator konference, 
in Tatjana Šalej Faletič, odgovorna za 
promocijo projekta iCON na PRC

KONFERENCA BIKE ALPE ADRIA, ki velja za enega največjih letošnjih kolesarskih dogodkov v 
Sloveniji, je bila vsekakor idealna priložnost za vse, ki bi se radi vključili v kolesarski turizem. 
Dopoldanskim predavanjem so sledile delavnice, ki so se dotikale razvoja destinacij, kolesar-
skih ponudnikov in reševale vprašanje, kako pritegniti goste na dveh kolesih. Zainteresirani so 
se lahko za konec podali na kolesarski izlet po delu novonastale trase Bimobis. Foto: Tatjana 
Šalej Faletič

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Projekt iCON je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

Utrinki

Utrinki

po naših mlečnih proizvodih.« Na 
vprašanje čemu pripisuje zasluge, 
da se je njeno ime znašlo med pre-
jemniki priznanja, odgovarja, da je 
»ohranjanje kmetijstva v Posočju 
garancija, da bodo zemljišča ob-
delana, kar pa je nedvomno velike-
ga pomena za razvoj turizma. Žiri-
ja, ki je izbirala nagrajence, je to 
prepoznala in zato nagrado podeli-
la vsem nam.«

Nagradi Primorski up sta romali v ro-
ke dr. Sama Staniča iz Univerze v 

Novi Gorici in dr. Zale Jenko Pra-
žnikar iz Univerze na Primorskem. 
Organizatorji pa so prvič podelili tudi 
nagrado za najboljši start-up. Prejel 
jo je Matej Peršolja.
Mateja Kutin

PODARI POT
Kobarid – Osnovna šola Simona 
Gregorčiča Kobarid svoje cilje ure-
sničuje skozi obvezni in razširjeni 
program, kamor sodijo tudi dnevi 
dejavnosti, tabori, ekskurzije, šole v 

naravi in drugo. Vseh teh dejavnosti 
ni mogoče izvesti v prostorih šole, 
ampak je potrebna organizacija pre-
vozov do oddaljenih glavnih središč, 
ustanov, gledališč, smučišč, baze-
nov … Posledično to pomeni denar-
ni prispevek staršev za pokrivanje 
stroškov, ki ob tem nastanejo. V že-
lji, da bi lahko vsem učencem omo-
gočili celoten program, se je šola 
odločila za akcijo »Podari pot«. V 
okviru šolskega sklada bodo tako 
zbirali namenska sredstva in nekate-

rim učencem pomagali pri kritju do-
datnih stroškov za udeležbo na de-
javnostih, ki zahtevajo prevoz. S po-
slanim SMS s ključno besedo 
ZAPOT na številko 1919 lahko v šol-
ski sklad prispevate en evro. Sred-
stva jim lahko nakažete tudi z dona-
cijo na transakcijski račun šole ali s 
prostovoljnimi prispevki na priredi-
tvah, na katerih njihovi učenci nasto-
pajo. Več o akciji najdete na spletni 
strani šole.
Mateja Kutin

ŠE POŠLJE TATJANA
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Ob~ina Bovec

Pod taktirko novega obraza
Na jesenskih lokalnih volitvah je 

bil v bovški občini na mesto prvega 
moža izvoljen Valter Mlekuž. Od 
nastopa funkcije je minilo že nekaj 
mesecev, zato smo potrkali na njego-
va vrata in mu zastavili nekaj vpra-
šanj o delu.

Od nastopa vašega županskega 
mandata ste se že dodobra sezna-
nili z aktualnim dogajanjem v ob-
čini. Kako načrtujete izvedbo pred-
volilnih obljub? Ste morda že uspe-
li kakšno izvesti?

Najprej naj se zahvalim volivkam 
in volivcem, ki so mi zaupali svoj 

glas. Čeprav sem se zavedal, da pri 
obstoječem stanju tako na občinski 
kot na državi ravni županovanje ne 
bo preprosto, me je gnalo prepriča-
nje, da samo »jamranje« nikamor ne 
pelje. Trdno prepričan, da je z dobro 
voljo, pravo ekipo in smelimi koraki 
mogoče ponovno stopiti na pot uspe-

ha, sem se lotil opravljanja funkcije. 
To je tudi bila najbolj konkretna 
predvolilna obljuba. Uresničevanje 
obljub je vedno odvisno tudi od se-
stave občinskega sveta. Tudi ta je tak, 
kakršnega sem si lahko samo želel. 
V tem času smo že naredili pomemb-
ne korake. Prioritetna naloga je po-

Utrinki

VALTER MLEKUŽ je jeseni nastopil mandat 
župana Občine Bovec. Foto Milan Štulc

OBČINSKI SVET OBČINE BOVEC v mandatu 2014–2020 sestavljajo: Goran Kavs, Nives Marka, David Mlekuž, Anita Rot in Miha Sotlar (vsi 
stranka SD); Davor Gašperčič, Marija Kravanja in Danijel Krivec (vsi stranka SDS); Tjaša Komac (stranka DeSUS); Darko Bradaškja (Lista za 
Bovško – županova lista); Milan Jojič (Lista za razvoj Bovške) in Valter Mlekuž (stranka SLS). Foto Milan Štulc

Iz ob~inskih uprav

IDEJNA ZGODBA, KI BI 
LAHKO POPESTRILA 
TURISTI^NO PONUDBO NA 
BOV[KEM
Koper – Turistični podmladek OŠ 
Bovec, ki deluje pod okriljem Turi-
stičnega društva (TD) Bovec – Sek-
cija mladih, je po nekaj letnem pre-
moru letos ponovno sodeloval na 
29. festivalu Turizmu pomaga lastna 
glava (TPLG), ki ga organizira Turi-
stična zveza Slovenije. Na regijskem 
festivalu v Kopru so člani krožka 
predstavili svojo projektno nalogo z 
naslovom Dobrodošli v deželi bov-
ške ovce in bovškega sira. V svoji 
nalogi so članom komisije predstavili 
idejno zgodbo Wca z Bca – Pastir 
za en dan. Z njo so želeli goste 
(predvsem mlade) v Bovec povabiti 
na nepozabno dogodivščino, v okvi-
ru katere bi lahko en dan preživeli v 
vlogi pastirja. Med drugim so v svoji 
nalogi zapisali: »V zgodbi Pastir za 
en dan boste doživeli del naše kul-
turne dediščine. Obdajala vas bo 
mirna, čista in dih jemajoča nara-
va. Z domačini boste spoznali mar-

jili zlato priznanje) zagotovili »vsto-
pnico« na državni festival TPLG. Ta 
bo potekal 21. aprila letos v Maribo-
ru.

Člani turističnega podmladka OŠ 
Bovec pa obljubljajo, da bodo svojo 
nalogo predstavili tudi na prireditvi 
Pomlad za mlade, ki se bo odvijala 
23. maja, v poletnem času pa tudi 
na 11. Buškem dnevu in Čomparski 
noči.
Nataša Bartol, mentorica

»TAKO DOBER, DA BI GA 
KAR UKRADEL!«
Koper – Turistična zveza Slovenije 
in Zavod RS za šolstvo sta v tem šol-
skem letu razpisala 29. festival Tu-
rizmu pomaga lastna glava – letos 
na temo Zgodbe turizma. Na regijski 
turistični tržnici, ki je potekala 17. 
marca v Kopru in na kateri je sode-
lovalo 12 primorskih šol, smo se 
učenci Podružnične šole (PŠ) Bre-
ginj ter mentorice predstavili z razi-
skovalno nalogo Tako dober, da bi 
ga kar ukradel!

TURISTIČNI PODMLADEK OŠ BOVEC, SEKCIJA MLADIH TD BOVEC – Na regijskem festivalu 
je sodelovalo dvanajst šol iz Primorske. Bovčani so osvojili zlato priznanje oziroma prvo mesto 
in zlato priznanje po mnenju komisije mladih članov TDO. Foto: arhiv turističnega podmladka

sikatero skrivnost tega prelepega 
okolja, vaš dan vam bodo obogati-
le ljubke ovce s svojim mirom, lju-
beznijo in čarobnostjo. Spoznali 
boste naš melodičen dialekt in se 
kakšno po naše tudi naučili. Vse-
kakor boste želeli to izkušnjo doži-
veti znova in znova, tako kot to 
počnejo domačini že stoletja.«

Na regijskem festivalu je sodelovalo 
12 šol iz Primorske. Bovčani so 
osvojili zlato priznanje oziroma prvo 
mesto in zlato priznanje po mnenju 
komisije mladih članov turistič-
ne društvene organizacije (TDO). S 
tem so si skupaj z OŠ Sečovlje in 
OŠ Kobarid – Podružnično šolo 
Breginj (obe šoli sta prav tako osvo-
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MED NAJPOMEMBNEJŠIMI LETOŠNJIMI 
NALOŽBAMI je tudi ureditev oskrbe s pitno 
vodo v naselju Vodenca.

novni zagon smučišča Kanin, pri 
čemer smo si postavili jasne in kon-
kretne cilje. To pa ne pomeni, da je 
vse ostalo zapostavljeno. Brez Kanina 
in zimske sezone se Bovško vse glo-
blje potaplja tako z gospodarskega 
kot socialnega vidika. Izguba okoli 
sto delovnih mest je v ta prostor v 
dveh letih in pol vnesla toliko nega-
tivnosti, da je bila odločitev za pono-
ven zagon smučišča samoumevna. 
Veseli me, da je zdaj tudi velika ve-
čina Bovčanov spoznala, da Bovec 
brez smučišča in celoletne sezone ne 
more biti uspešna turistična destina-
cija. Zato je občina pod mojo taktirko 
prevzela aktivno in vodilno vlogo za 
rešitev smučišča. Naredili smo prve 
najpomembnejše poteze tako s teh-
nične plati kot tudi za pridobitev 
državnih sredstev, ki jih je minister 
za gospodarstvo Zdravko Počivalšek 
javno že obljubil.

S kom bi želeli okrepiti sodelova-
nje, da bi bila občina pri svojem 
delu še uspešnejša?

Moj moto je odkrito in korektno so-
delovanje z vsemi, ki dobronamerno 
pristopajo k projektom. Na moja vra-
ta dnevno trkajo tuji in domači poten-
cialni poslovni partnerji, ki bi želeli 
sodelovati pri že omenjenem projek-
tu. S številnimi pa občina že sedaj ka-
kovostno sodeluje. Želim si čim bolj-

šega sodelovanja z občani in krajev-
nimi skupnostmi, predvsem pa k 
projektom pritegniti domače podje-
tnike, saj to predstavlja nova delovna 
mesta in s tem največjo dodano vre-
dnost. Političnih spletk si ne želim in 
odlično sodelujem z vsemi, ne glede 
na pripadnost političnim strankam ali 
nazorom. To je edina pot do uspeha.

Kaj predlagate občanom za boljše 
sodelovanje z občino?

Ne trdim, da se sodelovanja ne bi 
dalo izboljšati, ker je to vedno mo-
goče. Z vso odgovornostjo pa lahko 
zagotovim, da sem skupaj s strokov-
nimi službami občanom v času ura-
dnih ur vedno na razpolago. Odprti 
smo za vse tehtne predloge in pobu-
de, zato občane vabim k še tesnejše-
mu sodelovanju.

Kakšno občino si želite zapustiti 
svojemu nasledniku?

Do predaje nasledniku je še dolga 
pot. Malo za šalo, veliko zares na-
mreč pravim, da sem startal v viso-
kem startu, kar pomeni, da tečem na 
dolge proge. Prav gotovo pa občine 
ne nameravam predati v stanju, v 
kakršnem sem jo prevzel. Zato vas 
vabim, da mi to vprašanje ponovno 
postavite ob koncu mandata. Prepri-
čan sem, da bodo takrat govorila 
dejanja in ne besede na papirju.
Pripravila: Mateja Kutin

Pomembnej{e nalo`be 
v letu 2015

Župan Občine Bovec Valter Mle-
kuž je za pripravo letošnjega prora-
čuna vse strokovne sodelavce pozval 
k racionalizaciji pri načrtovanju sred-
stev po posameznih postavkah. Od-
lok proračuna Občine Bovec za leto 
2015 je uravnotežen v višini nekaj 
nad 5,7 milijona evrov in ne predvi-
deva zadolževanj.

Med najpomembnejšimi letošnjimi 
naložbami so: preplastitev ceste s 
spremljajočimi deli na odseku od 
bovškega trga do Brda 1 z ureditvijo 
avtobusnega postajališča (prva faza), 
preplastitev ceste s spremljajočimi 
deli do Dvora (druga faza), ureditev 
in preplastitev ceste Plužna–Podklop-
ca, obnova vodovoda Dvor z vgradnjo 
števcev, izgradnja transportnega ce-
vovoda za območje Mišja vas, uredi-
tev oskrbe s pitno vodo v naselju 
Vodenca, priprava dokumentacije za 
čistilno napravo Kal - Koritnica ter 
izgradnjo kanalizacije, sanacija dela 
omrežja in števčenja priključkov na 
vodovodu Trenta, ureditev priklopa 
na kanalizacijsko omrežje na Žagi, 
začetek sanacije ter dozidave mrliške 
vežice na Srpenici, dokončanje mrli-
ške vežice v Čezsoči in preplastitev 
ulice pri stanovanjskem bloku na Br-
du.

Vse predvidene naložbe z obrazlo-

žitvami so dostopne med gradivom 
za 4. redno sejo na spletni strani Ob-
čine Bovec (www.obcina.bovec.si).
Besedilo in foto: Milan Štulc

Ob~ina Bovec o`ivlja 
smu~i{~e Kanin

Občina Bovec je z novim županom 
Valterjem Mlekužem aktivno pristo-
pila k reševanju smučišča Kanin in 
posledično zimske sezone na Bov-
škem. Podporo županovim nameram 
so soglasno izkazali tudi člani Občin-
skega sveta Občine Bovec. Občina je 
trdno odločena voditi projekt, s kate-
rim bodo žičniške naprave in resta-

Utrinki

Naslov letošnje teme nas je izzval, 
da smo se osredotočili zlasti na tiste 
zgodbe, ki govorijo o skritih zakladih 
Breginjskega kota. Prek teh pripove-
di, ki smo jih »zapakirali« v skrinjice 
zakladov, smo turiste želeli povabiti v 
naše kraje, kjer lahko še vedno od-
krivajo zaklade sodobnega časa. 
Pripovedi o Panjutih in Krivopeti smo 
izbrali za krovni zgodbi in si zadali, 
da zaživita v turistični ponudbi naših 
krajev. Ob tem se nam je porodila 
zamisel, da bi kobariški Mlekarni 
Planika ponudili idejo za izdelavo 
dveh novih proizvodov: sira in zelišč-
ne skute, ki bi se imenovala po glav-
nih likih. Proizvoda bi bila zasnovana 
tako, da bi s svojo zgodbo vabila in 
poudarjala pomen čim bolj naravno 
pridelane hrane. Tudi naslov naše 
naloge izhaja iz pripovedi in hkrati 
opominja, da imajo naravni proizvodi 
vedno večji pomen. 

Poleg tega smo oblikovali nekoliko 
drugačen, vpadljiv turistični pro-
spekt v obliki skrinjice, ki prav tako 
opozarja na skrite kotičke najzaho-
dnejšega predela Slovenije, ponujali 
pa bi jih v turističnih prodajalnah in 

UČENCI PODRUŽNIČNE ŠOLE BREGINJ so s predstavitvijo raziskovalne naloge Tako dober, 
da bi ga kar ukradel! navdušili komisijo in za svoje delo prejeli zlato priznanje. Foto: arhiv šole

EMAUS 2015
Log pod Mangartom – Smučarsko 
društvo Kanin je skupaj s Turističnim 
društvom Log pod Mangartom v Lo-
gu pod Mangartom pripravilo 21. 
tradicionalno srečanje starosvetnih 
smučarjev Emaus 2015. Udeleženci 
so se zbrali pred kulturnim domom v 
Bovcu, kjer so prejeli pirhe s štartno 
številko in se okrepčali z domačo 
zaseko, pecivom ter velikonočno 
potico. Nato so se odpeljali do Loga 
pod Mangartom.
Srečanja starosvetnih smučarjev z 
udeležbo iz vse Slovenije in tudi dru-
gih evropskih držav, predvsem Itali-
je, Avstrije in Nemčije, je v preteklo-
sti tradicionalno potekalo na veliko-
nočni ponedeljek na smučišču Ka-
nin, zadnja leta pa ga zagnani orga-
nizatorji pripravljajo v Logu pod 
Mangartom. Letošnja mila zima sko-
raj brez snežne odeje jih je prisilila v 
organizacijo srečanja še pred veliko-
nočnim ponedeljkom. Petdeset sta-
rosvetnih smučarjev se je tako že 
sredi marca pomerilo v spustu in 
smučarskih skokih. Najmlajši udele-
ženec letošnjega Emausa je bil Kimi 

informacijskih centrih. Proizvode 
smo opremili tudi s QR kodami. Z 
njimi bi omogočili hitro povezavo s 
spletno stranjo mlekarne Planika in 
Planinskega odseka Breginj (POB), 
kjer so na voljo informacije za obisk 
pohodniških poti v Kotu. Skupaj s 
člani POB, turistično-informacijskimi 
centri in seveda ob podpori mlekar-
ne bi prek ponovno odkritih likov 

lahko malce pravljičnosti vnesli tudi 
v naše kraje.

Učenci PŠ Breginj smo se pod vod-
stvom mentoric na festivalu predsta-
vili že 12. in si v močni konkurenci 
velikih šol prislužili zlato priznanje ter 
se uvrstili na zaključno tržnico naj-
boljših v Sloveniji. 
Učenci PŠ Breginj in mentorice
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vracija Prestreljenik obnovljene še 
letos, smučišče Kanin pa bo predvi-
doma zaživelo v sezoni 2015/2016. 
Župan je že na drugi seji občinskega 
sveta svetnike obvestil, da je razrešil 
prejšnji dve komisiji in imenoval no-
vo z enim samim ciljem, da skupaj 
izpeljejo projekt ponovne oživitve 
smučišča, ki je nedvomno generator 
turizma v zimski sezoni in edino za-
gotovilo za celoletni turizem. Za 
predsednika komisije je imenoval 
svetnika Danijela Krivca, ki je uspe-
šno navezal stik s pristojnimi mini-
strstvi in ministrom predstavil nega-

tivne učinke, ki so nastali zaradi 
zaprtja smučišča. Predstavil je tudi 
predloge in rešitve za ponovno oži-
vitev smučišča, temelječe na opravlje-
ni strokovni študiji, ki jo je pripravil 
mednarodno priznani strokovnjak 
prof. dr. Jožef Duhovnik. Skupaj so 
ugotovili vse pozitivne vplive, ki bi 
jih projekt prinesel turistični destina-
ciji Bovec, regiji in državi. S konkre-
tnimi rešitvami je prepričal predvsem 
za to najbolj pristojnega ministra za 
gospodarstvo Zdravka Počivalška, ki 
je po pogovoru z njim v Državnem 
zboru RS za izvedbo projekta že jav-

no najavil tudi finančno podporo 
države. Temu v prid je bilo tudi dej-
stvo, da se je občina jasno izrekla, da 
bo nosilka projekta.

Odločnost Občine Bovec in uspe-
šni dogovori na državni ravni so ta-
koj privabili številne potencialne tuje 
in domače investitorje v smučišče 
Kanin in kupce za oba največja bov-
ška hotela. Občino so že obiskali 
potencialni investitorji iz nekaterih 
evropskih držav, Rusije in Kitajske. 
Nekateri med njimi so izrazili interes 
za investiranje v smučišče in odkup 
obeh hotelov.

Seveda je bil to le prvi korak. Da 
bi lahko občina res postala nosilka 
izvedbe projekta in bi lahko pridobi-
la nepovratna državna in evropska 
sredstva, bi morala postati lastnica 
premoženja na smučišču. Krivec in 
županov pooblaščenec svetnik Miha 
Sotlar sta začela pogajanja z ločitve-
nima upnikoma Heto in Hitom. Do-
segla sta dogovor, po katerem naj bi 
ločitvena upnika premoženje neod-
plačno prenesla na Občino Bovec, ki 
pa bi v zameno pokrila vse doslej 
nastale stroške, ocenjene na 50.000 
evrov. Skupaj s prenosom lastništva 
restavracije Prestreljenik in vsemi 
preostalimi stroški v povezavi s pre-
nosom premoženja bo občina zago-
tovila 112.000 evrov.

S tem dogovorom je župan Mlekuž 
na prvi izredni seji seznanil občinski 
svet in mu predlagal potrditev izved-
be ponujenega dogovora. Svetniki so 
soglasno sprejeli sklep, da občina 
pridobi premoženje v svojo last in v 
proračunu za leto 2015 v ta namen 
zagotovi potrebna sredstva.

Podpis pogodbe z ločitvenima 
upnikoma je osnova za nadaljnje 
konkretne dogovore s potencialnimi 
poslovnimi partnerji in investitorji. 
Najpomembneje je, da lahko na tej 

VSI NAPORI GREDO V SMERI, da bodo smučarji v prihodnji sezoni lahko ponovno uživali na naravnem snegu na najvišjem slovenskem smuči-
šču, edinem, ki je povezano s smučiščem v sosednji Italiji. Foto: David Štulc Zornik

Utrinki

Melihen iz Bovca, najstarejši pa Al-
bin Kordež iz Krope.

Organizatorji si seveda želijo, da bi 
lahko že prihodnji Emaus ponovno 
pripravili na smučišču Kanin, kar je v 
svojem nagovoru poudari tudi župan 
Občine Bovec Valter Mlekuž, ki je 
prireditev tudi odprl.
Milan Štulc

PRVA SVETOVNA VOJNA V 
LEPENI
Lepena – Maja 1915 so na soški 
fronti odjeknili prvi streli. S tem je tu-
di dolina Soče padla v kruto resnič-
nost prve svetovne vojne, ki je v be-
gunstvo pognala večino tukajšnjih 
prebivalcev. Gore, hribe in doline so 
preplavili avstro-ogrski in italijanski 
vojaki. Tudi dolino Lepene je vojna 
dodobra zaznamovala, saj se je prva 
frontna linija vila ravno nad dolino po 
gorski verigi Veliki Lemež–Vrata–
Hudi vrh–Vršič–Lipnik. V dolini se je 
razvila logistična infrastruktura, ki je 
privedla do pravcatega malega me-
sta. Skupine inženirjev so zgradile 
ceste, vodovode, električne vode, 
žičnice, bolnišnico in cerkev.

Za leseno cerkvico z obeležjem, ki 

so ga posvetili žrtvam plazov, je do 
nedavnega vedela le peščica. Obe-
ležje oziroma nekrolog opozarja, da 
življenja v teh krajih ni kosila le voj-
na, temveč je visok davek terjala tudi 
narava. Velike preglavice so povzro-
čale zime, ki so bile takrat še pose-
bej hude. Na božič leta 1915 so se 
nad Lepeno sprožili plazovi in pod 

sabo pokopali 38 vojakov 2. linške-
ga polka. Njihova trupla so pokopali 
v Lepeni (parcela št. 1092). Ob po-
grebu je praporščak napisal ganljivo 
sporočilo, ki je bilo kasneje prene-
seno na leseno obeležje ob cerkvi-
ci. Tudi njo je po vsej verjetnosti že 
naslednjo zimo porušil snežni plaz. 
Vojake so kasneje prekopali in jih 

prenesli v skupno grobnico v Sočo. 
Vse skupaj bi skoraj tonilo v pozabo, 
saj so na cerkvico opozarjali le še 
temelji in del suhega, delno obnov-
ljenega kamnitega zidu. Rešilo jo je 
nekaj fotografskega gradiva.

