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Saj vse razpade ali zgori …
Smo v obdobju, ko govorimo o 

družbi brez odpadkov (t. i. Zero Wa-
ste družbi), ko bodo odlagališča in 
sežigalnice nepotrebni, ker bodo lo-
čeno zbrane odpadke vrnili v tehno-
loške procese ali jih brez tveganj 
zaupali kroženju snovi v naravi. Taka 
prizadevanja so tudi del razvojnih 
strategij Evropske unije. Nekatere lo-
kalne skupnosti, tudi slovenske, se 
že ponašajo z velikim odstotkom re-
cikliranih ali kompostiranih odpad-
kov. V tem istem času si nekateri 
posamezniki še vedno po svoje kro-
jijo pravila – brez slabe vesti še ve-
dno smetijo »našo« naravo. Naj bo to 
uvodno razmišljanje namenjeno tem 
slednjim in naj jim potrka na vest 
vsakič, ko jim bo prišlo na misel, da 
bi svoje smeti kar nekam odložili.

Mateja Kutin,  
glavna in odgovorna urednica

N arava se v zadnjih tednih pre-
buja in nas vabi, da si spoči-
jemo dušo ter naberemo mo-

či v njenem objemu. Pomladne roži-
ce opojno dišijo, čebelice in metuljč-
ki veselo letajo … Korak nam zasta-
ne, naši čuti vpijajo opojne vonjave 
pomladi … Potem pa kar naenkrat 
nekaj zmoti pogled … odvržena pla-
stenka, pločevinka, papirčki, celo 
pogorišče, ki nam jasno kaže, da si 
je nekdo prizadeval sežgati do konca 
star likalnik, uro, svetilko, steklenice, 
keramične skodelice … Vsi nezgoreli 
ostanki izdajajo namen pogorišča.

Kako se lahko tako mačehovsko 
obnašamo do našega edinega plane-
ta? Za seboj puščamo svinjarijo, kot 
da bi pozabili, da je Zemlja naš dom. 
Ne rečem, da se stanje ne izboljšuje. 
Še se spominjam s plastičnimi vreč-
kami »okrašenih« dreves, ko je po 
povodnjih gladina Soče upadla. Po-

dobno stanje lahko še danes vidimo 
ob eni najlepših rek (poleg Soče , 
seveda), reki Vjosi v Albaniji, o kate-
ri so in še bodo govorili udeleženci 
predavanj z naslovom Kako bomo 
rešili reke Balkana in Slovenije?. Tudi 
divja odlagališča smo srečevali še 
pred dobrim desetletjem ali dvema 
na vsakem koraku. Bolj smo osvešče-
ni, manj odpadkov odvržemo v na-
ravo, a kljub temu se ti še vedno 
najdejo. 

Ne razumem, kako lahko nekdo, 
ki se pelje v avtomobilu, odpre okno 
in odvrže izpraznjeno pločevinko, 
plastenko ali olupek mandarine. V 
čistilnih akcijah vse te odpadke poči-
stimo. Ko pa greš po tej isti poti čez 
teden dni, najdeš nove. Ljudje, kaj 
vam ni jasno? Tudi doma odvržete 
smeti kar na tla in ne končajo v ko-
šu? Ali pa konča v peči vse – kar tja 
sodi in kar ne.

tudi na Facebooku

Foto: Andrej Kutin
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Iz vsebine

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka bo izšla v začetku junija. Vsi, ki boste v njej  
želeli objaviti prispevek, nam ga posredujte do 9. maja oziroma  
v dogovoru z urednico.

Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka 
sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki jih 
boste želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z 
uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fo-
tografije pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POsOšKI RAzVOjNI CENTER

TRg TIgROVCEV 1

5220 TOLMIN

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

rezervirajte si svoj oglasni prostor

in nagovorite 7.450 gospodinjstev!