Člani Društva 1313 smo v okviru štu-
dijskega krožka Vojaki v Lepeni, ki 
smo ga pod okriljem Posoškega ra-
zvojnega centra z mentorjem Pe-
trom Domevščkom izpeljali lani, 
zbirali gradivo in poskrbeli za prevod 
dokumentacije. Ta obsega 40 strani 
opisov dogodkov 2. domobranskega 
strelskega polka iz Linza (Zweier), ki 
se je v letih 1914–1918 boril na tem 
območju. Pridobljeni podatki služijo 
kot osnova za razumevanje življenja 
in infrastrukturnih posegov ter pomoč 
pri obnovi cerkvenih temeljev, ka-
mnitega zidu, rekonstrukciji nekrolo-
ga in pri pripravi informacijskih tabel. 
Z novo urejeno točko želimo člani 
društva skupaj z Občino Bovec, 
Krajevno skupnostjo Soča-Trenta in 
drugimi partnerji opozoriti na dogod-
ke iz časa, ki ni prizanašal. Uradno 
odprtje urejenega prostora, ki je bil 
nekdaj del cerkvice, bo 30. maja.
Miloš Domevšček, predsednik Društva 
1313

FOTOGRAFSKI DOKAZ, da je pred sto leti v Lepeni stala lesena cerkvica. Foto: iz arhiva Milo-
ša Domevščka
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podlagi občina v najkrajšem času 
pristopi k rekonstrukciji vseh žični-
ških naprav, saj je predvsem stroki 
jasno, da mora biti glavnina del opra-
vljena do letošnjega novembra. Vple-
teni pričakujejo, da bo minister Poči-
valšek izpolnil svojo obljubo in zago-
tovil javno obljubljena državna sred-
stva. Ne nazadnje jih bo država v 
prihodnje prihranila že s tem, ko Za-
vodu RS za zaposlovanje ne bo treba 
več plačevati nadomestila za okoli sto 

brezposelnih oseb, ki so se zaradi 
neposredne ali posredne izgube dela 
pri njih prijavili po zaprtju smučišča. 
Negativni učinki zaprtja pa niso vidni 
le na Bovškem, temveč v celotni re-
giji.

Zdaj je torej prednostna naloga 
Občine Bovec rekonstrukcija žični-
ških naprav, ki bo potekala v pove-
zavi s proizvajalci in pod budnim 
nadzorom akreditiranih nadzornikov, 
kar bo zagotovilo vso varnost, ki je 

skladna s Pravilnikom o prevozu 
oseb.

Vsekakor gredo vsi napori v smeri, 
da bodo smučarji v prihodnji sezoni 
lahko ponovno uživali na naravnem 
snegu na najvišjem slovenskem smu-
čišču, edinem, ki je povezano s smu-
čiščem v sosednji Italiji. Naslednji 
korak, h kateremu je treba pristopiti 
že vzporedno z rekonstrukcijo obsto-
ječih naprav, bo načrtovanje in izgra-
dnja novih žičniških sistemov. Prej 
ali slej bomo lahko zares govorili o 
edinstvenem evropskem smučišču, ki 
že sedaj nosi ime Kanin – Canin in 
ki bo imelo enega skupnega upra-
vljavca.
Milan Štulc

Poslanska skupina in 
ministra iz vrst Socialnih 
demokratov v Bovcu

Februarja je Občina Bovec v sode-
lovanju s člani Socialnih demokratov 
(SD) gostila poslansko skupino SD in 
predstavnike Vlade RS s strani SD. 
Povabilu bovškega župana Valterja 
Mlekuža so se odzvali Martina Vuk, 
državna sekretarka na Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Dejan Levanič, dr-
žavni sekretar na istem ministrstvu 

in glavni tajnik SD, Matjaž Han, vod-
ja poslanske skupine SD, Matjaž 
Nemec, namestnik vodje poslanske 
skupine SD, Andreja Katič, podpred-
sednica Državnega zbora RS, dr. 
Franc Križanič ter dr. Boštjan Pete-
linc, predsednik okoljskega in pode-
želskega foruma. V Stergulčevi hiši 
so prisluhnili pobudam in težavam, 
s katerimi se Bovško spopada v za-
dnjem obdobju.

Po uvodnih pozdravih in županovi 
predstavitvi osnovnih težav, s kateri-
mi se sooča Občina Bovec, je turistič-
no destinacijo Bovec predstavil direk-
tor LTO Bovec Janko Humar. V 
ospredju pogovorov je bila rešitev 
smučišča Kanin. Bovec nujno potre-
buje celoletno turistično ponudbo, ki 
je brez smučišča ni mogoče zagoto-
viti. Eno glavnih sporočil tega dne je 
bilo, da bo smučišče še letos zažive-
lo s pomočjo državnih finančnih 
sredstev, vodilno vlogo pa bo imela 
bovška občina. Dolgoročno je treba 
za vsa smučišča v Sloveniji najti sis-
temsko rešitev. »Naše strankarske 
knjižice moramo pospraviti v žep in 
se osredotočiti na reševanje zadev v 
tesnem sodelovanju,« je poudaril vod-
ja poslanske skupine Han in v isti 
sapi pohvalil dobro sodelovanje s po-

OBČINO BOVEC so že obiskali potencialni investitorji iz nekaterih evropskih držav, Rusije in 
Kitajske (na fotografiji). Foto: Milan Štulc

Utrinki

70-LETNICA SMRTI DU[ANA 
MUNIHA - DARKA (VOJKA)
Bor{t – Januarja je na pobudo Zve-
ze združenj borcev (ZZB) Most na 
Soči v sodelovanju z mostarsko 
osnovno šolo (OŠ) v Borštu pri Ko-
pru potekala spominska slovesnost 
ob 70-letnici smrti narodnega heroja 
Dušana Muniha in treh njegovih 
sotovarišev – Ivana Gerzetiča iz 
Podgorja, Stanka Grudna iz Šem-
polaja in Danila Petarosa iz Boršta. 
Ti so imeli v hiši družine Petaros 
skrivni bunker, vendar pa so po izda-
ji 10. januarja 1945 vsi štirje tako re-
koč na pragu svobode izgubili svoja 
življenja: trije so padli ob bunkerju, 
Danila Petarosa pa so ranjenega 
ujeli in kasneje sežgali v tržaški Ri-
žarni.

Na spominski slovesnosti je prisotne 
najprej nagovorila učiteljica Monika 
Sulli (Bradač), potomka družine 
Petaros, z recitacijama partizanskega 
pesnika Kajuha pa sta nastopila učen-
ca OŠ Dušana Muniha Staš Man-
freda in Žiga Taljat. Prisotne so ob 
tej priložnosti nagovorili še župan 
občine Dolina pri Trstu Sandi Kljun, 
ravnateljica OŠ Dolina Fiorella Ben-
čič, ravnatelj OŠ Most na Soči Ciril 

V BORŠTU JE POTEKALA SPOMINSKA SLOVESNOST OB 70-LETNICI SMRTI NARODNIH HEROJEV Dušana Muniha z Mosta na Soči in nje-
govih treh sotovarišev Ivana Gerzetiča iz Podgorja, Stanka Grudna iz Šempolaja in Danila Petarosa iz Boršta. Foto: Žiga Taljat

Makovec, podpredsednik Vsedržav-
nega združenja partizanov Italije – 
Tržaškega pokrajinskega odbora 
Edvin Švab in Darko Gerzetič, ne-
čak padlega Ivana Gerzetiča. O po-
teku dogodkov med narodno osvobo-
dilnim bojem na kraju padlih tovarišev 
je spregovoril Robert Živec, član 
Policijskega veteranskega društva 
Sever za Primorsko in Notranjsko.

Slovesnost se je zaključila s polaga-
njem cvetja in venca pod spominsko 
ploščo padlim junakom. Predstavni-
ki obeh šol so se ob tej priložnosti 
na šoli v Borštu dogovorili še o na-
daljnjem že utečenem sodelovanju 
med šolama in krajema, ki ju je tra-
gična zgodovina usodno povezala.
Osrednja prireditev ob 70-letnici 
smrti narodnega heroja Dušana Mu-

niha in njegovih sotovarišev bo 14. 
junija na Mostu na Soči. Predvideni 
slavnostni govornik bo akademik 
Saša Vuga, kulturni program bodo 
oblikovali Partizanski pevski zbor 
Pinko Tomažič iz Trsta in učenci 
omenjenih osnovnih šol.

Danica Taljat, članica ZZB 
Most na Soči
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slancem stranke SDS in občinskim 
svetnikom Danijelom Krivcem, ki je 
bil na srečanju tudi prisoten. »Vseka-
kor je smučišče Kanin, najvišje viso-
kogorsko smučišče v Sloveniji, za 
slovenski prostor edinstveno in z njim 
se ne more primerjati nobeno drugo. 
Turistična destinacija Bovec pa je slo-
venski biser, ki mora ponovno zasija-
ti v vsem svojem sijaju,« pa je večin-
sko mnenje vseh prisotnih strnil 
poslanec in nekdanji minister dr. Kri-
žanič.

Po končani okrogli mizi je del po-
slanske skupine pod vodstvom župa-
na obiskal Letriko Bovec, drugi pa 
so si pod vodstvom podžupana Da-
vorja Gašperčiča ogledali Bovec, se 
seznanili s popotresno obnovo in ne-
razumnimi birokratskimi zapleti pri 
nedokončani obnovi objekta na trgu. 
Seznanjeni so bili tudi z razlogi za 

zaprtje Hotelov Kanin in Alp.
Popoldne sta v Bovec prispela mag. 

Dejan Židan, minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, in mag. Jan-
ko Veber, minister za obrambo. Prvi 
se je sestal z nekaterimi ovčerejci, ki 
se v svoji majhnosti borijo za preži-
vetje. Predstavil jim je ključne novo-
sti, na katere bodo morali biti pozor-
ni pri pridobivanju subvencij. Kmetje 
so ministru potožili, da pravzaprav 
ni zakonodaje, ki bi lahko zajela tako 
specifične kmetije, kakršne so na 
Bovškem, in mu predstavili težave, 
ki jih tarejo že vrsto let. Najbolj so 
zgroženi nad nerazumljivo politiko, 
ki zadeva odstrel divjih živali in zve-
ri, ki so se razmnožile do take mere, 
da je to preseglo vse razumne meje. 
Medvedi, šakali, risi in jelenjad uni-
čijo večino pridelka, najhuje pa jih 
prizadene pokol ovčjega podmladka. 

Rešitve seveda niso slišali, si je pa 
minister vse pripombe beležil. Župa-
na je prosil, naj občina skupaj s kme-
ti pripravi uraden dopis s predlogi za 
rešitev obstoječega stanja.

Minister Veber si je v spremstvu 
župana, tajnice občinske uprave Pa-
tricije Muršič, Krivca in drugih pred-
stavnikov občine ogledal hangar ter 
nove prostore na športnem letališču 
in gasilski dom. Podžupan Gašperčič, 
ki je tudi poveljnik Prostovoljnega 
gasilskega društva Bovec, je sprego-
voril o težavah, s katerimi se gasilci 
soočajo pri opravljanju svojih nalog. 
Poudaril je predvsem birokratske in 
formalne zaplete, do katerih prihaja 
predvsem zato, ker so bovški gasilci 
na veliko področjih daleč pred osta-
limi društvi v Sloveniji. Minister se 
je zavzel za rešitev teh težav in prosil 
župana za pripravo skupnih izhodišč 
ter predlogov.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Ob~ina bo ponovno prou~ila 
projekt DOLB Bovec

Podžupan Občine Bovec Davor 
Gašperčič je pripravil oceno okvirnih 
možnosti ponovnega pristopa k iz-
vedbi Daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso (DOLB) Bovec, ki so ga za-
čeli snovati v letu 2009, tri leta za 
tem pa je načrtovanje izvedbe zamr-
lo. DOLB bi preverjeno prinesel veli-
ko pozitivnih učinkov: od povečane 
skrbi za čistejše okolje, izkoriščanja 
lastnega energenta in novih delovnih 
mest, do velikih prihrankov pred-

OBČINO BOVEC so februarja obiskali mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, in mag. Janko Veber, minister za obrambo (na fotografiji).

Utrinki

vsem v javnih ustanovah, torej posle-
dično tudi znatnega zmanjšanja sred-
stev na odhodkovni strani prihodnjih 
proračunov Občine Bovec. Pozitivni 
učinki niso več le stvar izračunov, 
temveč so jasno izraženi v primerih 
dobrih praks v občinah, kjer so DOLB 
že vzpostavili. Svetniki so soglasno 
sprejeli sklep, da se z dejavnostmi za 
izvedbo DOLB Bovec nadaljuje.
Milan Štulc

Minister obljubil 
prekategorizacijo ceste 
preko Vr{i~a

V prvi polovici marca sta župan 
Občine Bovec Valter Mlekuž in sve-
tnik Občine Bovec ter poslanec v 
Državnem zboru RS Danijel Krivec 
obiskala ministra za infrastrukturo 
Petra Gašperšiča. Bovški župan je 
izrazil ogorčenje, da je cesta preko 
prelaza Vršič v zimskem času zaprta 
zgolj zaradi nesprejemljive kategori-
zacije. Kot kaže, je bil obisk uspešen, 
saj je minister razumel težavo in 
obljubil spremembo prednostnega 
razreda ceste. Sedaj je namreč cesta 
glede vzdrževanja v zimskih razme-
rah sodila v VI. prednostni razred, 
torej med tiste, ki se v zimskih raz-
merah zaprejo. Po ministrovi obljubi 
naj bi bila cesta odslej uvrščena v III. 
prednostni razred, kar pomeni, da bo 
tudi v zimskem času splužena in 
vzdrževana, razen seveda v primerih, 
ko bo to onemogočeno zaradi nevar-
nosti plazov.
Milan Štulc

HUMANITARNA PRIREDITEV 
TUDI V BOVCU Z »IN« 
FRIZURO
Bovec – Frizerski studio Tatjana je 
tudi letos organiziral dobrodelno pri-
reditev Tudi v Bovcu z »in« frizuro. 
Gre za dogodek, kjer na eni strani 
predstavljamo svoje storitve in izdel-
ke, po drugi strani pa poskušamo 
pomagati sokrajanom v stiski, pa tu-
di društvom ter organizacijam, ki po-
nujajo pomoč tistim, ki to potrebuje-
jo. V preteklosti smo tako denar zbi-
rali za sokrajane, Dializni center Ko-
barid, bolnike obolele z multiplo 
sklerozo, onkološki inštitut, pa tudi 
za vozilo za bovške gasilce.

Prireditev poteka v slogu modne re-
vije s pevskimi, igralskimi in plesnimi 
vložki. Poleg tega so naši modeli 
oblečeni v oblačila modnih kreator-
jev. Letos nam je na pomoč priskoči-
la mlada kreatorka Mirjam Strajnar. 

Na letošnji prireditvi, ki je bila deseta 
zapovrstjo, smo zbirali sredstva za 
Društvo proti raku dojk Posočje. Na 
našem območju namreč za rakom 
dojk zboli kar 30 odstotkov več 
žensk kot v slovenskem povprečju. 
To v številkah pomeni, da se pri nas 
rak na dojki odkrije pri vsaki sedmi 
ženski, medtem ko drugje po Slove-
niji pri vsaki deseti. Društvo je bilo 
ustanovljeno z namenom, da poma-
ga obolelim in deluje na preventivi 
ter ozaveščanju pri preprečevanju in 
zgodnjem odkrivanju raka. Z zbrani-
mi sredstvi bomo društvu pomagali 
zaživeti in s tem posledično omogo-
čili pomoč obolelim.
Tatjana Komac

DOBER OBISK 
INFORMATIVNIH DNI
Tolmin – Na Gimnaziji Tolmin smo 
letos izredno zadovoljni z obiskom 

TUDI V BOVCU Z »IN« FRIZURO – Častni 
pokrovitelj letošnje prireditve, ki je kot vedno 
doslej potekala v slogu modne  revije, je bil 
župan Občine Bovec Valter Mlekuž. Zbrana 
sredstva, okoli 4000 evrov, bodo namenjena 
Društvu proti raku dojk Posočje. Foto: Milan 
Štulc

devetošolcev na informativnih dne-
vih. Že prvi dan so potencialni gim-
nazijci povsem zapolnili prostor, na-
menjen predstavitvi vsega, kar šola 
ponuja svojim dijakom. Dobro sta bi-
li obiskani tudi petkova popoldanska 
in sobotna dopoldanska predstavi-
tev šole.

Dijaki in vodstvo smo šolo predstavili 
skozi koncept radijske oddaje Dija-
ških 15 v živo. Seznanili smo jih s 
predmetnikom in široko ponudbo in-
teresnih dejavnosti, v kateri lahko 
prav vsakdo najde nekaj zase. Glav-
no sporočilo je bilo, da Gimnazija 
Tolmin svojim dijakom nudi odlično 
izobrazbo in pripravo na študij v var-
nem okolju. To pa je zaradi urejene 
mreže javnih prevozov in subvencij 
za vozovnice tudi cenovno zelo ugo-
dno.

Dobro delo v razredu in izvrstni re-
zultati na tekmovanjih ter maturi pa 
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Ob~ina Kobarid

Utrinki

Zaklju~uje stare, 
na~rtuje nove projekte

Občino Kobarid od jeseni ponovno 
vodi župan Robert Kavčič, ki je to 
funkcijo že opravljal v letih od 2006 
do 2010. Zanimalo nas je, kaj je od 
nastopa funkcije že uspel postoriti in 
kako načrtuje izvedbo predvolilnih 
obljub.

Od nastopa županskega mandata 
ste se že dodobra seznanili z aktu-
alnim dogajanjem v občini. Kako 
načrtujete izvedbo predvolilnih 

obljub? Ste morda kakšno že uspe-
li izvesti?

Ob nastopu funkcije sem se po-
drobno seznanil z razmerami, odpr-
timi projekti in finančnim stanjem. Z 
občinsko upravo in svetniki smo pri-
pravili rebalans proračuna za leto 
2014, ga decembra sprejeli in uspe-
šno zaključili leto. Reševali smo te-
žave z zaporo intervencijske poti do 
Zdravstvene postaje Kobarid. Prek 
pravne poti smo dosegli dvig zapor-
nice, končno odločitev sodišča, za 

katero upam, da bo v prid vsem, pa 
še čakamo.

Leto 2015 smo začeli s pripravo 
proračuna. Glede na stanje v državi 
in za okoli 350.000 evrov nižja pro-
računska sredstva smo predlog uskla-
dili s potrebami in željami porabni-
kov občinskih sredstev. Zaključujemo 
projekte prejšnjega mandata: ZBOR-
ZBIRK z odprtjem Nježne hiše in 
informacijske točke na Livku; nalož-
bo v okviru Ukrepa 322 – Obnova in 
razvoj vasi, o kateri lahko več prebe-

rete na naslednjih straneh; končali 
smo prvi del sanacije plazu na odse-
ku ceste Kobarid–Drežnica … 

Načrtujemo tudi nove projekte, ki 
jih bomo skušali izvesti s pomočjo 
državnih in evropskih sredstev. Osnu-
tek prvega – ustanovitev zadruge na 
področju lesnopredelovalne verige – 
je v zaključni fazi. Vzpostavljamo 
tudi sodelovanje celotne regije s Ki-
tajsko na področju turizma, kmetij-
stva, lesne in avtomobilske industri-
je.

OBČINSKI SVET OBČINE KOBARID v mandatu 2014–2020 sestavljajo: Zdenka Brešan, Jernej Bric, Slavko Matelič, Edi Melinc in Darko Rosič 
(vsi stranka SDS); Marko Miklavič, Olga Ručna, Darko Smrekar in Aleks Volarič (vsi Lista Smrekar Darko – Smrk in prijatelji); Marijan Čebokli, 
Vanessa Marcola in Branko Velišček (vsi Skupna lista); Pavel Tonkli (stranka DeSUS); Danica Hrast (Lista Hrast); Danilo Ivančič (stranka N.Si) 
in Marijan Lazar (stranka SLS).

ROBERT KAVČIČ je bil jeseni ponovno izvo-
ljen za župana Občine Kobarid.

še zdaleč niso vse, kar odlikuje tukajšnjo gimnazi-
jo. Ta je prepoznavna tudi po svojem pristopu, ki 
vsakemu dijaku omogoča, da kar najbolj razvija 
svoje potenciale in odraste v samostojno, kritično 
ter odločno osebo, ki bo uspešna tako pri študiju 
kot pri nadaljnjem delu.

Zlasti veliko zanimanja so potencialni gimnazijci 
pokazali za projektno delo in raziskovalne tabore, 
kjer se teoretično znanje poveže s terenskim 
delom. Pri tem nastajajo dokumentarni filmi, 
likovna dela, ne gre pa pozabiti tudi na nivojski 
pouk angleščine in matematike, ki dijakom 
omogoča uspešno doseganje izvrstnih 
maturitetnih rezultatov. Šola je še posebej 
prepoznavna po ekskurzijah in mednarodnih 
izmenjavah, kjer mladi spoznavajo nove dežele in 
sklepajo nova prijateljstva, obenem pa urijo svoje 
jezikovne spretnosti.

Informativni dan se je zaključil z ogledom šolskih 
prostorov. Ti dijakom nudijo izvrstne pogoje za 
delo, saj smo v zadnjih dveh letih posodobili in 
opremili učilnice ter telovadnico.
Branka Hrast Debeljak, ravnateljica Gimnazije Tolmin

VO[^ILO POLEP[ALO STAROST
Koritnica – Konec lanskega leta je v naš nabiral-
nik prispelo pismo 90-letne Angele Lenar iz Ko-
ritnice v Baški grapi, ki je minulo poletje praznova-
la visok jubilej. Ob tem dogodku so se je spomnili 
sovaščani, prijatelji in znanci, pa tudi predstavniki 
Rdečega križa. Kako veliko pomeni človeku že 
mala pozornost, je dokaz Angelina zahvala. Posla-
la nam jo je s prošnjo, da jo objavimo.

Naj bo ta iskrena zahvala nam v poduk, da lahko z 
drobno pozornostjo tudi mi komu polepšamo dan, 
in zavedanje, da je sreča v malih stvareh.
Mateja Kutin

NADALJUJEMO Z DOBRODELNOSTJO
Hudaju`na, Obloke – V Hudajužni in Oblokah 
smo tudi to zimo nadaljevali z dobrodelnimi akcija-
mi. Mladi sokrajanki smo z moralno in finančno 
podporo pomagali, da je uspešno prestala opera-
cijo na kliniki v Nemčiji. Veseli smo bili, ker smo 
Tejo že pred novim letom v vasi srečali vso na-
smejano. Tako smo vsi krajani potrdili, da moramo 
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S kom bi želeli okrepiti sodelova-
nje, da bi bila občina pri svojem 
delu še uspešnejša?

Dobro sodelovanje z zavodi, sose-
dnjimi občinami, ministrstvi, gospo-
darstvom in občani je poglavitnega 
pomena. To smo dokazali pri pripra-
vi proračuna, ko smo prisluhnili drug 
drugemu, skupaj poiskali rezerve in 
sestavili predlog. Najbolj si želim 
okrepiti sodelovanje s Posoškim ra-
zvojnim centrom in Lokalno turistič-
no organizacijo Sotočje. Prizadeval 
si bom, da postane sodelovanje z 
vsemi zavodi tesnejše in usmerjeno 
k skupnim ciljem. Želim okrepiti tu-
di sodelovanje z društvi, krajevnimi 
skupnostmi, ustanovami, kot je Usta-
nova »Fundacija Poti miru v Poso-
čju«. Pripraviti bo treba skupne pro-
jekte, ki jih bomo zaradi omejenih 
finančnih sredstev lahko izvedli le ob 
podpori različnih lokalnih akterjev.