OGLAS V SOČASNIKU BO PONESEL VaŠE 
ime V VSA pOSOšKA GOSpOdINjStVA – 
IzKOrIStIte tUdI mOžNOSt OBjaVE 
barvnih oglasov.
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MAESTRU MARKU MUNIHU 
PRIZNANJE ZA @IVLJENJSKO 
DELO
Ljubljana – Javni sklad RS za kul-
turne dejavnosti (JSKD) je v začetku 
letošnjega leta podelil priznanja za 
dosežke na področju ljubiteljske kul-
ture. Med letošnjimi podeljenimi na-
gradami smo se v Zgornjem Poso-
čju še posebej razveselili tiste za živ-
ljenjsko delo, ki jo je prejel rojak z 
Mosta na Soči Marko Munih. Dol-
goletni odgovorni urednik glasbene-
ga programa Radia Slovenija, pred-
vsem pa dirigent po srcu in duši, ki 
je 9. januarja letos naštel okroglih 
80 let, zagotovo sodi med najvidnej-
še osebnosti na zborovskem ter or-
kestrskem področju pri nas. 

Kot so zapisali na JSKD, kjer je bil 
Munih vrsto let svetovalec za zboro-
vsko glasbo, so ga njegove dolgole-
tne izkušnje »izoblikovale v tanko-
čutnega in muzikalno globoko 
osveščenega poustvarjalca tuje in 
domače vokalno-instrumentalne 
glasbe. V laskavih kritikah, ki jih je 
dobival za svoje nastope, je pou-
darjena njegova občutljivost in mu-
zikalnost pa tudi izvrstno tehnično 

znanje ter velik smisel za vokal in 
vokal v povezavi z orkestrom.« 

Podrobnosti o njegovih glasbenih in 
osebnih življenjskih podvigih nam po 
novem razkrivata kar dve pri založbi 
Didakta izdani monografiji. Slavistka 
Danica Taljat z Mosta na Soči je 
avtorica prve, tako imenovane daril-
ne monografije ob umetnikovi 80-le-
tnici, ki nosi naslov Maestro Marko 

Munih Sotočje življenja in glasbe. 
Moje izrazno sredstvo so roke – 
Umetniška pot Marka Muniha pa je 
delo muzikologinje dr. Sonje Kralj 
Bervar. Kot zanimivost naj omeni-
mo, da je obe monografiji uredil še 
en Munihov rojak Zdravko Duša. 
Več o tem si lahko preberete v naši 
Knjižni polici.
T. Š. F.

ZLATO PLAKETO ZA ŽIVLJENJSKO DELO, ki jo je 20. januarja na Ljubljanskem gradu podelil 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, je prejel dirigent Marko Munih. Foto: Milko Lesjak
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SamoStojno uČenje in izmenjava znanj
zamisli, kot npr. o ponovni uporabi stvari, 
zdravih obrokih z domačega vrta, »zero 
waste« družbi … Na voljo vam je mentor 
ali svetovalec, ki vas usmerja in vam po po-
trebi pomaga.

Če želite postati del te skupnosti tudi vi, 
vas vabimo, da nas obiščete. Prav gotovo 
boste našli kaj, kar vam bo všeč in bo pri-
tegnilo vašo pozornost.

Pridružite se nam lahko tudi na Jezikov-
nem kofetkanju. V prijetni družbi boste 
sproščeno poklepetali s tuje govorečimi 

Želite čim bolje izkoristiti svoj prosti čas, 
ga nameniti odkrivanju nečesa novega in 
usvajanju novih znanj? Na Posoškem ra-
zvojnem centru (Trg tigrovcev 1, Tolmin) 
imamo urejene prostore za samostojno 
učenje in izmenjavo znanj. Brezplačno 
lahko uporabljate našo literaturo, multi-
medijske pripomočke, računalniško opre-
mo, se učite tujih jezikov, pišete seminar-
ske, raziskovalne ali druge naloge, brskate 
po internetu … V teh prostorih se tudi bru-
sijo, rojevajo in realizirajo raznovrstne 

sogovorniki in na tak način utrjevali izbra-
ne jezike. Srečanja potekajo vsak četrtek 
med 13. in 19. uro do sredine junija. Po-
nudbo oziroma povpraševanje po tujih je-
zikih sproti objavljamo v naši e-učilnici 
(http://url.sio.si/mz8).