Kaj predlagate občanom za boljše 
sodelovanje z občino?

Želim si aktivnega sodelovanja z 
vsemi, zato predlagam, da nam svoje 
pobude, mnenje in konstruktivne 
kritike sporočijo prek e-pošte, nava-
dne pošte, predstavnikov krajevnih 
skupnosti in občinskih svetnikov ali 
osebno. Moja vrata so za vse odprta! 
S sodelavci bomo pobude preučili in 
jih glede na možnosti izvedli. Usta-
navljamo zadrugo in kakršnakoli 
pobuda, ideja in pomoč bo zelo do-
brodošla. Naše delo lahko spremljate 
prek občinske spletne strani, lokal-
nega radia in časopisa ter družbene-
ga omrežja Facebook.

Kakšno občino si želite zapustiti 
svojemu nasledniku?

Občino sem enkrat že zapustil v 

dobrem stanju in z velikimi začetimi 
projekti, od katerih se izgradnja do-
ma upokojencev žal ni izvedla. Pri-
zadeval si bom za ureditev javne 
razsvetljave po vsej občini, ureditev 
kobariškega trga, ustanovitev zadru-
ge in dokončanje energetske sanacije 
podružničnih osnovnih šol.

Občino želim zapustiti nerazdelje-
no. Vsi delamo za skupen cilj – za 
kakovostno življenje in dobro počutje 
tako občanov kot obiskovalcev.
Pripravili: Mateja Kutin in Nataša Hva-
la Ivančič
Foto: Nataša Hvala Ivančič

Mo~ni sunki vetra odkrivali 
strehe na Kobari{kem

Prvi četrtek v marcu so močni sunki 
vetra tudi na Kobariškem povzročili 
kar nekaj nevšečnosti. Že zgodaj zju-
traj je veter v vasi Idrsko odkril streho 
kmetijskega objekta ob hiši in poškodo-
val vozilo, ki je bilo v bližini. Na po-
moč so priskočili gasilci Prostovoljne-
ga gasilskega društva Kobarid, ki so 
odstranili strešnike in preprečili nevar-
nost za ljudi in stvari v bližini objekta.

Sunki vetra so poškodovali tudi 
streho stanovanjske hiše na Mučeni-
ški ulici v Kobaridu, obrobo strehe 
stanovanjskega objekta na Gregorči-
čevi ulici in večje število gospodar-
skih ter stanovanjskih objektov v 
Idrskem. Stanovanjskemu objektu v 
vasi Ladra pa je veter odtrgal polovi-
co strehe. Poleg tega je v Kobaridu 
močan sunek vetra podrl drevo, ki je 
padlo na vozilo. Na cesti Kobarid–Ro-
bič je izruvano drevo na srečo prista-
lo izven cestišča. Skupna škoda, ki 
jo je veter povzročil na Kobariškem, 
je bila tako ocenjena na dobrih 
18.500 evrov. Občanom so na pomoč 

pri odpravi posledic, ki jih je povzro-
čil veter, priskočili kobariški gasilci.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Z evropskim denarjem 
do obnovljene kulturne 
dedi{~ine 

Konec marca je potekalo uradno 
odprtje Nježne hiše, ki je bila urejena 
v okviru čezmejnega projekta Kultur-
na dediščina v zbirkah med Alpami 
in Krasom – ZBORZBIRK. Projekt je 
namenjen ovrednotenju krajevnih 
zbirk kulturne dediščine v obmejnem 
prostoru, sofinanciran pa iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj in nacionalnih sredstev. Poleg 
Občine Kobarid sodelujejo občine 
Kanal ob Soči, Brda, Bardo, Tipana 
in Podbonesec s strokovno podporo 
Univerze iz Vidma, Inštituta za slo-
vensko kulturo, Goriškega muzeja 
Kromberk – Nova Gorica in Gornje-
savskega muzeja Jesenice, vodilni 
partner pa je Znanstvenoraziskoval-
ni center SAZU. 

Glavni cilj projekta, ki se konec 
marca zaključuje, je popis večinoma 
neznane in izredno zanimive kulturne 
dediščine s sodelovanjem zbiralcev, 
domačinov in strokovnjakov. Na ob-
močju občine Kobarid so bile popi-
sane zbirke štirih zbirateljev kulturne 
dediščine: Krajnikova zbirka iz Koba-
rida, Šavlijeva zbirka z Idrskega in 
Marcolova ter Mazorova zbirka iz 
Breginja. Popisi predmetov so opre-
mljeni z narečnimi nazivi in dopol-
njeni s pripovednim izročilom. Resta-
vrirani, digitalizirani in montirani so 
arhivski avdiovizualni posnetki, po-
snete so video predstavitve izbranih 
predmetov. Vse te zbirke so katalogi-
zirane in predstavljene v knjižnem 
vodniku, na zgibankah ter spletni 
strani http://zborzbirk.zrc-sazu.si.

Rekonstrukcija Nježne hiše v vasi 
Jevšček, ki je kulturni spomenik lo-
kalnega pomena, je bila izvedena 
pod strokovnim vodstvom Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je, Območne enote Nova Gorica. V 

VETER JE V ZAČETKU MARCA NA KOBARIŠKEM povzročil za več kot 18.500 evrov škode.

Utrinki

OTROCI IZ HUDAJUŽNE IN OBLOK so ob 90. rojstnem dnevu obiskali Zdravka Kacafuro. 
Foto: Simona Trojar

v ključnih trenutkih držati skupaj.

Razveselili pa smo še enega našega 
devetdesetletnika. Presenečenje v 
znamenju konjička, ki se mu je 
Zdravko Kacafura posvečal večji 
del življenja, je uspelo. Otroci iz 
obeh vasi so mu izdelali devet čebe-
lic, ki so krasile sončnico iz kartona. 
Vsaka čebelica je simbolizirala de-
setletje življenja. Ob zvokih harmoni-
ke in pesmi Čebelar so otroci skupaj 
s starši vstopili v slavljenčev dom. 
Zdravku smo zaželeli še veliko 
zdravja in optimizma. Vsi so bili za-
dovoljni, ker je bilo spet dokazano, 
da so drobne pozornosti dobrodo-
šle na vsakem koraku.

Otroci so ob novem letu z unikatno 

čestitko razveselili vse krajane – na 
kljukah vseh domov so visele smre-
kice iz papirja z voščilom.

Pred nami so priložnosti za nove iz-
zive, o njih pa bomo poročali v na-
slednjih številkah SOČAsnika.
Urška K. Mavrar, pobudnica akcij

MEDGENERACIJSKO 
DRU@ENJE OB TOMBOLI
Most na So~i – V jedilnici Osnovne 
šole Dušana Muniha na Mostu na 
Soči je bilo 12. marca popoldne ze-
lo veselo. Šolski sklad je v sodelova-
nju s šolsko skupnostjo organiziral 
tombolo, na katero so učenci nižjih 
razredov povabili svoje stare starše. 
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njej je obiskovalcem na ogled resta-
vrirana črna kuhinja z nekaj opreme 
(ognjišče, svinjski kotel, police za 
odlaganje posode, miza), izba z lon-
čeno pečjo in restavriranimi pečnica-
mi ter dve sobi. Restavrirana je tudi 
oprema v manjši kleti, in sicer lesa, 
preprosta pregrada spletena iz lesko-
vega lesa. Ohranjeni predmeti, foto-
grafije in drugi materiali so priča 
nekdanjega življenja na Jevščku ter 
v okolici. Finančna vrednost projekta 
Občine Kobarid znaša okoli 240.000 
evrov, od tega je nekaj manj kot 
120.000 nepovratnih. 

Na uradnem odprtju Nježne hiše 
sta po uvodnem pozdravu župana 
Roberta Kavčiča projekt predstavili 
Andrejka Ščukovt, konservatorska 
svetovalka Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije, Območna 
enota Nova Gorica, in arhitektka Ja-
smina Šavli Lapanja. Obiskovalcem 
je zgodbo Pepe Nježne predstavila 
predsednica Krajevne skupnosti Li-

vek Katja Roš, prisluhnili pa so tudi 
pesmi Vojakova nevesta domačega 
pesnika Leopolda Šeklija.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Zaklju~ujejo se nalo`be 
v obnovo in razvoj vasi 

Občina Kobarid je na javni razpis 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
v okviru ukrepa 322 – Obnova in ra-
zvoj vasi lani prijavila naložbo v re-
konstrukcijo šole na Livku, opremo 
večnamenskega objekta v Drežniških 
Ravnah in izgradnja športnega ter 
otroškega igrišča na Svinu. Ocenjena 
vrednost naložbe znaša 340.000 ev-
rov, od tega je občina na razpisu 
pridobila dobrih 163.000 evrov, raz-
liko pa bo zagotovila s proračunskimi 
sredstvi.

PODRUŽNIČNA ŠOLA Z NOVO 
PODOBO IN NOVIMI VSEBINAMI 

V prostorih Podružnične šole Li-
vek je do leta 2007 potekal pouk 

prvih štirih razredov. Zaradi zmanj-
šanja števila šoloobveznih otrok pod 
prag rentabilnosti delovanja so šolo 
zaprli. Objekt, ki je dolga leta služil 
tudi druženju občanov, kot razstavni 
in prireditveni prostor, je po zaprtju 
šole začel propadati. Razlog, da se je 
občina odločila za njegovo rekon-
strukcijo, je potreba po prostoru za 
prireditve in družabna srečanja za 
celotno Krajevno skupnost Livek. 
Dela, ki so se začela decembra 2014, 
bodo predvidoma zaključena sredi 
maja.

V pritličju bo urejena čajna kuhi-
nja, prostor za razstave in prostor za 
športne dejavnosti. V prvem nadstro-
pju bo prostor za medgeneracijska 
druženja in e-točka, v drugem pa 
pisarna za potrebe društev ter pro-
stor za arhiviranje dokumentacije. 
Objekt bodo toplotno izolirali in ure-

dili okolico – letni vrt z otroškim 
igriščem. Po obnovi bo objekt ponov-
no dobil vlogo središča družabnega 
življenja in bo prijazen tako za do-
mačine kot za turiste.

OPREMA VEČNAMENSKEGA 
OBJEKTA V DREŽNIŠKIH 
RAVNAH

V Drežniških Ravnah so večna-
menski objekt uporabljali kot zbiral-
nico mleka, zgornji prostori pa so 
bili namenjeni družabnim srečanjem 
krajanov in prireditvam. Potres leta 
1976 ga je zelo poškodoval, po potre-
su leta 2004 pa ga je bilo treba po-
rušiti. V okviru popotresne obnove 
je bil zgrajen nov objekt, ki pa je še 
vedno neopremljen, vendar kljub te-
mu služi druženju in sestankom va-
ške ter krajevne skupnosti.

Občina je v okvir omenjenega pro-
jekta uvrstila nakup opreme in do-
končanje okolice. Uredili bodo manj-
šo pisarno, namenjeno e-točki in 
infotočki, kopalnico, večnamenski 
prostor ter čajno kuhinjo. Tako opre-
mljen bo omogočal izvedbo kultur-
nih, družabnih in turističnih progra-
mov na Drežniškem.

OBNOVLJENO NJEŽNO HIŠO si lahko ogledate po predhodnem dogovoru s Turistično-infor-
macijskim centrom Kobarid.

V OKVIRU UKREPA 322 – OBNOVA IN RA-
ZVOJ je Občina Kobarid pridobila del sred-
stev za rekonstrukcijo šole na Livku (zgoraj), 
opremo večnamenskega objekta v Drežni-
ških Ravnah in izgradnjo športnega ter otro-
škega igrišča na Svinu (desno)

Utrinki

MOSTARSKI OSNOVNOŠOLCI so na medgeneracijskem srečanju skupaj s starimi starši odi-
grali tombolo. Dogodek sta popestrila harmonikarja, ki sta navdušila z igranjem domačih viž. 
Foto: arhiv šole

Babice in dedki so se vabilu odzvali 
v velikem številu, tekmovalnosti in 
dobre volje pa ob igranju tombole ni 
manjkalo. Tisti, ki so imeli največ 
sreče, so bili seveda nagrajeni; glav-
ni dobitek sta prejela Blaž Pavšič in 
njegova babica.

Da pa se vse ni vrtelo samo okrog 
številk, sta poskrbela harmonikarja 
Kristi Vendramin in Alen Školaris, 
ki sta prisotne navdušila z igranjem 
domačih viž. Vsi udeleženci so bili 
nad sproščenim medgeneracijskim 
druženjem navdušeni, ob koncu so 
si zaželeli, da bi tovrstne dogodke 
še kdaj ponovili.
Marta Medvešček, 
učiteljica slovenščine
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ŠPORTNO IN OTROŠKO IGRIŠČE 
NA SVINU

Na Svinu se je zaradi priseljevanja 
mladih družin število otrok povečalo 
in pojavila se je potreba po izgradnji 
športnega ter otroškega igrišča. Va-
ščani so bili pri zasnovi projekta ze-
lo aktivni, tako da bo igrišče zasno-
vano predvsem po njihovih željah. 
Locirano bo v osrednjem delu nase-
lja, razsvetljeno in ograjeno z lovilni-
mi mrežami.

Asfaltno športno igrišče velikosti 
150 m2 bo zadoščalo za delno izved-
bo košarke, odbojke in tenisa, pogoj-
no pa tudi za mali nogomet. Otroško 
igrišče bo utrjeno s tamponom, opre-
mljeno z igrali in klopmi. Dela so se 
začela konec februarja, zaključena pa 
bodo predvidoma v maju. Igrišče, ki 
pomeni za Svino veliko pridobitev, 
bo namenjeno druženju različnih 
generacij in ljubiteljev rekreacije.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Kultura ponovno zdru`ila
45. novoletnemu srečanju Sloven-

cev Videmske pokrajine in Posočja 
so februarja sledili tradicionalni Be-
neški dnevi – Skupni slovenski kul-
turni prostor. Letošnji organizatorji, 
Občina Kobarid, Ustanova »Funda-
cija Poti miru v Posočju«, Javni 
sklad za kulturne dejavnosti – Ob-
močna izpostava Tolmin, Institut za 
slovensko kulturo Špeter, Kulturno 
društvo (KD) Ivan Trinko iz Čedada 
in KD Rečan, so pripravili dvodnevno 
kulturno druženje, ki se je začelo 19. 
februarja v Kobaridu in se 20. febru-
arja nadaljevalo na Liesah v Benečiji.

Na uvodnem večeru je zbrane na-
govoril kobariški župan Robert Kav-
čič. Izrazil je zadovoljstvo, da se to-
vrstna srečanja ohranjajo in da se 
sodelovanje na različnih področjih 
delovanja iz leta v leto nadgrajuje. 
Pogovor z gostoma večera Giorgiom 
Bankičem in Lucio Trušnjak je vodil 
Zdravko Likar, načelnik Upravne 
enote Tolmin. Bankič je predstavil 
knjigo Benečija, kjer se mala in veli-
ka zgodovina srečata in spregovoril 
o ponovni izdaji Dnevnika Antona 
Cuffola. Letošnji Trinkov koledar je 
občinstvu predstavila Trušnjakova. 
Kulturni program so oblikovale mla-
de pevke Pevskega zbora Sedlo s 
harmonikarsko spremljavo Elizabete 
Cencič.

Na petkovem srečanju se je pred-
stavilo Kulturno umetniško društvo 
Igralske skupine Drežnica. Z uprizo-
ritvijo tolminske spevoigre Rafaele 

Dolenc Magdalenca so igralci navdu-
šili občinstvo in nastop pospremili s 
komentarjem, da toliko aplavzov 
med predstavo niso še imeli.

Sodelovanje s prijatelji iz Benečije 
smo nadaljevali marca, ko je občina 
v kobariškem kulturnem domu orga-
nizirala dogodek ob praznovanju 
dneva žena. Občinstvo si je ogledalo 
novo gledališko komedijo Beneškega 
gledališča z naslovom 8 žensk, avtor-

OB PRAZNOVANJU DNEVA ŽENA je bila v Kobaridu na ogled predstava 8 žensk v izvedbi Be-
neškega gledališča.

ja Roberta Thomasa. V beneško na-
rečje je besedilo prevedla Marina 
Cernetig, predstavo pa je režiral Da-
nijel Malalan. Obiskovalci so bili 
navdušeni nad predstavo, ki je bila 
odigrana tudi v okviru Linhartovega 
srečanja – Festivala gledaliških sku-
pin 2015, strokovno pa jo je spremljal 
Gorazd Jakomini.

Navzoče je pozdravil in vsem že-
nam ob prazniku čestital kobariški 

podžupan Marko Miklavič. Z minu-
to molka smo se poklonili preminu-
lemu režiserju Marjanu Bevku, ki je 
za prijatelje iz obeh strani meje na-
redil veliko in bo vsem ostal v traj-
nem spominu.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Spomin na pesnika 
in pisatelja 

1. marca je minilo 130 let od smr-
ti pesnika in pisatelja Josipa Paglia-
ruzzija - Krilana. Rodil se je 26. 
maja 1859 v Kobaridu, mami Mariji 
(rojeni Kurinčič) in očetu Izidorju. 
Oče je bil odločen mož, župan Koba-
rida, poslanec kobariškega okraja v 
goriškem deželnem zboru, cesarsko-
kraljevski poštar, čebelarski strokov-
njak in konstruktor kobariškega, t. i. 
Pinčevega panja.

Josip je bil sedmi od osmih otrok, 
od katerih jih je otroštvo preživelo 
šest. Obiskoval je domačo šolo, leta 
1868 odšel na goriško vadnico in šti-
ri leta kasneje na gimnazijo, kjer ga 
je slovenščino poučeval literarni zgo-
dovinar in esejist Fran Levec, ki je 
močno vplival na njegovo literarno 
delovanje. Maturo je opravil z odliko 
in leta 1878 vpisal pravo na Dunaju. 
Ko je doštudiral, je opravil poštarsko 
preizkušnjo in se naučil stenografira-
ti v slovenskem in nemškem jeziku. 
Služboval je na deželnem sodišču v 
Gorici in leta 1884 opravil prvi rigo-
roz, izpit za opravljanje doktorata.

Po očetovi smrti leta 1884 je pre-
vzel vodenje družinskih poslov in 
nastopil odvetniško prakso pri dr. 
Frapportiju. Ob delu, doktorskem 
študiju in vnetem literarnem ustvar-
janju je zbolel in leta 1885 umrl star 
komaj 26 let. Na njegovi zadnji poti 
iz Gorice v Kobarid, kjer je pokopan, 
ga je spremljal Simon Gregorčič. V 
spomin mu je napisal pesem Venec 
na grob Krilanu in jo mesec dni po 
Krilanovi smrti objavil v časopisu 
Slovan.

Josip s pesniškim imenom Krilan 
je poznan po svojih pripovednih pe-
smih, baladah in romancah iz bal-
kanske zgodovine, pisal pa je tudi 
idilične črtice. Od okoli 300 pesmi jih 
je objavil manj kot 20, večinoma v 
Zvonu in Ljubljanskem zvonu. V 
knjižni obliki so izšle po njegovi smr-
ti. Spominsko razstavo o Krilanovem 
življenju in delu so ob obletnici nje-
gove smrti postavili v kobariški knji-
žnici. Ogledate si jo lahko do 15. 
aprila.
Nataša Hvala Ivančič

OB 130-LETNICI SMRTI JOSIPA PAGLIARUZZIJA - KRILANA je v kobariški knjižnici na ogled 
razstava o njegovem življenju in delu. Foto: arhiv Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

GOZDARSTVO UROŠ TOMAŽINČIČ S.P.
•  Odkup lesa na panju 
•  Posek lesa
•  Spravilo lesa s traktorjem in gozdarsko žičnico (do 800 m)
•  Prodaja drv za kurjavo 
•  Prevoz lesa s kamionom

Soška 5, Tolmin • E: www.gozdarstvo-tomazincic.si • M: 041-263-782
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PODEŽELJA

O vidnejših rezultatih dela 
Posoškega razvojnega centra 
od leta 2007 do danes 

PRISPEVEK POSOŠKEGA RAZVOJNEGA CENTRA K RAZVOJU V DOLINI IN BOLJŠI KAKOVOSTI ŽIVLJENJA V SKUPNOSTI

V prvem polletju letošnjega leta na 
Posoškem razvojnem centru (PRC) 
zaključujemo z izvajanjem še za-
dnjih projektov iz preteklega pro-
gramskega obdobja (2007–2013). 
Sočasno se intenzivno pripravljamo 
na nove, s sredstvi Evropske unije 
sofinancirane projekte, ki so oziro-
ma bodo aktualni v obdobju nove 
finančne perspektive (2014–2020). 
Na prelomnici iz starega v novo ob-
dobje smo se odločili, da vam na 
kratko predstavimo nekaj pomemb-
nejših rezultatov našega dela, ki 
smo ga opravili od leta 2007 dalje. 
Podobno, kot to velja za sedanje ob-
dobje, ko na ravni države še niso 
izpeljani vsi postopki, ki bi dejansko 
omogočili koriščenje sredstev nove 
finančne perspektive, smo tudi v 
preteklem obdobju projekte večino-
ma izvajali šele od leta 2009 dalje, 
čezmejne in mednarodne projekte 
pa v zadnjih štirih letih.
Rezultati projektov, znotraj katerih 
smo večino sredstev tako za zapo-
slene kot za izvajanje dejavnosti (pri 
teh nam pomagajo tudi zunanji stro-

kovnjaki) pridobili iz evropskih sred-
stev, povedo več stvari, predvsem pa 
to, da ... 
• ... je naša dejavnost zelo raznoli-

ka;
• ... izvajamo projekte, vezane na 

Zgornje Posočje in regijo, pa tudi 
čezmejne in mednarodne pro-
jekte;

• ... na območju občin ustanovite-
ljic PRC (Bovec, Kobarid in Tol-
min) delujemo razpršeno, kar po-
meni, da se skušamo s svojimi de-
javnostmi prebivalcem Zgornjega 
Posočja kar čim bolj približati.

Ob vsem tem seveda ne moremo 
mimo nekaterih aktualnih vsebin, s 
katerimi se boste lahko srečali v pri-
hodnjih mesecih. 
Poudariti pa želimo še to, da PRC v 
obdobju 2014–2015 opravlja tudi 
vlogo nosilne razvojne agencije za 
Severno Primorsko (Goriško ra-
zvojno) regijo. Prav zato je veliko 
naših dejavnosti povezanih z vode-
njem štirih lokalnih agencij, ki de-
lujejo v regiji. Poleg tega se delo 
vodilne agencije nanaša tudi na pri-

pravo ključnih regionalnih doku-
mentov in na sodelovanje pri posta-
vljanju mehanizmov na ravni drža-
ve, ki bodo pripeljali do javnih raz-
pisov. Sredstva za opravljanje splo-
šnih razvojnih nalog na nivoju regi-
je zagotavljajo tako Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo 
kot tudi 13 občin.
Več o našem delu najdete na spletni 
strani PRC, kjer se lahko med dru-
gim vpišete tudi v bazo prejemni-
kov obvestil.
Prav tako ne gre pozabiti, da ob vsem 
tem vsa leta izdajamo tudi periodič-
ni tiskani medij SOČAsnik (pred 
tem EPIcenter), ki ga pravkar držite 
v rokah in ki ga brezplačno prejema-
jo gospodinjstva v Zgornjem Poso-
čju. Tako bo tudi letos, ko vas bomo 
obiskali petkrat.
TUDI TO JE NAŠ PRISPEVEK 
K RAZVOJU IN BOLJŠI 
KAKOVOSTI ŽIVLJENJA.
Želim vam prijetno branje.

mag. Almira Pirih,
direktorica
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MAJ 2015

MLADIM SE DOGAJA
Javna Agencija SPIRIT Slovenija bo 
v sodelovanju s PRC izvedla izobra-
ževalni program z naslovom Mla-
dim se dogaja. Mladi boste v sklopu 
programa pridobili možnosti za raz-
vijanje ustvarjalnosti, podjetnosti 
in inovativnosti, podjetja pa nove 
ter sveže zamisli za poslovne izzive.

MAJ 2015

GRADIMO ZA JUTRI
ARHITEKTURNA 
DELAVNICA mostZAmost 
Ob zaključku arhitekturno-urbani-
stične in oblikovalske študentske 
delavnice bomo pripravili zaključ-
no razstavo ter brošuro, kjer bo kot 
vizija prostora predstavljena urbana 
oprema. Ta je obdelana z vidika ra-
be trajnostnih in lokalno dostopnih 
materialov. V tem tednu bo poteka-
la tudi ureditev dveh izbranih točk 
na turistično-rekreacijski poti ob 
jezeru (ptičja opazovalnica in stoja-
lo za kajake). Idejno zasnovo so v so-
delovanju z lokalnim prebivalstvom 
pripravili študentje.
Datum: 11.–15. maj 2015 
Kraj: Most na Soči
Dodatne informacije: 
www.mostzamost.si

ODPRTA VRATA 
HIŠE RUTA(R) 
Vabimo vas, da vstopite v eno izmed 
najbolj drznih arhitekturnih moj-
strovin, ki jih je mogoče videti v 
Zgornjem Posočju in se pogovorite s 
predstavniki podjetij, ki ustvarjajo 
tako grajen prostor. Hiša je zgled 
trajnostne gradnje pri nas in v šir-
šem alpskem prostoru. Obenem vam 
bomo skušali odgovoriti na vpraša-
nja: kaj je trajnostna gradnja, zakaj 
se zanjo odločiti, zakaj potrebujemo 
projektno dokumentacijo, na kaj 
moramo biti pozorni v procesu gra-
dnje … Ker bodo organizirani vo-
deni ogledi, so prijave nujne, število 
mest pa je omejeno. Da se bodo lah-
ko naši strokovni sodelavci ustrezno 
pripravili, nam ob prijavi zastavite 
vprašanje, na katero želite odgovor.
Datum: sobota, 16. maj 2015, 
ob 10.00
Kraj: Zatolmin
Prijave: patricija.rejec@prc.si ali 
mateja.kutin@prc.si

15. MAJ—30. JUNIJ 2015

TVU 2015
V vlogi koordinatorja Tedna vseži-
vljenjskega učenja (TVU) že vrsto let 
skrbimo za pestro ponudbo razno-
vrstnih brezplačnih predavanj in 
delavnic, ki se tik ob zaključku šol-
skega leta zvrstijo v naši dolini. Tudi 
letos boste lahko med različnimi te-
matikami zagotovo našli vsebino, ki 
vam bo pisana na kožo. Na sple-
tnem naslovu http://tvu.acs.si spre-
mljajte koledar brezplačnih dogod-
kov za Zgornje Posočje in Sloveni-
jo.
Da pa ne bi pozabili, svetujemo, da se 
prijavite na PRC-jevske novičke in 
Facebook stran našega SOČAsni-
ka. Prav tako vas bomo informirali 
prek radijskih valov Primorskega va-
la.
Datum: 15. maj–30. junij 2015
Dodatne informacije: Patricija Re-
jec (telefon: 05/38 41 506, e-pošta: 
patricija.rejec@prc.si)
Koledar prireditev: http://bit.ly/
1IMgcdb

STALNA PODPORA

BREZPLAČNO 
SVETOVANJE 
ODRASLIM 
Svetovalne in informativne urice so 
namenjene vsem, ki potrebujete pod-
poro, pomoč, nasvet ali pogovor o 
možnostih pridobivanju novih znanj, 
pri iskanju zaposlitve, samozaposlo-
vanju in drugih oblikah zaposlitve, 
pri samostojnem učenju ...
Ciljna skupina: brezposelni ter vsi 
z ogroženimi delovnimi mesti (ne 
glede na starost, spol in stopnjo do-
končane izobrazbe)
Kakšna je podpora naših mentorjev, 
informatorjev in svetovalcev?
• Individualni svetovalni razgo-

vori o vaši nadaljnji izobraževalni 
poti in poklicnih ter izobraževal-
nih možnostih.

• Informiranje o možnostih vklju-
čitve v različne izobraževalne pro-
grame, tečaje, delavnice, predava-
nja, študijske krožke, programe 
usposabljanja za življenjsko uspe-
šnost ...

• Informiranje o možnostih za sa-
mostojno učenje, e-učenje.

• Pomoč pri izbiri in vključitvi v 
primeren izobraževalni program.

• Podpora pri ustvarjalnem in po-
učnem druženju ljudi (izmenjava 
znanj, učenje jezikov, računalni-
štva, ročne spretnosti, spoznavanje 
drugih kultur, vrtnarjenje, zdrava 
prehrana ...). 

Dodatne informacije, kjer se lahko 
dogovorite za srečanje:
•  Nataša Klobučar Štrancar 
 (telefon: 05/38-41-514, e-pošta: 

natasa.ks@prc.si),
•  Patricija Rejec 
 (telefon: 05/38-41-506, e-pošta: 

patricija.rejec@prc.si).

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN ŠPORT

OBČINA KOBARID

Mladi in TVU: TVU:Gradimo za jutri:

OBČINA BOVEC

Nagradna igra: sodelujte in z malo 
sreče zadenite praktične nagrade za 
prosti čas. Več informacij najdete na 
SOČAsnikovi oglasni deski na stra-
ni štiri.

Datum: maj
Kraj: Kobarid in Tolmin
Ciljna skupina: mladi (15–29 let) 
in podjetja
Prijave za podjetja: 
http://bit.ly/1LBmYHV
Prijave za mlade: 
http://bit.ly/1z54Zls
Dodatne informacije: 
PRC (Patricija Rejec), 
telefon: 05/38-41-506, e-pošta: 
izzivimladim@spiritslovenia.si
Prijave so v teku.

TVU, informiranje in svetovanje:



PODPORA PODJETNIŠTVU 
Vse skupaj se je začelo z • Razvoj-
nim programom Soča 2007–2013. 
Ta se je v Posočju po izteku obdobja 
2002–2006 nadaljeval tudi v novem 
programskem obdobju. Bil je usmer-
jen v tri področja: 
1. vzpostavljanje razvojne infra-
strukture na območju treh posoških 
občin: sofinanciranje nakupa ze-
mljišč, komunalne ureditve in ure-
janja ter preurejanja industrijskih 
oziroma obrtnih con; 
2. pospeševanje podjetniških vla-
ganj: izvedba 133 naložb, prek kate-
rih je predvidenih več kot 220 novih 
zaposlitev in 586 novih ali prekate-
goriziranih turističnih ležišč (končni 
rezultati bodo vidni konec leta 2018); 
3. razvoj človeškega potenciala v Po-
sočju (štipendiranje prek 60 mladih; 
pridobivanje subvencij za samoza-
poslitve in nove zaposlitve v podje-
tjih – sofinanciranje plač oziroma 
prispevkov več kot 100 zaposlenim; 
in sofinanciranje več kot 120 pro-
jektov izobraževanj ter usposabljanj 
zaposlenih v podjetjih).
Vseskozi smo izvajali in razvijali tu-
di druge dejavnosti v podporo pod-
jetništvu:
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•  informiranje in svetovanje, 
•  izvedba različnih tematskih de-

lavnic za ciljne skupine (brezpo-
selni, šolajoča se mladina, poten-
cialni podjetniki, delujoča podje-
tja ...),

•  registracije in spremembe podat-
kov za d.o.o. in s.p. – VEM točka 
itd.

Naše delo pa smo do danes nadgra-
dili s povezovanjem. Če smo bili v 
preteklih letih bolj usmerjeni na lo-
kalna podjetja, pa v zadnjih letih pri-
ložnost vidimo predvsem v povezo-
vanju na čezmejnem območju. Stka-
li smo vezi med posameznimi pod-
jetji, univerzami in drugimi pod-
pornimi institucijami za podjetni-
štvo na slovenski in italijanski strani. 
Vse to se odraža v dejavnostih čez-
mejnih projektov Shartec in iCON 
kot tudi v mednarodnem projektu 
SLOWOMAN. Med številnimi de-
javnostmi naj izpostavimo:
•  pripravo in izvedbo več delavnic 

za potrebe v industriji;
•  pomoč pri pripravi in izdaji tro-

jezičnega Tehničnega slovarja;
•  organizacijo strokovnih ekskur-

zij in ogledov primerov dobrih 
praks – ogledi laboratorijev in 

raziskovalnih centrov v regiji ter 
sosednji Avstriji;

•  vključevanje posoških podjetnic 
v mrežo podjetnic – slovensko in 
mednarodno.

PODPORA TURIZMU 
Z dejavnostmi čezmejnih projektov 
Interbike in iCON smo v sodelova-
nju z lokalnima turističnima orga-
nizacijama ter občinami posegli na 
področje turizma, ki je pri nas ena 
izmed najpomembnejših gospodar-
skih panog. Okolju prijazen in per-
spektiven turistični produkt smo 
prepoznali v kolesarjenju, ki lahko 
ponudnikom omogoči, da turistično 
sezono podaljšajo na pozno jesen in 
zgodnjo pomlad. Če izpostavimo sa-
mo nekatere:
•  vzpostavitev neformalne čezmej-

ne podjetniške mreže (Združe-
nje Bike Alpe Adria); 

•  organizacija udeležbe turističnih 
ponudnikov na več mednarodnih 
kolesarskih sejmih; 

•  popis obstoječih in potencialnih 
kolesarskih poti – podlaga za na-
daljnji razvoj kolesarske infra-
strukture na območju Posočja;

•  pomoč pri pripravi promocijske-

Povezujemo priložnosti

ga materiala: tiskovine, e-tisko-
vine, interaktivni zemljevidi (Sma-
ragdne kolesarske poti, Adriabi-
ke), mobilne aplikacije (Adriabi-
ke za pametne telefone);

•  soorganizacija dveh mednaro-
dnih konferenc Bike Alpe Adria 
(v Kobaridu in Goriških brdih);

•  soorganizacija turistične borze 
Natour Alps 2013;

•  priprava delavnic za kolesarske 
ponudnike;

•  pomoč pri pripravi kolesarske-
ga produkta Trans Slovenija;

•  podpora pri izvedbi Soča Out-
door Festivala.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–
2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne 
usmeritve »Štipendijske sheme«.

  štipendisti s stalnim 
prebivališčem v občini Tolmin

  štipendisti s stalnim 
prebivališčem v občini Bovec

  štipendisti s stalnim 
prebivališčem v občini Kobarid

  štipendisti s stalnim 
prebivališčem v ostalih občinah 
v regiji
Vir: PRC, 2015

Število štipendistov, vključenih v RŠS, po občinah stalnega prebivališčaPOVEZUJEMO MLADE Z 
GOSPODARSTVOM 
PRC že od šolskega/študijskega leta 
2008/2009 dalje opravlja naloge no-
silca Regijske štipendijske sheme 
(RŠS) za Severno Primorsko (Gori-
ško razvojno) regijo. 
Sofinanciranje kadrovskih štipendij 
v okviru RŠS je namenjeno usklaje-
vanju med ponudbo in potrebami po 
kadrih ter spodbujanju vračanja vi-
soko izobražene delovne sile iz izo-
braževalnih središč nazaj v regijo. 
To prispeva tudi k skladnejšemu re-
gionalnemu razvoju. 
Z vključitvijo v RŠS si delodajalci 
zagotavljajo za svoj razvoj potrebne 
kadre, pri čemer jim sredstva Evrop-
skega socialnega sklada (ESS) sku-

paj z državnimi sredstvi in sredstvi 
občin olajšajo finančno breme vla-
ganj v kadre. Mladim, vključenim v 
RŠS, pa je poleg finančne pomoči v 
času izobraževanja še bolj pomem-
bno, da imajo po zaključku šolanja 
zagotovljeno delovno mesto. 
V finančni perspektivi 2007–2013 
smo v RŠS projekte skupno vključili 
495 štipendistov, njihove štipendije 
pa sofinancira nekaj več kot 60 de-
lodajalcev in 11 občin. Štipendije 
so bile podeljene za kadre, ki se šo-
lajo za deficitarne poklice v regiji. To 
so predvsem poklici s področja stroj-
ništva, elektrotehnike, mehatronike, 
gostinstva, turizma in medicine. Iz 
Zgornjega Posočja je bilo v RSŠ v 
letih 2008‒2014 skupno vključenih 

72 štipendistov. Od tega je 42 štipen-
distov s stalnim bivališčem v občini 

Tolmin, 15 iz občine Kobarid in 15 
iz občine Bovec.

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

RŠS:Podjetništvo in turizem:

Projekt iCON je sofinanciran v okviru Progra-
ma čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 
2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.



Bogatim, ker se učim
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Število izvedenih izobraževalnih programov in udeležencev po občinah v letih 2007–2014

LEGENDA: • SNIO – Splošni neformalni izobraževalni programi • ŠK – Študijski krožki • RAČ – Programi računalniškega opisme-
njevanja (Računalniška pismenost za odrasle ter Računalniško in digitalno opismenjevanje) • UŽU – Programi Usposabljanja za 
življenjsko uspešnost. Vir: PRC, 2015

ZA DVIG KAKOVOSTI 
ŽIVLJENJA V 
SKUPNOSTI
Skozi leta smo postajali vse bolj 
prepoznavni tudi po izvajanju 
brezplačnih izobraževalnih pro-
gramov za različne ciljne skupi-
ne odraslih. Uresničili smo vizi-
jo izpred desetih let: »Znanje je 
dobrina vseh ljudi in naša sku-
pna dediščina, ki mora biti do-
stopna vsem in ne samo premo-
žnejšim oziroma tistim, ki živijo 
v večjih mestih s pestrejšo izo-
braževalno ponudbo«. 

Za lažji pregled izvedb daljših izo-
braževalnih programov v obdobju 
2007–2014 (sem nismo všteli števil-
nih izvedb krajših enodnevnih de-
lavnic) smo pripravili tri grafikone. 
Iz njih lahko razberete, da smo v 
omenjenem obdobju na območju 
treh zgornjeposoških občin izvedli 
247 po vsebini izjemno pestrih, brez-
plačnih izobraževalnih programov. 
Ti so bili različno dolgi, vanje pa se 
je skupaj vključilo 3.053 udeležencev. 
Ob tem naj omenimo, da so naše 
programe v Tolminu obiskovali ta-
ko tukajšnji občani kot tudi občani 
iz drugih dveh posoških občin. Pro-
gramov pa nismo izvajali le v treh 
največjih posoških središčih, tem-
več tudi v Podbrdu, Dolenji Trebuši, 
na Kamnem, Mostu na Soči, v Dre-
žnici, Smastu, na Šentviški planoti 
in v Logu pod Mangartom.

SPLOŠNI NEFORMALNI 
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Pod programi splošnega neformal-
nega izobraževanja odraslih (SNIO) 
se skriva pester nabor štiriindvajset-, 
trideset- in petdeseturnih usposa-
bljanj. Finančna sredstva nam je uspe-
lo pridobiti iz Evropskega socialne-

OBČINA BOVEC
  SNIO (15 izvedb / 204 udeležencev)
  ŠK (6 izvedb / 44 udeležencev)
  RAČ 5 izvedb / 60 udeležencev)
  UŽU (4 izvedbe / 50 udeležencev)

OBČINA KOBARID
  SNIO (22 izvedb / 297 udeležencev)
  ŠK (7 izvedb / 56 udeležencev)
  RAČ (11 izvedb / 133 udeležencev)
  UŽU (6 izvedb / 68 udeležencev)

OBČINA TOLMIN
  SNIO (74 izvedb / 998 udeležencev)
  ŠK (28 izvedb / 291 udeležencev)
  RAČ (41 izvedb / 495 udeležencev)
  UŽU (28 izvedb / 357 udeležencev)

ga sklada (ESS), Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport (MIZŠ), 
pa tudi iz vseh treh posoških občin. 
Iz pisanega nabora učnih vsebin so 
lahko različne ciljne skupine (izo-

brazbeno ali učno prikrajšane sku-
pine odraslih, mladi, turistični ponu-
dniki, imigranti, starejši, brezposel-
ni, osebe s posebnimi potrebami ...) 
izbrale ustrezne programe zase in 

svoje znanje bogatile na področju: 
•  jezikovnega izobraževanja; 
•  samoiniciativnosti in podjetnosti; 
•  družboslovnih ved; 
•  ohranjanja kulturne dediščine; 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN ŠPORT ŠTUDIJSKI KROŽKI

OBČINA KOBARIDOBČINA BOVEC



PROJEKTNO 
UČENJE ZA MLAJŠE 
ODRASLE
Projektno učenje za mlajše odrasle 
(PUM) je javno veljaven izobraže-
valni program, namenjen mladim v 
starosti 15‒25 let, ki so iz različnih 
razlogov prekinili šolanje, ostali 
brez poklica, niso zaposleni, vendar 
pa so navkljub temu pripravljeni 
narediti nekaj zase. 
Program, ki je sofinanciran iz Evrop-
skega socialnega sklada, izvajamo 
že od leta 2005. Za udeležence je 
brezplačen in traja od septembra do 
junija. Dejavnosti potekajo po na-
čelu projektnega dela in so razdelje-
ne na štiri področja:
• Individualni učni projekti – v 

glavnem gre za učenje in priprave 
na izpite ter iskanje zaposlitve.

• Izbirno projektno delo je vezano 
na zanimanje celotne skupine (na 
primer snemanje filma, fotograf-
ski tečaj in organiziranje fotograf-

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
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•  zdravega načina življenja; 
•  varovanja okolja; 
•  medgeneracijskega sožitja; 
•  interkulturnih, socialnih in drža-

vljanskih kompetenc; 
•  ohranjanja in razvijanja ročnih 

spretnosti. 

UŽU IN RAČUNALNIŠKO 
OPISMENJEVANJE 
Tako imenovani programi Usposab-
ljanja za življenjsko uspešnost (UŽU) 
so bili sofinancirani iz ESS in MIZŠ. 
Odrasli so se vključevali v petindvaj-
set-, petdeset-, stodvajset- in tristo-
petdeseturne programe, kot so: 
•  Most do izobrazbe, 
•  Izzivi podeželja, 
•  Moje delovno mesto, 
•  Beremo in pišemo skupaj, 
•  Moj korak, 
•  Razgibajmo življenje z učenjem, 
•  Branje za znanje in branje za za-

bavo, 
•  Knjige so zame. 
Izvajali smo tudi petdeset- in šest-
deseturne programe Računalniške 
pismenosti za odrasle ter Računalni-
škega in digitalnega opismenjevanja. 

ŠTUDIJSKI KROŽKI 
PO MERI ZATE
Imamo več kot desetletno prakso z 
izvajanjem študijskih krožkov (ŠK). 

Andragoški center Slovenije (ACS), nacionalni za-
vod za izobraževanje odraslih, je naše programe 

prepoznal za kakovostne. Izbrane primere so 
kot primere dobrih praks predstavili v 20-mi-
nutnem predstavitvenem filmu Stkane zgodbe. 
Ker si je film mogoče ogledati na Youtubu, lahko 

drobec naših programov pobližje spoznate kar iz 
domačega naslonjača. 

Naš študijski krožek Med zgodovino in sodobnostjo je 
iz rok komisije ACS v letu 2014 prejel Priznanje za promoci-

jo učenja in znanja odraslih za leto 2013. Štiriminutni istoimenski video-
spot krožka si lahko prav tako ogledate na spletni povezavi. 

Ti so primerni za iskanje rešitev lo-
kalnih izzivov, spodbujanje inova-
tivnosti in podjetnosti, v majhnih 
krajih pa največkrat sodijo med 
ustvarjalce skupnostnega učenja. 
Spogledovali smo se s temami, kot 
so: 
•  ohranjanje naravne in kulturne 

dediščine, 
•  zdrav način življenja, 
•  ljudsko izročilo, 
•  kmetovanje, 
•  zgodovina in etnologija, 
•  geografija, 
•  okoljevarstvo, 
•  umetnost ... 
V obdobju 2013–2014 smo omenje-
nim ŠK v okviru čezmejnega pro-
jekta STUDY CIRCLES dodali še 
dve čezmejni pilotni izvedbi. S tem 
smo svoje znanje nadgradili z izku-
šnjami pri delu z medkulturnimi 
skupinami in ga obogatili z vede-
njem o skupnih izzivih v čezmej-
nem prostoru. Več o tem v:
• predstavitvenem filmu Skupin-

sko učenje na čezmejnem obmo-
čju ‒ primer študijskih krožkov 
ob italijansko-slovenski meji;

• e-publikaciji Skupnostno učenje 
v čezmejnem prostoru – Primer 
ŠK ob slovensko-italijanski meji;

• e-publikaciji Smernice za vzpo-
stavitev čezmejnega sistema ŠK.

KOTIČEK ZA BRANJE – V letošnjem letu je v okviru dejavnosti PUM med drugim nastal 
tudi prav prijeten kotiček za branje. Tolminski PUMovci so iz odpadnih palet sami izde-
lali dve sedežni garnituri s klubsko mizico.

PUM:

ske razstave, priprava lutkovne 
predstave, kuhanje …). 

• Produkcijsko projektno delo, kjer 
se mladi naučijo izdelovati različ-
ne izdelke, hkrati pa se seznanijo 
s fazami produkcijskega dela – na 
primer domače obrti, rokodelske 
dejavnosti, storitve: izdelava lese-
nih izdelkov (ptičje hišice, pohi-
štvo iz palet ...).

• Interesne dejavnosti – pri tem 
gre za kratke eno- do tridnevne 
delavnice, organizirane z name-
nom spodbujanja, širjenja in za-
dovoljevanja različnih zanimanj 
(na primer udejstvovanje na raz-
ličnih kulturnih prireditvah, špor-
tne dejavnosti, sodelovanje z oko-
ljem, izleti ...).

S programom PUM si prizadevamo 
za dvig splošne izobraženosti in raz-
gledanosti, pridobivanje pozitivnih 
delovnih izkušenj, hkrati pa udele-
žencem nudimo pomoč pri učenju, 
opravljanju popravnih izpitov, vpi-
snih postopkih ter izdelavi poklicne 
ali zaposlitvene strategije.

»Znanje je dobrina vseh ljudi in naša skupna dediščina, ki mora biti dostopna vsem in ne samo 
premožnejšim oziroma tistim, ki živijo v večjih mestih s pestrejšo izobraževalno ponudbo.«



Okolje in prostor
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SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

ČLOVEK IN 
VODNI PROSTOR 
Vode, vredne občudovanja. Vča-
sih ovira, a največkrat prilož-
nost. Lahko so tudi povezovalni 
element. Pobude za trajnostno 
upravljanje povodja reke Soče 
povezujemo v vsebine treh 
evropskih projektov – CAMIS, 
SEE River in TRAP, nadgradili 
pa smo jih z ustanovitvijo Fun-
dacije za Sočo. Z občinami in s 
partnerji dvigamo privlačnost 
okolja za domačine in obisko-
valce, hkrati pa območje med 
Alpami ter Jadranom povezuje-
mo v destinacijo visokih eko-
nomskih, socialnih in okoljskih 
pričakovanj ter kakovosti.

•  RAZVOJNI PROGRAM DOLINE 
TOLMINKE
Povezana zgodba ukrepov in no-
silcev za razvoj območja ter celo-
vitega turističnega produkta.

•  PROSTORSKA IZHODIŠČA
Usklajevanje želja in zanimanj za 
urejanje infrastrukture v obvo-
dnem območju med Tolminom 
ter Mostom na Soči.