Predhodna prijava je obvezna.

Več informacij:
Posoški razvojni center (Patricija Rejec), 
telefon: 05/38-41-506, e-pošta: patricija.
rejec@prc.si

KReativni zajtRK

tRžnica loKalnih pRidelKov in 
izdelKov v tolminu
Posoški razvojni center obvešča, da je od marca dalje tolminska tržnica 
lokalnih pridelkov in izdelkov dejavna tudi ob sredah.

Ponudbo lokalnih kmetij lahko na tržnici dobite ob sredah, petkih in sobotah 
med 8. in 12. uro.

Posoški razvojni center vas vabi na brezplačno udeležbo 3. Kreativnega zajtrka. 
PRIJAVA JE OBVEZNA.
Datum: sobota, 16. aprila 2016, ob 10. uri
Tema: SKUPNOST IN “COWORKING” PROSTOR
Kraj: Tolmin (o točnem kraju dogodka boste obveščeni naknadno)
Gostja: Eva Matjaž, soustanoviteljica ljubljanskega “coworking” prostora Poligon
Vabljeni: župani in strokovni sodelavci vseh treh posoških občin ter vsi, ki boste 
izpolnili e-prijavnico. 
E-prijava: http://bit.ly/1LzrIyR (število mest je omejeno)

Dodatne informacije: 
- Patricija Rejec, telefon: 051-310-505, e-pošta: patricija.rejec@prc.si,
- Vesna Kozar, telefon: 05/38-41-510, e-pošta: vesna.kozar@prc.si  

Foto: Mateja Kutin

http://bit.ly/1LzrIyR
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

njeno anketo je vrnila več kot polo-
vica vseh turističnih ponudnikov. 68 
odstotkov ponudnikov zagovarja 
združitev LTO, 28 odstotkov je za 
LTO Bovec kot samostojno instituci-
jo, štirje odstotki ponudnikov pa me-
nijo, da je LTO nepotrebna instituci-
ja. Podporniki združitve vidijo pred-
nosti v racionalizaciji poslovanja, 
razširitvi ponudbe in bogatejši pro-
mocijski dejavnosti pa tudi možnost 
intenzivnejšega pridobivanja nepo-
vratnih razvojnih sredstev. Bovški 
svetniki so združevanje LTO podprli.

Na seji so obravnavali in sprejeli 
tudi Odlok o spremembah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda LTO Bo-
vec, v katerem se glavna sprememba 
nanaša na prevzem kontrolnega de-
leža občine v svetu zavoda. Veljati bo 
začel po sprejetju v drugem branju, 
če ne pride do združitve LTO.

Svetniki so soglasno sprejeli še pre-
dlagane spremembe Pravilnika o spre-
membi Pravilnika o merilih za podalj-
ševanje obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, ki opravljajo go-
stinsko dejavnost na območju občine 
Bovec, poslušali Poročilo o realizaciji 
prihodkov in odhodkov upravljavca 
Avtodomskega postajališča Dvor ter 
pobudo za spremembo cenika, ki so 
jo soglasno sprejeli. Obravnavali so 
Pregled koriščenja subvencij po name-
nih in koristnikih ter razdelilnik po 
ukrepih, in sicer za subvencije za 
področje malega gospodarstva, turiz-
ma in turističnega društva ter za sub-

vencije za področje kmetijstva. Sogla-
sno so sprejeli sklepa o ustreznosti 
predlaganih razdelilnikov.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Z aneksom podalj{ali 
sanacijo Kanina

Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo (MGRT) in Občina 
Bovec sta oktobra lani podpisala po-
godbo o zagotavljanju sredstev za 
izvedbo projekta Sanacija žičniških 
naprav na smučišču Kanin. Pogodba 
se je iztekla zadnjega decembra lani, 
zato je bil takrat podpisan aneks, s 
katerim se rok za izvedbo projekta 

Sprejeli prora~un in podprli 
zdru`en LTO

Konec februarja so bovški svetniki 
obravnavali Odlok o Proračunu Obči-
ne Bovec za leto 2016, ki predvideva 
nekaj več kot 8,7 mio evrov. Predlog 
proračuna so v drugem branju s spre-
jetimi predlaganimi spremembami 
soglasno sprejeli.