•  POPLAVNA ŠTUDIJA KOBARID
Izhodišče za nadaljnje prostorsko 
načrtovanje na območju zaho-
dnega dela Kobarida.

•  PROJEKTIRANJE PARKIRIŠČA 
V POLOGU 
Projekt za izvedbo ureditve par-
kirnih mest in izhodišč za obisko-
valce doline.

•  TABOR ARHITEKTOV
Neobremenjen pogled študentov 
in vizija razvoja prostora ob mo-
starskem jezeru (slika 1).

•  POPIS DEDIŠČINE 
BREGINJSKEGA KOTA
Naravne in kulturne zanimivosti 
in znamenitosti, ki jih odkriva do-
lina Nadiže.

•  USTANOVITEV FUNDACIJE ZA 
SOČO
Točka srečevanja pobud, različ-
nih zanimanj, usklajevanja in pri-
ložnosti za povodje reke Soče.

•  ODLOK O DOLOČITVI 
PLOVBNEGA REŽIMA NA SOČI 
IN KORITNICI
Korak naprej pri skupni skrbi za 
urejeno izvajanje dejavnosti, po 
kateri je dolina znana po svetu.

•  NOVE IN OBNOVLJENE BRVI
Tradicionalen stik človeka in na-
rave ter sestavni del kulturne kra-
jine (slika 2).

•  OPREMA VSTOPNO-IZSTOPNIH 
MEST
Razvoju dejavnosti sledi urejanje 
osnovne podporne infrastruktu-
re (slika 3).

•  MODELIRANJE PRIMERNOSTI 
ZA POSAMEZNE RABE VODA
Analiza konfliktnosti in sobiva-
nja različnih rab voda kot izhodi-
šče za prostorsko načrtovanje.

•  MONITORING KAKOVOSTI 
KOPALNIH VODA
Meritve in analize na izbranih 
točkah, kjer se v poletnem času 
pojavljajo kopalci.

•  OBELEŽEVANJE DNEVA SOČE
Dan, ko prebivalci namenimo po-
zornost Soči, enemu od ključnih 
naravnih elementov tega obmo-
čja.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

1

2

3

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.



TRAJNOSTNA 
GRADNJA IN 
OBNOVLJIVI VIRI 
ENERGIJE 
Kakovost bivanja je kakovost ce-
lotnega procesa od načrtovanja 
in gradnje, do rabe objektov. Učin-
kovita raba energije je le eden 
izmed kriterijev, na katerega smo 
navadno pozorni ob odločitvi za 
trajnostno gradnjo.
Izbira in razpoložljivost materialov, 
njihova razgradnja, vpliv na poču-
tje, dostopnost javnega prevoza, vse 
to in še več je za zdaj stvar motivacije 
ter odločitve posameznikov. (Za) ko-
liko let navadno gradimo? Kakšne 
materiale uporabljamo? Kakšnim 
standardom sledimo? Prizadevamo 
si za trajnostne rešitve, s katerimi iz-
boljšujemo pogoje za bivanje in delo.

•  ENERGETSKA SANACIJA 
STAVBE OŠ MOST NA SOČI 
Prihranek energije in sredstev, 
boljši pogoji za bivanje ter delo.

•  REŠITVE SKLADNOSTI STAVBNE
TIPOLOGIJE S SODOBNIMI 
ENERGETSKIMI STANDARDI 
Odločitev za moderno ni nujno 
odmik od tradicije, ampak je lah-
ko njena nova interpretacija.

•  PRIROČNIK O TRAJNOSTNI 
GRADNJI 
Celovita informacija o kakovosti 
bivanja za investitorje in ponu-
dnike na enem mestu.

•  BORZA IN POVEZOVANJE 
PONUDNIKOV (izobraževanje, 
ekskurzija) 
Mreženje ponudnikov za boljše 
medsebojno sodelovanje in pove-
zanost na trgu.
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NIZKOOGLJIČNOST 
V PRAKSI 
Kaj sploh je nizkoogljičnost? 
Zgolj eden izmed sodobnih ter-
minov ali je res nekaj na tem? 
Predvsem je odločitev, da nam 
je mar za okolje in da iz nizko-
ogljičnosti naredimo priložnost 
in ne problema. Sploh v območju, 
ki vse prevečkrat čaka na to, da 
bo nekdo drug nekaj naredil za 
nas. Grem peš, pridelam doma, 
kupim preverjeno, privoščim tu-
di sosedu … Veliko je odvisno od 
posameznika. Zgledi vabijo. 

•  NIZKOOGLJIČNA STRATEGIJA 
ZA OBMOČJE OBČIN BOVEC, 
KOBARID, TOLMIN, CERKNO IN 
IDRIJA 
Moralna zaveza in priložnost ob-
močja, ki se s tem uvršča med na-
prednejša v širši regiji.

•  PRESOJA GOZDNIH POTI ZA 
POTREBE KOLESARJENJA 
Prvi korak k urejanju dovoljenj in 
infrastrukture za potrebe gorske-
ga kolesarjenja.

•  ENERGETSKI IN SUROVINSKI 
POTENCIAL LESA V REGIJI 
Realna ocena dejanske izkoristlji-
vosti lesne zaloge in potrebnih vla-
ganj.

•  PROMOCIJA KOLESARJENJA 
KOT SREDSTVA MOBILNOSTI 
IN NAKUP KOLES 
Aktivni pristop k opuščanju avto-
mobilov za krajše razdalje v nase-
ljih.

•  SMERNICE ZA TRAJNOSTNO 
GRADNJO 
Izhodišče za občinske prostorske 
načrte in zaveza k minimalnemu 
standardu višje kakovosti.

•  IZDELAVA ENERGETSKIH 
IZKAZNIC ZA JAVNE STAVBE 
Podatki o potratnosti stavb, ki so 
osnova za načrtovanje ukrepov za 
izboljšanje energetske učinkovi-
tosti. 

•  GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI 
SISTEM POTENCIALA 
OBNOVLJIVIH VIROV 
ENERGIJE V REGIJI 
Na poti k racionalni izrabi poten-
ciala obnovljivih virov energije.

•  PROJEKTIRANJE 
KOLESARSKIH POTI 
Prva faza za potencialne naložbe 
v urejanje kolesarske infrastruk-
ture.

»Z občinami in s partnerji dvigamo privlačnost okolja za domačine in obiskovalce, hkrati pa območje 
povezujemo v destinacijo visokih ekonomskih, socialnih in okoljskih pričakovanj ter kakovosti.«



Bogastvo podeželja
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PODPORA 
URESNIČEVANJU 
PROJEKTOV
Za razvoj podeželja skrbimo že 
vse od leta 1999 oziroma od 
ustanovitve PRC. Izvajamo de-
javnosti, ki dopolnjujejo delo 
Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Nova Gorica in razvijamo pro-
grame, ki so podlaga za črpanje 
sredstev iz nacionalnih ter EU 
skladov. 
Po terenu širimo številne dejavno-
sti, povezane z razvojem in trženjem 
lokalnih pridelkov ter izdelkov. V 
sklopu tega smo med drugim vzpo-
stavili in opremili lokalne tržnice, 
pripravili blagovne znamke, izvedli 
številne prireditve, se udeležili sej-
mov ter poskrbeli za druge promo-
cijske dejavnosti. Pomagali smo pri 
ustanovitvi interesnih skupin za raz-
vijanje produktov podeželja, krepili 
sodelovanje s kmeti, društvi, stro-
kovnimi službami in občinami. Ome-
njene dejavnosti so pripomogle k 
dvigu prepoznavnosti območja pred-
vsem z vidika lokalnih pridelkov, ro-
kodelstva, trženja in gastronomije.

UKREP LEADER
Znotraj Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja je obliko-
van Ukrep LEADER, ki se izvaja po 
pristopu od spodaj navzgor. To po-
meni, da prvotno vključuje lokalne 
skupnosti in dodaja vrednost lokal-
nim virom. LEADER je poskusno 
začel tako, da je na lokalni ravni 
združil razne projekte in zamisli, 
interesne skupine ter vire. Izkazal se 
je kot uspešno orodje pri širjenju 
priložnosti za podeželska območja. 
V Evropski skupnosti se LEADER 
izvaja od leta 1991, tako da so se do 
sedaj v štirih programskih obdobjih 
zvrstile že štiri generacije. V Slove-
niji smo ga začeli izvajati v prete-
klem programskem obdobju 2007–

2013, ko je tak pristop k razvoju ob-
močij postal tako imenovana četrta 
os oziroma sestavni del politik ra-
zvoja podeželja. Sredstva za njegovo 
izvajanje prispevata Evropski kme-
tijski sklad za razvoj podeželja (EK-
SRP) in Republika Slovenija. 
Za črpanje omenjenih sredstev pa je 
treba glede na skupne potrebe in 
izzive območja oblikovati lokalno 
akcijsko skupino (LAS). V Sloveniji 
je trenutno registriranih 33 LAS, ki 
s svojimi dejavnostmi pokrivajo 95 
odstotkov celotnega slovenskega oze-
mlja. V sklopu slovenskih LAS so 
do danes izvedli več kot 1.400 pro-
jektov (33 milijonov evrov razpolo-
žljivih sredstev). Na našem obmo-
čju je v preteklem obdobju pod 
upravljanjem PRC deloval LAS za 
razvoj (število izvedenih projektov 
LEADER: 54,  število projektnih par-
tnerjev: 297,  Skupna vrednost izve-
denih projektov: 2.431.110 evrov).

LAS NADALJUJE SVOJO 
POT V NOVO PROGRAMSKO 
OBDOBJE 2014–2020
Novosti v programskem obdobju 
2014–2020 se v prvi meri navezuje-
jo na novo začrtano območje delova-
nja. Če je bilo v preteklem program-
skem obdobju v LAS za razvoj vklju-
čenih sedem občin, se po novem de-
lovanje skrči na območje štirih ob-
čin (Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid 
in Tolmin). Z novim območjem de-
lovanja se spremeni tudi poimeno-
vanje lokalne akcijske skupine. LAS 
za razvoj se po novem imenuje LAS 
Dolina Soče.
Prijavitelji in projektni partnerji iz 
območja LAS bodo sredstva lahko čr-
pali iz že do sedaj poznanega progra-
ma LEADER, pa tudi iz tako imeno-
vanega instrumenta CLLD (lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost). Ta po-
leg sredstev, namenjenih za program 
LEADER, zajema tudi sredstva iz skla-
dov za regionalni razvoj in za ribištvo.
PRC, ki je obenem tudi vodilni par-

tner LAS Dolina Soče, v sodelova-
nju s ključnimi partnerji in lokal-
nim prebivalstvom na območju že 

pripravlja Strategijo lokalnega ra-
zvoja, ki bo osnova za začetek izva-
janja projektnih predlogov.

»Dejavnosti LAS za razvoj so v preteklem obdobju pripomogle k 
dvigu prepoznavnosti območja predvsem z vidika lokalnih pridelkov, 
rokodelstva, trženja in gastronomije.«

IZVEDENE PROJEKTNE VSEBINE
•  4 prenovljeni večnamenski objekti in opremljenih več namenskih 

prostorov: • Pepčeva (Zelena) hiša Kobarid; • večnamenski objekti v 
Levpi, na Prapetnem Brdu in Kneži; • namenski prostori v Podeželsko 
ustvarjalnem centru v Bovcu, računalniška učilnica na razvojni agenciji 
ICRA d.o.o. v Idriji, Učilna na Lokvah, galerija Čipkarske šole Idrija ...

•  Vzpostavitev 5 informacijsko-svetovalnih točk: • Bovec (Podeželsko 
ustvarjalni center), • Tolmin (Posoški razvojni center), • Idrija (ICRA 
d.o.o. Idrija), • BiT planota (Fundacija BiT planota, • Kobarid (Pepčeva 
hiša)

•  6 na novo vzpostavljenih in opremljenih informacijskih točk Triglavske-
ga narodnega parka:  • kmetija Zastenar, • planina Kuhinja, • Soča (mo-
bilna enota), • Krajinski park Zgornja Idrijca, • Log pod Mangartom, • 
Naravni park Nanos-Trnovski gozd

•  8 na novo urejenih in opremljenih tematskih poti: • Tematska pot na 
Svoji zemlji, • Zgodovinska pot Idrsko, • Po stezah Bovške ovce, • Pravlji-
ca v Bovcu, • Etnološka tematska pot Bovec, • Kozolčki na podeželju, • 
Mreža tematskih poti na območju LAS, • Zeliščna pot skozi prostor in čas

•  Organizacija 42 etnoloških prireditev na območju LAS za razvoj
•  Več kot 220 izobraževanj z več kot 3.000 udeležencev 
•  Več kot 10 ogledov dobrih praks izven območja LAS za razvoj: • Vul-

kanland Avstrija, • Litija LAS Srce Slovenije, • Kozjansko LAS Obsotelje 
in Kozjansko, • Slovenj Gradec LAS Mislinjske in Dravska dolina, • Su-
trijo Italija, • Narodni park Nockberge Avstrija, • Narodni park Dolomiti 
Bellunes Italija ...

•  Projekti LAS za razvoj – primeri dobrih praks: • Sir Tolminc, • Temat-
ska pot na svoji zemlji, • Od zadruge do socialnega podjetja, • Več znanja 
na podeželju, • Sirarska skuta in sirotka – priložnost in izziv, • Izjemna 
drevesa Severne Primorske

•  E-knjižnica LAS za razvoj: http://www.
prc.si/e-knjiznica – objavljene in širši jav-
nosti brezplačno dostopne e-publikacije, ki 
so nastale v okviru projektov
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Ob~ina Tolmin

Za ob~ino s trdnimi temelji 
za nadaljnji razvoj

Uroš Brežan je župan že tretji 
mandat. Zaupanje, ki ga je prejel od 
volivk in volivcev, potrjuje njegovo 
uspešno delo. Potrkali smo tudi na 
njegova vrata in ga povprašali, kako 
uresničuje predvolilne obljube.

Župan ste že tretji mandat in zato 
ste se dobro seznanjeni z dogaja-
njem v občini. Kako načrtujete re-
alizacijo vaših zadnjih predvolilnih 
obljub? Ste morda že uspeli kakšno 
uresničiti?

Lahko rečem, da eno kljukico že 
lahko naredim. Prav pred nekaj dne-
vi smo v Tolminu v okviru popotre-
sne obnove dokončali obnovo Notar-
jeve vile v Brunovem drevoredu, kjer 
je nov dom že našlo šest srečnih dru-
žin. Da smo projekt zaključili, je bilo 
treba preskočiti kar nekaj visokih 
ovir, od lastniških, projektantskih iz-

zivov zaradi statusa stavbe kot kul-
turne dediščine pa nazadnje prora-
čunskih težav, ko je rebalans držav-
nega proračuna lani sredi izvajanja 
projekta odtegnil sredstva popotresni 
obnovi. Tudi zaradi tega je zadovolj-
stvo na strani vseh, ki smo se s pro-
jektom ukvarjali, toliko večje. Uresni-
čevanje obljub pa se tako kot vedno 
snuje skupaj s krajevnimi skupnost-
mi, službami, institucijami in seveda 
občinskimi svetniki.

S kom bi želeli okrepiti sodelova-
nje, da bi bila občina pri svojem 
delu še uspešnejša?

Zaradi spremenjenih okoliščin, ki 
jih prinaša finančna perspektiva 
2014–2020, kjer bo za dodatna ra-

zvojna sredstva treba sklepati široka 
partnerstva, bomo okrepili sodelova-
nje z občinami v alpskem prostoru, 
ki se ali so se soočale s podobnimi 
izzivi kot mi. To je bil tudi razlog, da 
Občina Tolmin kandidira za naziv 
Alpsko mesto leta 2016. Zaradi števil-
nih skupnih točk in izzivov dajem 
velik pomen sodelovanju s posoškimi 
občinami in tistimi gorenjskimi, s 
katerimi nas druži Triglavski narodni 
park. Prav tako bo pomembno sode-
lovanje z občinami na Severnem Pri-
morskem in v okviru Zahodne kohe-
zijske regije. Seveda pa je najpo-
membnejše partnerstvo, brez katere-
ga ne gre, to je partnerstvo z obča-
ni.

Kaj slednjim predlagate za boljše 
sodelovanje z občino?

Bolj na mestu bi bilo vprašanje, 
kaj predlagajo občani za boljše sode-
lovanje z njimi … Spodbujam pa jih, 
naj bodo aktivni in povedo, kje mora 
občina po njihovem mnenju ukrepa-
ti. Ne smejo obupati ob prvi oviri, 
poskušajo pa naj razumeti, da občina 
in župan, žal, vseh težav ne moreta 
rešiti.

Kakšno občino si želite zapustiti 
svojemu nasledniku?

Če odgovorim z enim stavkom: 
tako, ki bo predstavljala trden temelj 
za nadaljnji razvoj.

Pripravila: Mateja Kutin

Utrinki

OBČINSKI SVET OBČINE TOLMIN v mandatu 2014-2020 sestavljajo: Bojan Drole, Martina Kenda, Katja Kragelj Jug, Maša Klavora, Aleš Man-
freda, Borut Nikolaš, Dragomir Rijavec in Matej Skočir (Lista Uroša Brežana); Oton Bratuž, Danijel Oblak in Jasna Rot (stranka SDS); Karel 
Laharnar in Friderik Lapanja (stranka DeSUS); Janja Hadalin in Florjan Leban (stranka N.Si); Gorazd Leban in Tomaž Štenkler (stranka SD); 
Klemen Šavli in Matjaž Žbogar (stranka SLS); Valter Valentinuzzi (Lista DOR); Renata Pavc (Stranka Mira Cerarja) ter Klemen Grahelj (Zveza za 
Primorsko). Foto: Foto Červ

PUST MALO DRUGA^E
Podbrdo – Letos smo na podbrški 
šoli pustni torek preživeli nekoliko 
drugače. Dan smo izkoristili za med-
predmetno povezavo in ves pouk se 
je vrtel okoli pusta. Po dogovoru so 
se učenci skupinsko po razredih 
preoblekli v določene poklice, ma-
skiranju pa so se pridružili tudi učite-
lji. Bilo je veliko smeha. Po šoli so 
se sprehajali kuharji in natakarji, ce-
lotna »zdravniška služba«, od reše-
valcev do kirurgov, najmlajši šolarji 
so se trudili »prepleskati« šolo, no-
gometaši so zavzeto trenirali, v sed-
mem razredu pa je pokalo, saj je bila 

v njem prava desetina vojakov. De-
vetošolci so se predstavili kot delav-
ci v farmaciji.

Učenci so spoznavali pustne običa-
je, značilne slovenske maske in pu-
stne jedi. Sodobnemu času primer-
no so preračunavali tudi kalorično 
vrednost jedi, ki so jih pripravljali.

Tega dne je zasedal tudi šolski otro-
ški parlament. Temo o poklicih smo 
povezali s pustnim vzdušjem. Učen-
ci so predstavili poklice, v katere so 
se našemili. Kuharji so med meša-
njem v loncih zapeli, mične natakari-
ce pa so se spretno vrtele s pladnji 
v rokah. Ugotovili smo, da se nam ni PODBRŠKI OTROCI so ob letošnjem pustu spoznavali poklice. Foto: Aleksandra Sara Šmitek

UROŠ BREŽAN je župan Občine Tolmin že 
tretji mandat. Foto: osebni arhiv
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^istilna naprava junija, 
ostala infrastruktura 
septembra

Na Kamnem od konca minulega 
leta gradijo čistilno napravo (ČN) in 
komunalno infrastrukturo, sestavlje-
no iz 2,6 kilometra vodovoda ter 1,8 
kilometra fekalne in 2,1 kilometra 
meteorne kanalizacije. Ker gradbena 
dela delavci Cestnega podjetja Nova 
Gorica večinoma izvajajo pod cesti-
ščem, bodo te odseke ob zaključku 
tudi na novo asfaltirali, zagotavlja 

Borut Rovšček, na Občini Tolmin 
zadolžen za investicije.

Kot je Rovšček še povedal, bodo 
dela na ČN predvidoma zaključena v 
juniju, ko bodo nanjo že lahko pri-
klopili prve stanovanjske objekte v 
vasi. S preostalimi deli bodo izvajalci 
končali predvidoma v septembru, do 
takrat pa bodo nekateri deli naselja 
zaprti za promet. Po Rovščkovih po-
jasnilih se namreč posegi izvajajo po 
vsej vasi, tako da se njihovemu vpli-
vu na življenje prebivalcev v tem 
času ne da izogniti.

Naložba je težka skoraj 2,1 milijo-
na evrov, od tega bo občina 1,3 mili-
jona evrov pokrila z nepovratnim 
evropskim denarjem prek uspešne 
prijave na javni poziv Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, 
preostalih 800.000 evrov pa bo doda-
la iz svojega proračuna. Še pred tem 
je občina v ločenem projektu posta-
vila nov vodohran in transformator-
sko postajo, kar jo je stalo dodatnih 
slabih 160.000 evrov.
Špela Kranjc

Novo parkiri{~e z 
neomejenim parkiranjem 
za ve~ kot 100 vozil

Na nekdanjem mestu stavbe Poso-
škega razvojnega centra in še pred 
tem Upravne enote Tolmin v za-
dnjih mesecih nastaja novo parkiri-
šče, ki bo vsaj deloma rešilo težave s 

parkiranjem v občinskem središču 
ob delovnikih in še posebej na ura-
dne dneve. Novo parkirišče bo 110 
vozilom omogočalo časovno neo-
mejeno parkiranje na tako imenova-
ni beli coni. Od tega bo pet parkirnih 
mest namenjenih osebnim vozilom 
za gibalno ovirane osebe, dve mesti 
bosta v poletni turistični sezoni na-
menjeni turističnim avtobusom, 
urejen pa bo tudi oskrbovalni pro-
stor za tri avtodome, je načrte pov-
zel vodja občinskega oddelka za 
okolje in prostor mag. Miran Drole. 
Kot poudarja, občina projekt vsesko-
zi usklajuje s Krajevno skupnostjo 

Tolmin, dela pa bodo predvidoma 
zaključena do konca poletja.

Do sedaj so izvajalci podrli barake, 
ki so prej stale na tem mestu v Ulici 
padlih borcev, in zravnali teren na 
predvideno višino parkirišča. Posebej 
veliko je občino stalo podiranje, saj 
je pri tem ostalo veliko azbestnega 
materiala, je pojasnil Drole. Parkiri-
šče bo urejeno v dveh nivojih, pri 
čemer bo zgornji od spodnjega dvi-
gnjen za približno en meter in bo 
lahko služil kot oder za množične 
prireditve na prostem. Ob parkirišču 
bodo uredili še dva prehoda za pe-
šce, premaknili cesto nekoliko stran 

NA KAMNEM OD KONCA MINULEGA LETA 
GRADIJO ČISTILNO NAPRAVO in komunal-
no infrastrukturo. Dela na ČN bodo predvi-
doma zaključena v juniju, preostala dela pre-
dvidoma septembra. Do takrat bodo nekateri 
deli naselja zaprti za promet. Foto: Mateja 
Kutin

NOVO TOLMINSKO PARKIRIŠČE bo urejeno v dveh nivojih, zato bo lahko priložnostno služilo 
tudi kot oder z avditorijem. Pred dokončanjem del bo še veliko dogovarjanja, pri čemer občini 
pomaga krajevna skupnost. Foto: Špela Mrak

Utrinki

treba bati nesreče, ker naša medi-
cinska ekipa dobro obvlada vse po-
trebne veščine za reševanje. Vojaki 
so prikazali pravi bojni napad, nogo-
metaši pa so pokazali svojo pripra-
vljenost na tekmo. Najbolj so jo »za-
kuhali« farmacevti, ko jim je pri delu 
v laboratoriju uspelo izumiti zdravilo 
proti pustni norosti, za katerega pa 
smo se odločili, da ga ne bomo zau-
žili. Veliko smo izvedeli o poklicu 
gozdarja. V popolni gozdarski opre-
mi je na oder prišla ravnateljica Po-
lona Kenda in na zanimiv način 
predstavila poklic. Zatem pa je sku-
šala še ublažiti nekaj žuljev, ki muči-
jo učence.

Na pustni torek smo ubili več muh 
na en mah: poskrbeli smo za času 
primerno vzdušje, spoznavali pokli-
ce in njihovo delo, odkrivali bogato 
kulturno dediščino in se urili v kuhar-
skih veščinah, vsi učenci pa so na-
stopili s svojimi predstavitvami.
Jelka Urbas Kopinja, učiteljica 
slovenščine

BOV[KI OTROCI USPE[NO 
PREGNALI ZIMO
Bovec – Na pustni torek so se otro-
ci prvih treh razredov bovške osnov-
ne šole spremenili v nagajive šeme. 
Zimo so najprej preganjali po pro-
storih šole, potem pa še po ulicah 
Bovca. Da bi uspešno odgnali hla-
dno zimo in priklicali pomlad, so za 

pomoč prosili tudi otroke, ki obisku-
jejo vrtec. Male in večje maškare so 
se v povorki skupaj veselile in opo-
zarjale nase. Pustno rajanje se je 
nadaljevalo tudi popoldne, šeme pa 
so svoje delo odlično opravile, saj v 
Bovcu ni več opaziti snega.

Besedilo in foto: Manuela Doles, 
učiteljica na OŠ Bovec

PALBINCEM IN PRAPICEM NI 
DOLG^AS
Poljubinj in Prapetno – Novoizvo-
ljeni člani Krajevne skupnosti (KS) 
Poljubinj-Prapetno so letos že dodo-
bra zavihali rokave. Ob pomoči so-
krajank Ane Makovec in Danice 
Krivec so pod streho najprej spravili 
Tradicionalno novoletno srečanje 
Palbincev in Prapicev, ki je tokrat za 
spremembo potekalo v januarju in je 
zato tudi dobilo predznak (po)novo-
letno. To niti ni bila slaba odločitev, 
saj smo se do takrat že malce odpo-
čili od decembrske evforije.

Sledil je čas norčavega pusta, ki je 
iz hiš navkljub slabemu vremenu pri-
gnal več kot 50 pustnih maškar. Te 
so v nedeljo dopoldne zaokrožile po 
vasi in z glasnim petjem ter igranjem 
preganjale zimo, »za lon« pa od do-
mačinov nabrale poln koš dobrot. Ker 
je bilo ozračje še vedno precej hla-
dno, smo v okviru potopisnih popo-
tovanj Pojdi z menoj ... z Izidorjem 
Markičem - Dozom odšli na Filipine. 
Na drugi pomladanski dan smo se s 

NAJMLAJŠE BOVŠKE MAŠKARE so uspešno pregnale zimo.
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od sedanjega ležečega nebotičnika ob 
športnem parku Brajda, vzdolž tega 
objekta uredili pločnik, postavili bo-
do še svetilke javne razsvetljave in 
ekološki otok ter poskrbeli za zeleni-
ce. V lanskem letu je občina temu 
projektu namenila 90.000 evrov, v 
letošnjem osnutku proračuna pa je 
za dokončanje del predlaganih še 
110.000 evrov.

Pomembno je izpostaviti, da bo po 
ureditvi omenjenega parkirišča sedaj 
osrednje tolminsko parkirišče med 
občinsko upravo, upravno enoto in 
knjižnico dobilo status modre cone. 
Prva ura parkiranja na njem bo brez-
plačna, vse naslednje pa plačljive.
Špela Kranjc

Na cesti skozi Ba{ko grapo 
promet oviran do julija

Močno deževje v oktobru in no-
vembru je v Baški grapi povzročilo 
številne nevšečnosti. Med drugim so 
poplave in plazovi na več mestih moč-
no poškodovali glavno cesto med Bačo 
pri Modreju in Petrovim Brdom, na 
kateri bo promet zaradi različnih del 
oviran predvidoma do julija letos. Iz 
službe za odnose z javnostmi pri Di-
rekciji RS za infrastrukturo (DRSI) 
so sporočili, da izvajalci na več me-
stih popravljajo oziroma menjujejo 
obstoječe prepuste, popravljajo be-
tonske krone zidov, jekleno varno-
stno ograjo in asfaltno vozišče. Zara-

di zimskih razmer se je izvedba ča-
sovno zamaknila, a če bodo vremen-
ske razmere dopuščale, je dinamika 
izvedbe del takšna, da bodo izvajalci 
iz Cestnega podjetja Nova Gorica z 
njimi zaključili predvidoma spomladi 
letos. Nekaterih opravil, kot je na 
primer asfaltiranje, namreč v zim-
skem času ni možno izvesti zaradi 
nizkih temperatur in zaprtih asfaltnih 
baz, pojasnjujejo na DRSI. Kot doda-
jajo, predračunska vrednost gradbe-
nih del v tem primeru znaša slabih 
175.000 evrov.

V sklopu investicijskih del podjetje 
Ginex International na cestnem od-
seku Podbrdo–Petrovo Brdo izvaja 
dela za nadomestitev dveh prepustov 
v razpadajočem stanju. Obvoz bo v 
času nadomestne gradnje urejen pre-
ko začasnih mostov. Po podatkih, ki 
so jih posredovali z DRSI, je pogod-
bena vrednost del skoraj 230.000 
evrov. Predvidoma bodo z njimi kon-
čali v juliju letos. 
Špela Kranjc

Po novem zelenica, plo~nik 
in cona umirjenega prometa

V okviru projekta Celovita uredi-
tev osrednjih ulic mesta Tolmin v tem 
času poteka prva faza urejanja med 
objekti zdravstvenega doma in stav-
bo pošte. Izvajalci so se najprej lotili 
dela ob Glasbeni šoli Tolmin. Tako 
so podrli zid med območjem glasbe-

ne šole in zdravstvenim domom ter 
na ta način pridobili enoten prostor. 
Kot je povedal vodja občinskega od-
delka za okolje in prostor mag. Mi-
ran Drole, na tem območju nova 
ureditev predvideva zelenico s šesti-
mi klopmi, koši za odpadke, mesti 
za parkiranje koles in pitnikom, sem 
pa bodo postavili tudi kip skladate-
lju Maksu Pirniku, ki je prej stal 
pred Tolminskim muzejem. Zeleni-
co bo zaključil pločnik, ob njem pa 
bodo uredili šest mest za ustavljanje 
vozil in kratkotrajno parkiranje do 
15 minut. Območje ob vzhodni fasa-
di glasbene šole med križiščem s 

Prešernovo ulico in parkiriščem bo 
cona umirjenega prometa, v kateri 
bodo imeli prednost pešci. Na to bo 
opozarjala talna signalizacija, ob-
močje pa bosta natančneje določala 
dva prehoda za pešce.

Za dela, ki bodo predvidoma kon-
čana do začetka junija, je občina v 
letošnjem proračunu namenila slabih 
100.000 evrov. Nadaljnje urejanje ob-
močja bo po Droletovih zagotovilih 
potekalo v dogovoru z Krajevno sku-
pnostjo Tolmin in Zdravstvenim do-
mom Tolmin ter potrebami za uvoz 
in izvoz njihove urgentne službe.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

OBMOČJE OB VZHODNI FASADI GLASBENE ŠOLE med križiščem s Prešernovo ulico in par-
kiriščem bo cona umirjenega prometa, v kateri bodo imeli prednost pešci.

Utrinki

kulturno prireditvijo Priklon pomladi 
»priklonili« vsem materam ter ženam.

V februarju smo domačini na pobu-
do novih članov KS izpolnjevali tudi 
anketo o zadovoljstvu bivanja v teh 
dveh vaseh. Rezultate so člani KS 
zbranim predstavili na dveh zborih 
krajanov, kjer smo lahko prisluhnili 
tudi poročilu o štiriletnem delu čla-

nov preteklega mandatnega obdo-
bja in drugih aktualnih zadevah. In 
ko smo že ravno pri tem, naj pove-
mo, da smo konec marca v humani-
tarne namene pod okriljem vseslo-
venske akcije Čisto veselje zbirali tu-
di odpadni papir, železo, pokvarjene 
hišne aparate ... in jih odlagali na 
tolminskem zbirnem centru ZIPOS 

d.o.o. V soboto, 11. aprila, pa nas 
čaka še tradicionalna čistilna akcija. 
Upamo, da nam je zaradi morebitnih 
padavin ne bo treba preložiti za te-
den dni.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič, 
za KS Poljubinj-Prapetno

BLI@NJICA DO BOLJ[EGA 
PO^UTJA
Zgornje Poso~je – Koliko krat ste si 
zaželeli, da bi imeli pri sebi čarobno 
palčko, s katero bi lahko spremenili 
potek dogodkov ali prekinili neprije-
tne situacije, ki so se vam zgodile v 
preteklosti oziroma se vam še vedno 
dogajajo? Bi radi omilili ali celo izbri-
sali moč bolečine, ki vas pesti že le-
ta (glavobol, zobobol, bolečine v kri-
žu, depresija ...)? Si želite izboljšati 
medosebne odnose?

Vse to in še več se lahko doseže s 
pomočjo tako imenovane tehnike 
doseganja čustvene svobode oziro-
ma tehniko tapkanja (EFT). Gre za 
enostaven in učinkovit pristop od-

pravljanja telesnih in čustvenih te-
gob, ki se ga lahko nauči vsak iz-
med nas. Princip delovanja lahko 
primerjamo z medicinskim skalpe-
lom, s katerim izrežemo telesni tu-
jek. Metoda EFT na podoben način 
odstrani neprijetne občutke (jezo, 
žalost, zamero, nemoč, strah, ob-

LJUDJE, KI REDNO UPORABLJAJO METO-
DO EFT OZIROMA TAPKANJE, z zadovolj-
stvom ugotavljajo, da so veliko bolj umirjeni, 
osredotočeni in samozavestni, imajo veliko 
več veselja do življenja ter bolje sprejemajo 
sebe in druge. Vsi pričajo tudi o nepričakova-
nih rezultatih na drugih področjih. Foto: iz 
domačega arhiva

OTROCI IN MLADOSTNIKI iz obeh vasi so pod mentorstvom Ane Makovec pomladanski kul-
turni program podnaslovili Maček Muri. Ta namreč letos praznuje svoj 40. rojstni dan.
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[estim dru`inam nova 
neprofitna stanovanja 
v Notarjevi vili

Občina Tolmin je 19. marca šestim 
najemnikom predala ključe neprofi-
tnih občinskih stanovanj v povsem 
obnovljeni nekdanji Notarjevi vili na 
Brunovem drevoredu 17 v Tolminu. 
A stavba, zgrajena po prvi svetovni 
vojni, nima samo pestre zgodovine, 
ampak je bila težka tudi pot do nje-
nega sedanjega stanja. Že sicer obno-
ve potrebna stavba je bila namreč v 
potresih leta 1998 in 2004 še dodatno 
poškodovana, tako da jo je država 

uvrstila v program popotresne sana-
cije. Objekt je bil takrat v približno 
enakomernem solastništvu Občine 
Tolmin in dveh fizičnih oseb. Da je 
občina lahko začela z načrtovanjem 
in kasneje s prenovo, je od enega 
solastnika odkupila stanovanje, dru-
gemu v zameno za njegov delež pri-
skrbela drugo stanovanje, najemnici 
v občinskem stanovanju pa našla na-
domestno bivališče.

Po dolgotrajnih pogajanjih, ko je 
občina postala izključna lastnica in 
je bila stavba prazna, so se aktivnosti 
lahko nadaljevale. Treba je bilo pri-

praviti projekt ter poskrbeti za od-
stranitev vseh služnostnih napeljav 
in ureditev služnosti na funkcional-
nem zemljišču stavbe. Konec leta 
2013 je Občina Tolmin z Ministr-
stvom za okolje in prostor (Državno 
tehnično pisarno) ter izvajalcem 
sklenila tripartitno pogodbo o obno-
vi objekta. Občina je obnovo objekta 
sofinancirala v višini 171.000 evrov 
(z vštetim davkom), razliko stroškov 
obnove v višini 414.000 evrov pa je 
nosilo ministrstvo. Zaradi rebalansa 
državnega proračuna v začetku leta 
2014 in s tem povezanega zmanjšanja 
sredstev za popotresno obnovo je 
občina prevzela tudi sofinanciranje 
dela sredstev, ki bi jih sicer moralo 
poravnavati ministrstvo. Ob tem je z 
ministrstvom sklenila pogodbo, na 
podlagi katere se je to zavezalo ta 
sredstva občini povrniti. 

Z obnovo stavbe je občina prido-
bila šest povsem novih stanovanj, tri 
dvosobna in tri trisobna. Ker je objekt 
vpisan v register stavbne dediščine, 
je pri obnovi sodeloval tudi Zavod za 
varstvo kulturne dediščine, saj je 
morala stavba po rekonstrukciji ohra-
niti svojo prvotno zunanjost. V sep-
tembru je občina objavila razpis za 
določitev prednostne liste prosilcev 
za občinska neprofitna stanovanja. 
Kljub velikemu številu prosilcev po 
objavi liste ni bilo niti ene pritožbe, 
tako da je ključe stanovanj občina 
predala desetim družinam: šest jih 
bo po novem bivalo v obnovljeni No-
tarjevi vili, po ena pa v občinskih 
stanovanjih na Pregljevem trgu, v 
Gregorčičevi ulici, v Žagarjevi ulici in 
na Trgu 1. maja za stavbo policijske 
postaje. Občina je sicer lastnica 112 
neprofitnih stanovanj.
Špela Kranjc in Davor Simčič, direktor 
občinske uprave

V OBNOVLJENI NOTARJEVI VILI bo poslej živelo šest družin. Foto: Špela Kranjc

Ob~ini Tolmin in Dom`ale 
podpisali listino o 
prijateljskem sodelovanju 
in medsebojni pomo~i

Župan Uroš Brežan in njegov dom-
žalski kolega Toni Dragar sta 9. mar-
ca v Domžalah podpisala Listino o 
prijateljskem sodelovanju in medse-
bojni pomoči med Občinskim štabom 
Civilne zaščite Občine Domžale in 
Občinskim štabom Civilne zaščite Tol-
min. Za podpis sta se občini odločili 
na podlagi dolgoletnega strokovnega 
sodelovanja na področju zaščite in 
reševanja ter dosedanjega prijateljstva 
med člani obeh občinskih štabov Ci-
vilne zaščite, pa tudi na podlagi med-
sebojne pomoči v naravnih in drugih 
nesrečah. Listino sta podpisala tudi 
poveljnik Civilne zaščite Občine Dom-
žale Marko Žagar in poveljnik Civilne 
zaščite Občine Tolmin Jože Daksko-
bler, dogodku pa so prisostvovali še 
člani tolminskega občinskega štaba 
Civilne zaščite, domžalska podžupa-
nja mag. Renata Kosec, poveljnik 
Gasilske zveze Domžale Matjaž Mer-
kužič in namestnik poveljnika Civil-
ne zaščite Domžale Peter Gubanc.

Kot sta ob tej priložnosti povedala 
oba župana, so s podpisom listine 
tudi formalno obeležili zelo dobro 
dosedanje sodelovanje med obema 
civilnima zaščitama. »Kljub različnim 
značilnostim in specifikam obeh ob-
čin je dosedanje sodelovanje potekalo 
izredno dobro. Člani štabov sodeluje-
jo na preventivnih reševalnih vajah 
in srečanjih ter si izmenjujejo izku-
šnje s področja zaščite in reševanja. 
Prav tako si občini oziroma štaba 
priskočita na pomoč ob naravnih ali 
drugih hujših nesrečah, dobro med-
sebojno sodelovanje pa si obe občini 
želita tudi v prihodnje,« je bilo sliša-
ti v utemeljitvi za podpis.
Špela Kranjc

OBČINI TOLMIN IN DOMŽALE oziroma štaba zaščite in reševanja si priskočita na pomoč ob 
naravnih ali drugih hujših nesrečah, dobro medsebojno sodelovanje tudi v prihodnje pa sta si 
obljubili s podpisom posebne listine. Foto: arhiv Občine Domžale

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

čutke manjvrednosti ...) in nam 
omogoča, da jih nadomestimo s po-
zitivnejšimi in prijetnejšimi.

V Tolminu smo v jesenskem času že 
izpeljali večerne delavnice, kjer smo 
to metodo uporabljali na praktičnih 
primerih udeležencev. Poleg tega 
smo večkrat izvedli tudi začetno štiri-
urno delavnico uporabe metode EFT, 
kjer smo se jo naučili uporabljati za: 
• zmanjševanje oziroma odpravlja-
nje telesnih bolečin; • zmanjševanje 

pretiranega hrepenenja po stvareh, 
ki se jim težko odpovemo (kava, ci-
garete, sladkarije …); • odpravljanje 
neprijetnega spomina; • dosego 
trajnega notranjega miru. V sodelo-
vanju s Posoškim razvojnim centrom 
bomo EFT metodo širši javnosti 
brezplačno predstavili tudi v sklopu 
Tedna vseživljenjskega učenja, in si-
cer 9. junija v Kobaridu.
Snežana Kragelj, 
licencirana EFT izvajalka

Lisa Sossi, Gabrje 27a, 5220 Tolmin

Zagotovite si bivanje na SONČNI LOKACIJI 
z LEPIM RAZGLEDOM in v PRIJETNI SOSEŠČINI 

v OKOLICI TOLMINA.

NAJEM PRENOVLJENIH IN NOVO 

OPREMLJENIH APARTMAJEV.

INFORMACIJE: 051-400-050 
(po 16.00 uri).
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28. julija 1914. leta je Avstro-Ogrska napovedala vojno Srbiji. Za~ela se je prva svetovna vojna. 
Evropa je postala obse`no boji{~e, razdeljeno na ve~ front.

So{ka fronta

VOJNA, KI SE JE OB SOČI KONČALA OKTOBRA 1917, je pustila veliko sledi – uničena kraji-
na, porušene domačije in spremenjen politični položaj (na fotografijah so Bovec, Tolmin in Ko-
barid). Foto: arhiv Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«

V vojno sta vstopila nasprotujo-
ča si bloka: na eni strani sile 
Osi (Nemčija, Avstro-Ogrska, 

Bolgarija in Turčija), na drugi strani 
pa Antanta (Francija, Velika Britanija 
in Rusija). Italija je v prvem letu voj-
ne kljub partnerstvu v trojni zvezi z 
Avstro-Ogrsko in Nemčijo ostala nev-
tralna. S podpisom Londonskega pakta 
med Italijo in Antanto je Italija izsto-
pila iz te zveze ter 23. maja 1915 na-
povedala vojno Avstro-Ogrski. Odprla 
se je jugozahodna fronta, dolga 600 
kilometrov, ki je potekala od prelaza 
Stelvio na švicarsko-italijansko-avstrij-
ski tromeji preko Tirolske, Karnijskih 
Alp in Posočja do Jadranskega morja. 
90 kilometrov dolg odsek fronte, ki 
je potekal ob Soči od Rombona do 
Jadrana, je dobil ime soška fronta. V 
29 mesecih bojevanja, od maja 1915 
do oktobra 1917, je bilo na tem ob-
močju 12 ofenziv – 11 so jih izvedli 
Italijani, zadnjo, 12., pa vojaki Av-
stro-Ogrske in Nemčije.

Frontna črta se je v Zgornjem Poso-
čju kmalu ustalila in začelo se je po-
zicijsko vojskovanje. Naselja v nepo-
sredni bližini fronte so bila izpraznje-
na. Zasedli so jih vojaki, prebivalci pa 
so bili primorani oditi v begunstvo. 
Frontna linija med italijansko in avstro-
ogrsko vojsko je potekala z vrha Rom-
bona v Bovško kotlino, po dolini Sla-
tnika v Krnsko pogorje, čez Mrzli vrh 
pa se je spustila v Tolminsko kotlino. 
Mengore, Bučenica in Cvetje so tvo-
rili zaporo na desnem bregu Soče. Na 
ta način je Avstro-Ogrska branila po-
membno železniško in cestno pove-
zavo z notranjostjo monarhije. To, do 
2,5 kilometra široko ozemlje se je 
zapisalo v zgodovino kot tolminsko 
mostišče. Frontna linija se je nadalje-
vala čez Banjško planoto, mimo go-
riškega mostišča, čez Kras do Trža-
škega zaliva. Ob spodnjem toku reke 
Soče, kjer je pokrajina bolj položna, 
se je odvijala večina soških bitk. Ita-
lijanska vojska je predvidevala, da bo 
tu lažje zlomila nasprotnikovo obram-
bo kot v goratem svetu.

^ude` pri Kobaridu
Zadnje dejanje bojev ob Soči se je 

zgodilo v 12. soški bitki, ki se je za-
čela 24. oktobra 1917 prav ob njenem 
zgornjem toku. V literaturi je znana 
tudi kot čudež pri Kobaridu (poraz, 
polom pri Kobaridu za italijansko 
stran). Začela se je v Bovški kotlini s 
skupnim napadom avstro-ogrske in 
nemške vojske. Italijansko obrambo 
so presenetili s plinskim obstreljeva-
njem. Hkrati se je prodor začel iz 
tolminske smeri. Zlomu soške fronte 
je sledil prodor v Furlansko nižino in 
naprej do reke Piave, kjer se je fron-
ta 9. novembra 1917 ustalila. Po eno-
letnih bojih z italijansko vojsko in po 
razpadu avstro-ogrske monarhije se 
je prva svetovna vojna končala 11. no-
vembra 1918 s kapitulacijo Nemčije.

Vojne se ne bi smele (ve~) 
dogajati

Vojna, ki se je ob Soči končala ok-
tobra 1917, je pustila veliko sledi. V 
bojih ob Soči je umrlo okrog 300.000 
vojakov, vojno pa je prav tako bridko 
okusilo tudi civilno prebivalstvo, ki 
je iz neposredne bližine fronte mo-
ralo v begunstvo. Tisti, ki so se vrni-
li, so se morali soočiti z uničeno 
krajino, porušenimi domačijami in 
spremenjenim političnim položajem. 
Kraji ob Soči so pripadli Italiji.

Vojaška pokopališča, kaverne, strel-
ski jarki, kostnice, kapele, spomeniki, 
muzeji na prostem in druga obeležja 
predstavljajo pomembno snovno ter 
nesnovno dediščino evropske zgodo-
vine. Danes so s svojimi pričevanji, 
občutji in zgodbami hrbtenica Poti 
miru od Alp do Jadrana. Obenem pa 
vse – tako domačine kot obiskovalce – 
spominja na tiste, ki so tu trpeli v 
času prve svetovne vojne in hkrati 
opominja, da se vojne ne bi smele 
(več) dogajati. Zato spodbuja pred-
vsem razmislek o vredno(s)ti miru.

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

• 1. soška bitka (23. junij–7. julij 1915) • 2. soška bitka (18. julij–3. avgust 1915) • 3. soška bitka (18. oktober–4. november 1915) • 4. soška bitka (10. november–2. december 1915) 
• 5. soška bitka (11.–16. marec 1916) • 6. soška bitka (4.–16. avgust 1916) • 7. soška bitka (13.–17. september 1916) • 8. soška bitka (9.–12. oktober 1916) • 9. soška bitka (31. 
oktober–4. november 1916) • 10. soška bitka (12. maj–5. junij 1917) • 11. soška bitka (17. avgust–12. september 1917) • 12. soška bitka (24. oktober–9. november 1917) 
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Nje`na hi{a na Jev{~ku je spomenik davnih ~asov. Pripoveduje o na~inu `ivljenja ljudi izpod Ma-
tajurja morda `e v 18., zagotovo pa v 19. stoletju. Hi{a, katere hi{no ime je `ensko, Nje`na, ohranja 
duh kljubovalne `enske Jo`efe Mateli~ - Pepe (1894–1974).

Pepa Nje`na – varuhinja ognji{~a 
jev{ke zgodovine 

T a je že kot otrok garala, njena 
mladost pa je bila za povrh v 
senci skrbi za mater na poste-

lji in strahu pred nasilnim očetom. 
Ko ji je bilo 14 let, je na Livško prišla 
prva stotnija vojakov. Kolo zgodovine 
je začelo mleti. Tik pred vojno se je 
20-letna Jožefa poročila s sosedom 
Alojzom Zabreščkom - Gočinom. 
Kmalu po poroki so Alojza vpoklica-
li. Na hitro ga je vzela »klavnica« v 
Galiciji. Mlada Pepa se je oblekla v 
črno in v črnem do tal je ostala vse 
do svoje smrti. Ujela se je v past, iz 
katere ni bilo rešitve.

Pred očmi Pepe Nježne se je odvi-
jala zgodovina. Avstrijci so odšli in v 
zavetju Jevščka so se ugnezdili Itali-
jani. Podredili so si vas in ostali, do-
kler jih ni pregnala vojska pod po-
veljstvom Rommla. Konec vojne je 
namesto miru prinesel fašistično stra-
hovlado. Mlada in brhka Pepa je 
vztrajala pri vdovskem stanu. Delala 
je od jutra do mraka. Stregla je ognju 
v črni kuhinji; nosila vodo iz korita; 
obdelovala njive krompirja, fižola, 
korenja, žita in rži; pasla krave; dr-
varila; prala ... Pravijo, da se je usta-
vila le, da bi z dlani vdahnila tobak, 
kihnila in garala dalje.

Ko ji je umrla mati, je iz usmiljenja 

in koristi k sebi vzela obubožanega 
nečaka Janka. Mladenič je s presled-
ki ostal njen sopotnik do konca nje-
nih dni. V času druge svetovne vojne 
je bil zakotni Jevšček kraj za pomemb-
ne stvari odporniškega gibanja parti-
zanov. Tu se je pisalo novo poglavje 
zgodovine. Jevšček je bil v času Na-
rodnoosvobodilne vojske herojska 
vas. Kot vse vojne pa se je tudi ta kon-
čala, a namesto obljubljene svobode 
je Jevšček doletelo neizmerno gorje. 

Nova država (SFR Jugoslavija) je od 
vojn utrujeno vas spremila v nekakšen 
geto, obkrožen z goloseki in zastra-
žen s pol stotnije graničarjev. Ute-
snjeni Jevščani so bežali, hiše so se 
praznile, pašniki, njive so se zarašča-
li … Ta krivica je trajala do leta 1976.

Pepa Nježna te zapoznele »svobo-
de« ni dočakala. A imela je moč ustavi-
ti čas. Ustavila ga je v zakajeni kuhinji, 
pri ognjišču, v izbi, kamrici ... pri 
skromni in grobo stesani hišni opre-

mi, pri otrocih, ki so se na skrivaj zbi-
rali okoli njenega ognja. Ognjišče je 
ugasnilo. Dima ni več. Otroci so odra-
sli, a Nježne niso pozabili. Šla je v le-
gendo. Visoka, v črnini do tal, s ko-
ščenim obrazom in grčastimi rokami, 
ruto nizko na čelu, nebeško modrimi 
očmi in glasom, ki je jevški mladini 
ob ognjišču predel zgodbe iz vzne-
mirljive zgodovine malega Jevščka.
Po pripovedovanju domačinov zapisala 
Katja Roš

Utrinki

PEPA NJEŽNA je imela moč ustaviti čas. Ustavila ga je v zakajeni kuhinji, pri ognjišču, v izbi, kamrici ... pri skromni in grobo stesani hišni opremi, 
pri otrocih, ki so se na skrivaj zbirali okoli njenega ognja. Edina ohranjena fotografija Pepe je iz časov po 2. svetovni vonji, ko je bil Jevšček poln 
graničarjev (na fotografiji je označena). Foto: iz arhiva Leopolda Šeklija

KULTURNA BIOGRAFIJA 
BA[KE GRAPE
Ba{ka grapa – Društvo Baška dedi-
ščina nenehno išče sveže vsebine 
in ideje, ki povezujejo ter poudarjajo 
vrednote trajnostnega razvoja Baške 
grape in dvigajo kakovost življenja 
njenih prebivalcev. Na nedavnem 
10. občnem zboru je skozi projekci-
jo fotografij s prireditev in delovnih 
akcij, v katerih so člani opravili naj-
več prostovoljnih delovnih ur doslej, 
prikazalo pot, ki jo je prehodilo v le-
tu 2014. Predvajalo je tudi več po-
snetkov, s katerimi je bil trud društva 
pri ohranjanju dediščine Baške gra-
pe in njeni umestitvi v sodobni čas 
prikazan v televizijskih oddajah. Le-

prebivalcev, lokalnih vodičev, šolajo-
če mladine, učiteljev, profesorjev in 
ljubiteljev Baške grape s celostnim 
vpogledom v biografijo Baške gra-
pe, njeno dediščino in ljudi. Pod 
skupnim naslovom Kulturna biografi-
ja Baške grape se bo v dveh letih 
zvrstilo dvanajst predavanj strokov-
njakov, zaposlenih v ustanovah, ki 
dediščino raziskujejo, evidentirajo 
ali hranijo. Kakor je povedala Nadja 
Valentinčič - Furlan, koordinatorka 
vsebine dogodkov, je »cilj preda-
vanj izdaja monografije, ki bo zbra-
la podatke in spoznanja ter poka-
zala, kako teoretična strokovna vo-
dila zaživijo v praksi«.

Letos so v Domu krajanov na Graho-
vem ob Bači že pripravili tri sreča-

NA NEDAVNEM OBČNEM ZBORU JE DRUŠTVO BAŠKA DEDIŠČINA skozi projekcijo fotogra-
fij s prireditev in delovnih akcij prikazalo pot, ki jo je prehodilo v letu 2014. Foto: Cveto Zgaga

tošnja rdeča nit delovanja društva 
bo deseta obletnica ustanovitve.

Nedavno je društvo zagrizlo v sezna-
njanje splošne in strokovne javnosti, 
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Utrinki

Opa`anja

Stara mlekarna v Ravnem lazu

V aške mlekarne so v Posočju 
prava redkost, večina jih je po-
rušenih ali predelanih. Tiste, 

ki so še ohranjene, so opuščene in brez 
ustrezne funkcije obsojene na pro-
pad. Leta 2014 je lokalna skupnost v 
skrbi za ohranitev identitete lokalne-
ga stavbarstva in nesnovne kulturne 
dediščine dala pobudo za ogled stare 
mlekarne v Ravnem lazu v Bovcu.

V Posočju »novih mlekarskih teh-
nik«, ki so jih gospodarsko napre-
dnejše dežele že uvajale, do sredine 
19. stoletja niso poznali. Kmetijska 
družba iz Gorice je sicer že pospeše-
vala kmetijstvo, a zaslugo, da so leta 
1871 v Posočju začeli z izdelovanjem 
sira na t. i. švicarski način, ima ta-
kratni ravnatelj Kmetijske deželne 
šole v Gorici France Povše. Prva mle-
karska zadruga je bila v Posočju 
ustanovljena leta 1874 v Poljubinju. 
Sledile so ji mnoge pašne skupnosti.

Mlekarna v Ravnem lazu je bila ob 

glavni poti v zaselku zgrajena konec 
19. stoletja. Obnovljena je bila vsaj 
trikrat: po koncu prve svetovne voj-
ne, v 50. letih 20. stoletja, ko je za-

TLORIS, NARIS IN FOTOGRAFIJA LESENE SPUŠČAUNCE – delovnega pulta za izdelavo sira, 
na katerem so v prtih zajeto maso iz kotla oblikovali v kalupih, jih stiskali in odcejali odvečno 
tekočino. Izdelana je z enostavnimi posameznimi deskami in letvicami.

radi snežnega plazu odneslo streho, 
in nazadnje po potresu leta 1976. 
Mlekarna je z vhodnim pročeljem 
orientirana na cesto in s severnim 
prislonjena v breg. Je značilnega po-
dolgovatega tlorisa s strmo dvokapni-
co, na kateri stoji posebno oblikovan 
širok dimnik, streha je krita s ploče-
vino. Pritličje je grajeno z lokalnim 
kamnom, zatrepne stene, strop in 
ostrešje so leseni. Prostor se deli na 
dva dela: mlekarno in klet – zorilnico 
sira. V objektu je ohranjeno kurišče 
z nosilcem za kolovrat in nekaj po-
hištva: spuščaunca, police, klop in 
obešalniki. Vsi elementi so obdelani 
toliko, kot je treba. Klopi so poglo-
bljene v zid in podprte z eno podpo-
ro. Spuščaunca je mojstrsko izdelana 
z enostavnimi posameznimi deskami 
in letvicami. Ima vse, kar je treba, in 

ničesar preveč. Poseben je zatič za 
vrata. S prefinjeno natančnostjo so 
na klop ob vratih pritrdili vrtljiv lesen 
kavelj, s katerim so zataknili vrata, 
da so nemoteno nosili mleko v kotel 
in zračili prostor. Kdo ve, od kdaj je že 
pritrjen, a še vedno je tam in dela!

Zaradi avtentičnosti in redkosti je 
mlekarna v Ravnem lazu vpisana v Re-
gister kulturne dediščine z izdelanim 
posnetkom obstoječega stanja. Ni si-
cer v najboljši gradbeni kondiciji, da 
pa bi jo lahko ohranili kot živo pripo-
vedovalko značilne pašne živinoreje 
na tem območju, bi morali čim prej 
pristopiti k njeni sanaciji in jo ponov-
no vključiti v vsakdanje življenje.
Besedilo, skica in foto: Andrejka Šču-
kovt, konservatorska svetovalka, Zavod 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Nova Gorica, in Maya 
Evelyn Kristan

nja. Najprej je arheolog Miha Mli-
nar, kustos v Tolminskem muzeju, 
predstavil arheološko podobo Ba-
ške grape. Sredi februarja je o vse-
bini in pomenu varovanja nepremič-
ne kulturne dediščine na Sloven-
skem in v Baški grapi ter o prizade-
vanjih stroke za njeno vključevanje v 
prostor predavala zgodovinarka in 
sociologinja Ernesta Drole, vodja 
goriške enote Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine. V začetku marca 
pa je etnolog in sociolog Silvester 
Gaberšček, izvedenec za sakralno 
kulturno dediščino, zaposlen na Mi-
nistrstvu za kulturo RS, odstiral bo-
gastvo sakralne dediščine Baške 
grape in širšega območja.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

PRVO DESETLETJE RD 
LAHNICA – VOLARJE
Volarje – Letos mineva že deseto 
leto od ustanovitve Rekreativnega 
društva (RD) Lahnica – Volarje. V 
tem času nam je uspelo organizirati 
mnogo dogodkov in dejavnosti, s 
katerimi smo popestrili dogajanje v 
vasi ter člane in vaščane spodbujali 
k druženju.

V toplejših mesecih smo organizirali 
nogometne turnirje, poletne delavni-
ce za otroke in zbirali prispevke v 
dobrodelni akciji Za Gajine korake. 
Sodelovali smo v vseslovenski čistil-
ni akciji in ker je bil odziv članov ve-
lik, nameravamo podobne akcije iz-
vajati tudi v prihodnje. Udeležili smo 

se praznika frike v Tolminu, prazno-
vanja 300. obletnice tolminskega 
punta in kraškega maratona. V hla-
dnejši polovici leta organiziramo va-
ško martinovanje, za naše najmlajše 
pa delavnice izdelovanja okraskov in 
peke piškotov, ob prihodu dedka 
Mraza pa gledališko igro v lastni iz-
vedbi. Konec lanskega leta smo v 
središču vasi postavili in okrasili no-
voletno smreko, pod katero smo se 
v prazničnem času poveselili.

Vsako leto izdamo društveno glasilo 
Lahnčnik in tematski koledar. Z la-
stnimi sredstvi in prostovoljnim de-
lom obnavljamo in vzdržujemo dru-
štvene prostore ter igrišča. Uspešno 
sodelujemo tudi s krajevno in agrar-
no skupnostjo Volarje-Selišče.

OB LETOŠNJEM OBILNEM SNEŽENJU smo 
s skupnimi močmi očistili volarski most čez 
Sočo. Foto: Ivan Černe

Najbolj viden dogodek, ki ga je naše 
društvo obudilo in ga vsakoletno or-
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Zgodbe So~e/
Storie d’Isonzo

Ob zaključku čezmejnega projekta 
CAMIS je bila izdana dvojezična pu-
blikacija Zgodbe Soče, v kateri so na 
kratko predstavljeni doseženi rezulta-
ti. Kot je zapisano v uvodu, je projekt 
»leta 2012 združil enajst slovenskih 
in italijanskih institucij z namenom 
usklajenega upravljanja povodja reke 
Soče. V dveh letih in pol so projektni 
partnerji v prostoru pustili pomem-
ben pečat, vsak na svojem področju 
dela: od naložb, prostorskih študij, 
razvoja modela prostorske rabe do 
hidromorfoloških analiz, kemijskih 
analiz voda in analiz zakonodaje.« 

Rezultati so obširneje predstavljeni na 
priloženi zgoščenki in spletni strani 
projekta.

NASLOV KNJIGE: Zgodbe Soče/
Storie d’Isonzo. UREDNIŠKI ODBOR: 
Miro Kristan, Jana Podgornik, Pri-
mož Skrt. IZDAL: Posoški razvojni 
center. KRAJ IN LETO IZDAJE: Tol-
min, 2015. JEZIK: slovenski in itali-
janski. ŠTEVILO STRANI: 128. NA-
KLADA: 500 izvodov. FORMAT: 16,2 
× 23,4 cm. VEZAVA: mehka.

Razvojni program 
doline Tolminke

V okviru čezmejnega projekta CA-
MIS je Posoški razvojni center pripra-

Knji`na polica

vil Razvojni program doline Tolmin-
ke. Dokument povezuje poglede raz-
ličnih nosilcev, ki na tem območju 
prepoznavajo potencial. Sestavljen je 
iz splošnega geografskega orisa in 
analize gospodarske dejavnosti, »v 
zadnjem delu pa so na podlagi SWOT 
analize predlagani nekateri ukrepi, ki 
lahko pripomorejo k razvoju doline 
Tolminke«.

NASLOV KNJIGE: Razvojni pro-
gram doline Tolminke. AVTORJI: 
Jana Podgornik, Nataša Klobučar 
Štrancar, Miro Kristan. IZDAL: Po-
soški razvojni center. KRAJ IN LETO 
IZDAJE: Tolmin, 2015. ŠTEVILO 
STRANI: 76. NAKLADA: 50 izvodov. 
FORMAT: 21 × 26 cm. VEZAVA: mehka.

Zbornik o zelenem 
javnem naro~anju na 
podro~ju stavb in 
vrednotenju 
trajnostnih stavb

V zborniku si lahko poleg še osmih 
drugih avtorjev različnih prispevkov 
o povečevanju energijske učinkovitosti 
v javnih stavbah preberete tudi bese-
dilo o Energetski sanaciji stavb kot 
del trajnostne naravnanosti občin, ki 
sta ga na primeru občine Tolmin pri-
pravila sodelavca Posoškega razvojne-
ga centra Miro Kristan in Jana Pod-

gornik. Zbornik si lahko ogledate 
tudi na spletni povezavi www.projec-
tcec5.eu.

NASLOV: Zbornik o zelenem jav-
nem naročanju na področju stavb in 
vrednotenju trajnostnih stavb. Pri-
spevki k povečevanju energijske učin-
kovitosti v javnih stavbah. UREDILA: 
Iva Gruden. IZDALA IN ZALOŽILA: 
Umanotera. KRAJ IN LETO IZDAJE: 
Ljubljana, 2014. ŠTEVILO STRANI: 
98. FORMAT: 14,7 × 20,9 cm. VEZA-
VA: mehka.

Pirta, farca, fidinja
Barbara Ivančič Kutin iz Inštituta 

za slovensko narodopisje je izbrala, 
uredila in priredila besedila folklor-

Utrinki

ganizira, pa je Košpar. Organizacija 
letošnjega je v polnem teku. Na tem 
mestu pa vam lahko zaupamo, da 
nas bodo zabavali duo Bakalina, Pi-
halni orkester Tolmin in glasbena 
skupina Kingston.
Anja Skočir, tajnica RD Lahnica – Volarje

UBRANI GLASOVI SO SE 
PREDSTAVILI NA LETO[NJI 
REVIJI
Poso~je – Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti z Območno izpostavo 
Tolmin (JSKD OI Tolmin) že od usta-
novitve leta 1998 skrbi za delovanje 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, pri-
pravlja pregledna srečanja in revije, 
na katerih se predstavljajo številna 
domača kulturna društva in skupine 
(v Posočju jih deluje več kot 70). 
Poleg tega organizira izobraževalne 
delavnice na vseh zvrsteh ustvarja-

nja – vokalne in instrumentalne glas-
be, folklore, gledališča, plesa, litera-
ture in likovnega izražanja.
Tako kot vsako leto smo tudi letos 
revialne programe pričeli s pevskimi 
zbori, ki jih je, kot se za Primorce 
spodobi, po številu delujočih kultur-
nih društev največ. Reviji pevskih 
zborov Zgornjega Posočja smo ko-
nec februarja prisluhnili v Kulturnem 
domu Kobarid, Kulturnem domu Bo-
vec in dvorani Šolskega centra Tol-
min. Na revijo se je prijavilo 21 pev-
skih sestavov s skoraj 400 pevci, 
vendar so bili programi zaradi bole-
zni nekoliko okrnjeni. V Kobaridu so 
program sooblikovali Ženski pevski 
zbor (ŽPZ) Žarek s Šentviške plano-
te, Moški pevski zbor (MoPZ) in ŽPZ 
Justin Kogoj iz Dolenje Trebuše, 
Mešani pevski zbor (MePZ) Canto 
ergo sum iz Tolmina in MePZ Planin-
ska roža iz Kobarida. Sledil je kon-

cert v Bovcu, kjer so nastopili Vokal-
na skupina (VS) Flance, VS Drežni-
ca, MePZ Sveti Anton Kobarid, Mo-

PZ Poljubinj, Komorni zbor Iskra Bo-
vec ter Oktet Simon Gregorčič iz 
Kobarida. Revija se je zaključila z 

NA LETOŠNJI REVIJI PEVSKIH ZBOROV ZGORNJEGA POSOČJA, ki je konec februarja pote-
kala v Kobaridu, Bovcu in Tolminu, je nastopilo 17 pevskih sestavov. Foto: Foto Červ
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nih pripovedi iz Bovškega, ki so za-
pisane tako v bovškem jeziku kot v 
knjižni slovenščini. Posamezne pripo-
vedke je upodobilo 21 slovenskih aka-
demskih slikarjev. Ti so svoja dela 
konec leta 2013 predstavili tudi na 
razstavi Sekcije ilustratorjev Zveze 
društev slovenskih likovnih umetni-
kov v Bovcu, danes pa jih lahko ob-
čudujemo v knjigi, ki vam jo predsta-
vljamo. 

NASLOV: Pirta, farca, fidinja. Upo-
dobitve folklornih pripovedi z Bov-
škega. ZBRALA IN UREDILA: Barba-
ra Ivančič Kutin. IZDALA: Zveza 
društev slovenskih likovnih umetni-
kov ob finančni pomoči Ministrstva 
za kulturo in Lokalne turistične or-
ganizacije Bovec. KRAJ IN LETO 
IZDAJE: Ljubljana, 2013. ŠTEVILO 

STRANI: 48. FORMAT: 16,5 × 21,6 
cm. VEZAVA: mehka.

Rudi Sko~ir
Jeseni 2013 je izšla velika barvna 

monografija, v kateri so strnjena do-
sedanja umetniška obdobja slikarske-
ga in ilustratorskega dela Rudija 
Skočirja. V njej niso predstavljena 
zgolj Skočirjeva ustvarjalna dela, 
marveč tudi obsežen intervju umetno-
stne kritičarke Nelide Nemec z avtor-
jem, strnjen pregled knjižnih ilustra-
cij, samostojnih in skupinskih razstav, 
javnih del, nagrad ter priznanj. Mo-
nografija je po besedah Skočirja na-
stala v želji, da vsak izmed nas za-
čuti nekaj lepote, ki je ujeta v delih.

NASLOV KNJIGE: Rudi Skočir. AV-
TOR: Nelida Nemec. IZDALA: Založ-

Utrinki

nedeljskim koncertom v Tolminu, ki 
so ga soustvarili MoPZ Golobar iz 
Bovca, ŽPZ Sožitje iz Podmelca, 
MePZ Zdravko Munih Most na Soči, 
Vocal Bača iz Podbrda, VS Snežet iz 
Tolmina in Komorni zbor Musica Vi-
va iz Tolmina.

Namen revije ni tekmovanje, ampak 
pregled programa, ki so ga pevci 
skupaj z zborovodji pripravili v zadnji 
sezoni. Zbori so se predstavili z zelo 
raznolikim izborom pesmi, od ljud-
skih do umetnih, domačih in tujih av-
torjev. Kljub temu, da revija ni tek-
movalnega značaja, je strokovno 
spremljana. Letošnjo je spremljal 
skladatelj in zborovodja Walter Lo 
Nigro, ki se je po koncertih s pevci 
pogovoril, njegovi nasveti in izkušnje 
pa jim bodo v pomoč pri nadaljnje-
mu delu.
Silva Seljak, JSKD OI Tolmin

ti. Med njimi je na slovenski strani 
nastal tudi zemljevid s kratkimi opi-
si poti po kolesarski poti Adriabike 
– hribovita trasa, pa kolesarski ze-
mljevid in vodniki, ki opisujejo posa-
mezne »traile« na Cerkljanskem in po 
Vipavskem.

Iz projektov iCON in Bimobis pa je 
nastal kolesarski zemljevid Čezmejni 
kolesarski krog in spletna stran www.
bike-alpeadria.com, ki ponuja inte-
raktivne vsebine, vezane na več ko-
lesarskih poti. Te so razdeljene na 
tiste v tako imenovanem kolesarskem 
krogu kot tudi tiste, ki se vežejo po-
vezovalne, spoznavalne in gorske poti.
Pripravili: Mateja Kutin in Tatjana 
Šalej Faletič

ba Bogataj. KRAJ IN LETO IZDAJE: 
Ljubljana, 2013. ŠTEVILO STRANI: 
349. FORMAT: 24,7 × 30 cm. VEZA-
VA: trda.

Nov promocijski 
material za ljubitelje 
kolesarstva

Ljubitelji kolesarstva se boste za-
gotovo razveselili številnega novega 
promocijskega gradiva, nastalega v 
sklopu treh čezmejnih projektov iz 
Programa Slovenija-Italija 2007–2013.

Na račun projekta Inter Bike smo 
bogatejši za dve osrednji tiskovini – 
kolesarski vodnik (»roadbook«) in 
brošuro z opisi ter zemljevidi, ki 
predstavljajo traso glavne kolesarske 
»hrbtenice« Severnojadranske kole-
sarske steze Adriabike. Ta nas vabi 
na tri popotovanja (vsako traja po 
šest dni), in sicer od Kranjske Gore 
do italijanske Ravenne. Predlagana 
pot poteka po kolesarskih stezah in 
stranskih cestah, ob tem pa vseskozi 
ponuja možnost uporabe javnih pre-
voznih sredstev ter nas hkrati opo-
zarja na bližnje znamenitosti. S sple-
tne strani www.adriabike.eu si lahko 
prenesete tudi georeferencirane po-
datke o poti in koristno aplikacijo za 
pametne telefone Adriabike.

Na to glavno traso pa so vezane še 
številne druge lokalne kolesarske po-

KLJUB VREMENSKIM NEV[E-
^NOSTIM NAM JE USPELO
Podbrdo – Tudi letošnja zima je bila 
nekoliko muhasta. Sneg nam je po-
darila tudi v dolini, a je bila snežna 
odeja kratkotrajna, nagajal pa je tudi 
dež. Vseeno se vrtičkarji iz podbr-
škega vrtca nismo predali in smo 
smučarski tečaj v sodelovanju s 
Športnim društvom Podbrdo zaradi 
vremenskih razmer izvedli v dveh 
delih: dva dni je potekal v januarju, 
štiri dni pa v februarju.
Tečaj je obiskovalo šest vrtičkarjev, 
ki so bili zelo vztrajni in željni novega 
znanja. Tudi letos so imeli otroci dva 
smučarskega učitelja – Jožeta 
Smolnikarja in Angelo Čufer. Oba 
sta z navdušenjem predajala svoje 
znanje našim nadobudnežem. Otro-
ci so se zadnji dan tečaja preizkusili 
na tekmi, kamor so povabili tudi na-

vijače. Zanje so navijali vsi ostali vr-
tičkarji, spodbujala pa jih je tudi rav-
nateljica vrtca in šole Polona Ken-
da. Podelitev priznaj za udeležbo na 

smučarskem tečaju smo izvedli na 
srečanju s starši, skupaj z njimi pa 
smo si ogledali tudi posnetek tekme.
Besedilo in foto: L. B.

PODBRDŠKI VRTIČKARJI so smučarski tečaj zaključili s tekmo, na kateri so jih spodbujali nji-
hovi sovrstniki in ravnateljica Polona Kenda.

Foto: Uroš Švigelj
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KAJ DELAJO GASILCI, 
KO NE GASIJO?
Podbrdo – Na vprašanje, kaj delajo 
gasilci, ko ne gasijo, je konec janu-
arja na rednem občnem zboru od-
govorilo Prostovoljno gasilsko dru-
štvo (PGD) Podbrdo s predstavitvijo 
pestre bere dosežkov preteklega le-
ta. Poročila so potrdila, da so znanja 
in izkušnje gasilcev nepogrešljiva ne 
le pri gašenju požarov, ki jih na do-
mačem območju lani na srečo ni bi-
lo, ampak tudi v vse bolj zahtevnih 
intervencijah v prometu, pri varova-
nju premoženja in ljudi pred popla-
vami, snegom, žledom ter plazovi in 
celo pri reševanju osebe v delovni 
nesreči.

Največji uspeh preteklega leta se 
jim zdi nabava novega gasilskega 
vozila Nissan Navara GVGP-1, spe-
cializiranega za gašenje gozdnih po-
žarov. Celotna naložba je bila vredna 
60.000 evrov, 80 odstotkov sred-
stev sta prispevali Gasilska zveza 
Tolmin in Občina Tolmin, drugo pa 
so zbrali z donacijami krajanov in 
prostovoljnim delom članov društva. 
Polepšali in posodobili so tudi notra-
njost gasilskega doma.

Gasilke in gasilci so bili skozi vse le-
to dejavni na rednih gasilskih vajah, 
uspešni na tradicionalnih gasilskih 
tekmovanjih in požrtvovalni pri hu-

manitarnih akcijah. Pohvalili so pod-
poro in zaupanje krajanov ter odlič-
no sodelovanje z domačimi društvi 
in sosednjimi gasilskimi društvi.

V načrtu dela za letošnje leto so iz-
postavili dopolnitev in posodobitev 
gasilskih zaščitnih oblek, spodbuja-
nje izobraževanja gasilcev ter gasilk 
in vključevanje mladih v gasilske vr-
ste. Na občnem zboru so podelili 
napredovanja in priznanja. V čin so 
napredovali trije člani društva. Še-

stim članom so podelili značko za 
dolgoletno delo, štirim pa priznanja 
gasilske zveze II. oziroma III. sto-
pnje. Z najvišjim priznanjem, gasil-
sko plamenico II. stopnje, je bil odli-
kovan dolgoletni član Zdenko Drole 
iz Podbrda. Delaven in predan gasi-
lec ter požrtvovalen prostovoljec je 
bil dolga leta mentor gasilskega 
podmladka, ki mu še vedno rad po-
maga z nasveti.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

PD PODBRDO KUJE NA^RTE
Podbrdo – Člani Planinskega dru-
štva (PD) Podbrdo se so februarja 
zbrali na občnem zboru in pregledali 
dosežke preteklega leta. Pri zagonu 
sezone, zaznamovane z izredno sla-
bim vremenom, so se vsi odseki 
društva potrudili v največji možni 
meri. Gospodarski odsek je temelji-
to očistil kočo na Črni prsti, napolnil 
shrambo in uredil oskrbništvo. Z naj-
bolj odgovornim in težkim delom so 
se spopadli žičničarji, ki so konec 
maja postavili nov podporni steber 
tovorne žičnice. Med sezono so vo-
ziček naložili 64-krat in na goro pre-
peljali okoli 14 ton hrane in materia-
la. Markacisti so obnovili zaradi po-
sledic žleda neprehodne in poško-
dovane poti in utrdili smerokaze. 
Odsek Grahovo-Koritnica je bil 
uspešen pri organizaciji izletov in 
prireditev.

Kljub slabemu vremenu se je v koči 
na Črni prsti v vpisno knjigo vpisalo 
1.440 planincev – 552 jih je tudi 
prenočilo, od tega kar 318 tujcev. K 
obisku je gotovo pripomogla akcija 
»Na obisk na Črno prst«. Planince z 
najmanj desetimi vzponi so nagradili 
z majico. Kriterij je doseglo trideset 
planincev, letos prvič tudi več nedo-
mačinov.

Najbolj pa se je društvo prizadevalo 
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VRHUNSKA [PORTNIKA MED 
BOV[KIMI OSNOVNO[OLCI
Bovec – Zadnji petek pred zimskimi 
počitnicami sta bovško osnovno šo-
lo obiskala vrhunska športnika – te-
lovadec Mitja Petkovšek in pleza-
lec Tomaž Jakofčič. Srečanje z 
učenci je v sodelovanju z Občino 
Bovec organizirala Policijska postaja 
Bovec. Prijetnega druženja so se 
udeležili učenci matične šole in Po-
družnične šole Soča.
Oba športnika sta učencem skušala 
približati možnosti aktivnega preži-
vljanja prostega časa. Alpinist Tomaž 

Jakofčič jim je predstavil alpinizem 
in športno plezanje, odgovoril pa je 
tudi na mnoga vprašanja o svojih od-
pravah. Mitja Petkovšek, eden naju-
spešnejših slovenskih telovadcev, je 
s svojim pozitivnim nastopom šolarje 
navdušil za bradljo. Gosta sta 
osnovnošolce razveselila s svojimi 
avtogrami. Ob koncu druženja je kar 
nekaj otrok izrazilo željo, da bi take 
dogodke večkrat organizirali. Oba 
športnika je sprejel tudi župan Val-
ter Mlekuž.
Besedilo in foto: Manuela Doles, uči-
teljica na OŠ Bovec

ZDENKO DROLE iz Podbrda (na sliki drugi z desne) je na občnem zboru PGD Podbrdo prejel 
gasilsko plemenico II. stopnje. Foto: Alenka Zgaga

MITJA PETKOVŠEK, eden najuspešnejših slovenskih telovadcev, je s svojim pozitivnim nasto-
pom navdušil bovške šolarje.
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TOLMINCI PRIPRAVLJENI 
NA SPOMLADANSKI DEL 
SEZONE
Tolmin – 15. marca se je za član-
sko ekipo Nogometnega kluba (NK) 
TKK Tolmin s tekmo proti Šenčurju 
začel spomladanski del prvenstva v 
2. Slovenski nogometni ligi (SNL). 
Jesenski del so novinci v drugoliga-
ški konkurenci končali na visokem 
tretjem mestu. Na 15 tekmah so do-
segli osem zmag, en neodločen izid 
in šest porazov. Pred Tolminom sta 
na lestvici prezimili le ekipi iz Krške-
ga in kranjski Triglav.

Tolminski nogometaši so pod vod-
stvom trenerjev Davida Kanalca in 
Petra Hočevarja s pripravami začeli 
sredi januarja. Treningi so večinoma 
potekali nemoteno. Nekaj nevšeč-
nosti je prinesel le sneg, ki pa so ga 
igralci, trenerji, člani uprave in zvesti 
klubski navijači skupaj počistili z igri-
šča z umetno travo Na logu ter tako 
zagotovili nemoteno treniranje. V pri-
pravljalnem obdobju so nogometaši 
odigrali vrsto prijateljskih tekem. Pr-
va na seznamu je bila tekma proti 
srbski Crveni zvezdi, odigrana v De-
kanih, ki je bila tudi najbolj vznemir-
ljiva in tako za nogometaše kot za 

PRIZNANJE NEUSTRA[NEMU 
ALPINISTU
Ljubljana – Konec februarja je Pla-
ninska zveza Slovenije podelila pri-
znanja za vrhunske dosežke v alpi-
nizmu in športnem plezanju za leto 
2014. Med dobitniki je bil tudi Peter 
Mežnar, ki je posmrtno prejel pri-
znanje za življenjsko delo na podro-
čju alpinizma.

Vrhunski alpinist in gorski reševalec 
je bil član Alpinističnega odseka Pla-
ninskega društva Kamnik. Svojo pot 
pa je začel v Posočju, v Žabčah, 
kjer je preživel otroštvo in že takrat 
vzljubil gore. Pri 15 letih se je pridru-
žil domačemu Soškemu alpinistične-
mu odseku in kmalu začel nizati 
uspehe. Kot eden najperspektivnej-
ših slovenskih alpinistov je bil dele-
žen podpore pri prvih obiskih Zaho-
dnih Alp. Nanizal je vrsto uspehov v 
domačih in tujih gorah ter se udele-
žil številnih alpinističnih odprav. Po 
slovenski odpravi v Tibet leta 1999 
in padcu na sestopu z vrha Gjačung 
Kanga, ko je utrpel hujši pretres mo-
žganov in hude ozebline, se je Me-
žnar umaknil iz sveta alpinističnih 
odprav in se predal mladi družini. 
Vseskozi pa je ostajal v krogu alpini-

Utrinki

ALBIN MEDJA (prvi z desne) in HERMAN BOROVNIK (prvi z leve), edina še živeča ustanovitelja 
PD Podbrdo, sta ob visokem osebnem jubileju, 80. letnici, prejela posebni društveni zahvali. 
Foto: Cveto Zgaga

Utrinki

za izdelavo idejne zasnove obnove 
strehe koče na Črni prsti. Naložba 
je vredna 50.000 evrov. Letos pri-
čakujejo nepovratna sredstva Fun-
dacije za šport, vendar naložba ne 
bo pokrita v celoti. Deloma jo bodo 
krili s kreditom in lastnimi sredstvi. 
Pri tem računajo na prostovoljno de-
lo članov, ki doslej nikoli niso zatajili.

Ob koncu sta predsednik društva 
Tomaž Štenkler in predsednik 
Meddruštvenih odborov PD Posočja 
Gregor Rupnik najzaslužnejšim čla-

nom podelila priznanja Planinske zve-
ze Slovenije. Trije so prejeli pohvalo, 
sedem bronasti častni znak in štirje 
srebrni častni znak. Najprisrčnejši 
aplavz pa so prisotni namenili edini-
ma še živečima ustanoviteljema dru-
štva Albinu Medji in Hermanu Bo-
rovniku, ki sta ob visokem osebnem 
jubileju, 80. letnici, prejela posebni 
društveni zahvali. Slednji je že ko-
nec lanskega leta prejel spominsko 
plaketo Planinske zveze Slovenije.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

TOLMINSKI NOGOMETAŠI v spomladanski del prvenstva ne vstopajo več kot popolna neznan-
ka, saj so s tretjim mestom v jesenskem delu presegli še tako optimistične napovedi. Foto: arhiv 
NK TKK Tolmin

navijače nepozabna. Nekdanjemu 
večkratnemu srbskemu prvaku in tu-
di evropskemu prvaku so se Tolmin-
ci dobro postavili po robu, na koncu 
pa so morali priznati poraz (3 : 0).

Zimski prestopni rok je poskrbel tudi 
za nekatere spremembe v igralskem 
kadru. Ekipo so zapustili Tine Krava-
nja (Klub malega nogometa Oplast), 
Tim lo Duca (Avstrija) in Jani Curk 
(NK Maribor). Vsem želimo obilo 
sreče pri nadaljevanju kariere. Novi-
nec v ekipi je Aljaž Kanalec, ki bo v 
Tolminu igral kot posojen nogome-

taš Nogometnega društva Gorica.

V spomladanski del prvenstva Tol-
minci ne vstopajo več kot popolna 
neznanka, saj so s tretjim mestom v 
jesenskem delu presegli še tako op-
timistične napovedi. Trenerski dvo-
jec Kanalec-Hočevar še vedno stavi 
na trdo delo in homogenost svoje 
ekipe. Končna uvrstitev tolminske 
ekipe bo znana najkasneje 30. maja 
po odigranem zadnjem krogu za se-
zono 2014/2015.
Tadej Feregotto, marketing, NK TKK 
Tolmin
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stov in še naprej nizal težke smeri, 
preplezane v domačih in tujih gorah. 
Želja po alpinističnih odpravah je tle-
la in čakala na priložnost – vse do 
lanskega poletja. Z Alešem Hol-
cem sta kot člana mednarodne od-
prave odšla v odročne kitajske gore 
nad reko Shaksgam, od koder se ni-
sta več vrnila. Neuspešna reševalna 
akcija je bila konec julija zaključena. 

Za njima se je izgubila vsaka sled, 
ostal pa bo spomin na modrega, ne-
ustrašnega alpinista in dobrega, 
pravičnega človeka!

Po obrazložitvi nagrad povzela: Mateja 
Kutin

USPEHI KARATEISTOV
Tolmin – Karate klub Goryu je 22. 
marca v tolminski telovadnici v sode-
lovanju s Slovensko zvezo tradicio-
nalnega karateja, Zavodom za kultu-
ro, šport in mlade Tolmin in Občino 
Tolmin že šestič organiziral karate 
tekmo. Zbralo se je 300 tekmoval-
cev različnih starosti iz Srbije, Hrva-
ške, Italije in Slovenije. Klubsko 
zmago je dosegel italijanski karate 
klub Ken e Zen. Domači tekmovalci 
so z dobrimi nastopi klubu priborili 
6. mesto med 19 sodelujočimi klu-
bi. Medalje so prejeli Neža Valen-
tinčič s 1. mestom v katah za starej-
še deklice, Aljaž Markič s 1. me-
stom v katah pri kadetih, Kevin Pa-
vlin s 1. mestom in Gašper Grm z 
2. mestom v katah za malčke, Ale-
ksej Galič z 2. mestom v katah za 
najmlajše, Luka Cimprič z 2. me-
stom v katah za starejše dečke in 
Aleks Pavlin s 3. mestom v katah 
za mlajše dečke. V karate bojih so 
se najvišje rezultate dosegli Janez 
Makorič s 3. mestom v kategoriji 

mlajših dečkov in Andrej Valentin-
čič s 3. mestom med kadeti.

Uspešne so bile tudi ekipe Goryu. V 
katah so dosegle 1. mesto med ka-
deti (Kevin Podreka, Andrej Valen-
tinčič, Aljaž Markič), 2. mesto med 
mlajšimi dečki (Jakob Volarič, Nik 
Maglica, Santiago Leban Para-
da), 2. mesto med mlajšimi dečki in 
deklicami (Neža Valentinčič, Gal 

Kuštrin, Primož Šturm) in 3. mesto 
med mlajšimi dečki (Aleks Pavlin, 
Kevin Pavlin, Janez Makorič). Zaradi 
dobrega tekmovalnega vzdušja in 
odlične organizacije tekmovanja se 
tekmovalci, trenerji, sodniki in gle-
dalci z veseljem vsako leto vračajo v 
Tolmin.
Martina Kenda, članica Karate kluba 
Goryu

Utrinki

KONEC MARCA je v Tolminu potekala karate tekma, na kateri so uspešno nastopili tudi člani 
Karate kluba Goryu (na fotografiji so Nik Maglica, Janez Makorič, Jakob Volarič, Aleks in Kevin 
Pavlin). Foto: Suzana Volarič

ALPINIST PETER MEŽNAR je posmrtno pre-
jel priznanje za življenjsko delo na področju 
alpinizma. Foto: Janko Humar
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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). Informacija glede objave v naslednji številki SOČAsnika bo objavljena na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka v začetku 
prihodnjega leta.Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Objavljamo 
samo naslednje podatke: datum in uro, kraj, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja ter telefonsko številko ali e-naslov ali spletno stran. Če želite v SOČAsniku 
podrobneje najaviti prireditev v obliki članka, oglasa ali oglasnega sporočila, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-
oglasevanja. Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.

Datum Kraj Prireditev Informacije

4. 4. (21.30) TOLMIN, Center MinK Kultura Raztura: koncert vokalne skupine Bassless KTŠ: www.kizej.si

10. 4. (19.00) KOBARID, Kobariški muzej Projekcija dokumentarnega filma Soča, vojna v gorah, ISONZO, der 
Krieg in den Bergen

Kobariški muzej

11. 4. (8.00) POLJUBINJ, PRAPETNO Tradicionalna čistilna akcija www.ks-poljubinj.si

11. 4. TOLMIN 14. tek Sotočja Tolmin – Primorski pokal AD Posočje: ad.posocje@gmail.com

11. 4. (22.00) TOLMIN, Center MinK Kultura Raztura: koncert vokalne skupine Neomi KTŠ: www.kizej.si

18. do 19. 4. HRVAŠKA Planinarjenje po Istri PD Tolmin, D. Kenda: 041-744- 631

18. 4. GRAHOVO OB BAČI, Dom 
krajanov

Graparska tržnica 2015 www.baskagrapa.si

18. 4. (9.00 do 
12.00)

TOLMIN, Knjižnica CK 
Tolmin

Knjižni sejem Bukvarna TZGP, KCK Tolmin: 05/ 38-11-528

18. 4. (9.00 do 
13.00)

TOLMIN, Galerija SDK Kultura Raztura: KTŠ Atelje, likovna delavnica KTŠ: www.kizej.si

20. do 22. 4. 
(9.00 do 19.00)

TOLMIN, Knjižnica CK 
Tolmin

Knjižni sejem Bukvarna KCK Tolmin: 05/ 38-11-528

20. do 26. 4. ITALIJA Planinarjenje po Elbi PD Tolmin, S. Boljat: 051-622-962

23. 4. (19.00) TOLMIN, Knjižnica CK 
Tolmin

Začetek Primorci beremo 2015: predstavitev knjige Ogenj, rit in kače niso 
za igrače (Noč knjige)

KCK Tolmin: 05/ 38-11-528

26. 4. BOVEC 14. Bovški tek – Primorski pokal Tekaško društvo Bovec: 051-253-471 
(Vasja) in 031-361-644 (Albert)

29. 4. TOLMIN, Bar Kovačija International Jazz Day Preparty jazzpuntbigband@gmail.com

30. 4. (21.00) TOLMIN, na Logu KTŠ Prvomajanje s S.A.R.S. KTŠ: www.kizej.si

2. 5. POLJUBINJ Šempav 2015 www.ks-poljubinj.si

3. 5. HUDAJUŽNA, pri Baru Zver Graparska tržnica 2015 – praznovanje sv. Florjana www.baskagrapa.si

3. 5. (15.00) JEVŠČEK Sveti Florijan v Jevščku in Nježna hiša KS Livek

8. 5. (15.00) KOBARID 4. izmenjava sadik Posoški razvojni center, Peter Domevšček: 
031-409-012

8. 5. (9.00–13.00) POLJUBINJ Čari domačega vrta – praktični nasveti za vzgojo ekoloških sadik IP Posočje, Damjana Teodorovič: 040-
573-260 in Meta Kogoj: 040-573-564

8. do 10. 5. BOVEC Seminar petja – šola za odkrivanje glasu Vojka Durjava: 041- 622-562

9. 5. LJUBLJANA Ob žici okupirane Ljubljane PD Tolmin, M. Vidic: 040-232-898

9. 5. TOLMIN EKOpraznik – med 9 in 12 uro: razstava malih živali s predavanjem o ekološki 
reji malih živali

Posoški razvojni center, Peter Domevšček: 
031-409-012

9. 5. (od 14.00) VOLARJE, pod Lahnco Košpar RD Lahnica – Volarje: 070-246-666, 
rd.volarje@gmail.com

10. 5. ŠKOFJELOŠKO HRIBOVJE Vzpon na Blegoš (1562 m) PD Tolmin, S. Boljat: 051- 622-962

16. 5. DOLENJA TREBUŠA–
TOLMIN

Po Kosmačevi poti PD Tolmin, M. Vidic: 040-232-898

17. 5. TOLMIN 39. pohod na Sleme (1448 m) PD Tolmin, R. Rauch: 031-756-082, M. 
Vidic: 040-232-898

19. 5. (17.00) TOLMIN, Posoški razvojni 
center

»Trajnostni razvoj« ali kakšnega razvoja si (NE) želimo Damjana Kravanja: 05/38-41-511

21. 5. (17.00) KOBARID Otrok in denar – kako naučiti otroka primernega ravnanja z denarjem Damjana Kravanja: 05/38-41-511

24. 5. KAMNIŠKO-SAVINJSKE 
ALPE

Vzpon na Kamniški vrh (1259 m) PD Tolmin, S. Gorjup: 031-344-976

26. 5. (17.00) TOLMIN, Posoški razvojni 
center

Učenje učenja – Montessori pedagog Damjana Kravanja: 05/38-41-511

30. 5. (11.00) LEPENA Odkritje pomnika žrtvam 1. svetovne vojne Društvo 1313: 041-507-445

30. 5. TOLMIN, Trg 1. maja A tribute to The Beatles – koncert ob 10-letnici Jazz Punt Big Banda jazzpuntbigband@gmail.com

4. 6. (18.00) IDRSKO Slovesnost ob spomeniku civilnim žrtvam Občina Kobarid, Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju«, Društvo TIGR

6. 6. TOLMIN, Klanec Klan’c 2015 MePZ Canto ergo sum: facebook.com/
mpzCES

Koledar prireditev
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strojne instalacije, klju~avni~arstvo

Benjamin Er`en s.p.

Slap ob Idrijci 36/e

5283 Slap ob Idrijci

PRIKLJUČITE SE NA SOLARNO ENERGIJO IN PRIHRANITE: 

PODARJAMO DO 3.000 EUR, 
NEODVISNO OD OSTALIH SUBVENCIJ. 
S prehodom na solarno energijo lahko samo prihranite – 
Sonnenkraft vrne do 3.000 EUR na vaš račun.

• Sanitarna topla voda
• Ogrevanje 
• Sončne elektrarne
• Toplotna črpalka

M: 041 774 236
T/F: (05) 3809 030
E: info@remonting.si

ZA PRVIH 1.000 PRIJAV! www.sonnenkraft-subvencija.si

Gorilnik Pellas X Mini moči 26 kW -
transportni polž, 200 litrski zalogovnik za pelete

za 1.499 €
MONTAŽA, ZAGON IN
NASTAVITEV V APRILU 
IN MAJU BREZPLAČNI.

<60W CO CO2POWER

FUZZY
LOGIC

15270:2008
5th

CLASS
3

years

V APRILU IN MAJU 10 % POPUST NA 
VSE KOTLE IN TOPLOTNE ČRPALKE.

®®