Seznanili so se z Letnim poročilom 
o izvedenih ukrepih iz akcijskega na-
črta Lokalnega energetskega koncep-
ta, poročilom o gospodarjenju z goz-
dovi v lasti in solasti občine za leto 
2015 in načrtom za leto 2016. Pri 
obravnavi Odloka o določitvi plovb-
nega režima na reki Soči in na reki 
Koritnici (prvo branje) je župan Ob-
čine Bovec Valter Mlekuž obrazložil 
razloge za njegove spremembe in 
usklajevanje med občinami, bistvene 
spremembe pa je predstavil direktor 
Medobčinske uprave Simon leban. 
Svetniki so več časa namenili amand-
maju svetnika Gorana kavsa, ki je 
bil predstavljen kot kompromis med 
Gospodarskim interesnim združe-
njem raftarjev Doline Soče in malimi 
ponudniki, in sicer glede dovolilnic 
za plovbo z rafti. Predlog odloka s 
predlaganim amandmajem, ki za 
plovbo z rafti za dnevno dovolilnico 
predvideva 50, za letno 500 in za 
pavšalno 2.500 točk, ter dodanim 
besedilom, da odlok sprejmejo z ena-
kim besedilom občine Bovec, Koba-
rid in Tolmin, so svetniki v prvem 
branju soglasno potrdili.

Seznanili so se z zaključnim poro-
čilom Aerokluba Bovec za preteklo 
leto, Mlekuž pa je razpravo zaokrožil 
s trditvijo, da je treba bovškemu le-
tališču dati dušo in zagotoviti pogoje, 
da bo v dobro Bovca pomenilo tudi 
dodano vrednost.

Pri obravnavi točke o združevanju 
lokalnih turističnih organizacij (LTO) 
je župan svetnike seznanil s podporo 
združitvi s strani kobariškega in tol-
minskega župana ter načelnim stri-
njanjem z njegovim pogojem, da bi 
bil sedež v občini Bovec. Direktor 
LTO Bovec Janko Humar je predsta-
vil rezultate ankete, ki so jo izvedli 
med turističnimi ponudniki v občini. 
Odziv je presegel pričakovanja; izpol-

BOVŠKI SVETNIKI SO KONEc FEBruArJA SPrEJELI PrOrAčuN ZA LETOŠNJE LETO, podprli pa so tudi združitev LTO.

Z ANEKSOM, KI JE BIL PODPISAN ZADNJI DAN PrETEKLEGA LETA, so podaljšali rok za 
izvedbo projekta Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin do konca septembra. Foto: Ka-
skader d.o.o.

podaljšuje do 30. septembra letos. 
Služba Vlade Republike Slovenije za 
razvoj in evropsko kohezijsko poli-
tiko je namreč projekt opredelila kot 
nedokončan in dovolila nadaljevanje 
naložbe do omenjenega datuma.

Ob podpisu aneksa so na MGRT 
povedali, da bi si »vsi želeli, da bi pro-
jekt končali v prvotno dogovorjenem 
roku, vendar je bilo zaradi različnih 
dejavnikov, na katere Občina Bovec 
ni imela vpliva, to nemogoče. Tako 
na Občini Bovec kot na MGRT pa 
ocenjujemo, da projekt v danih oko-
liščinah vendarle dobro napreduje«.

Milan Štulc
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Sanacija {tirisede`nice 
Prevala 

Podizvajalec vodilne družbe Dr. 
Duhovnik, d.o.o., družba Kaskader 
d.o.o., je, po tem, ko ji je z vratolo-
mno vožnjo uspelo do Prevale prepe-
ljati obračalno kolo, tik pred novim 
letom do Prevale dostavila tudi pod-
konstrukcijo. Ker je bilo pettonsko 
kolo z enim samim strojem nemogo-
če dvigniti in ga dovolj natančno 
spustiti v svoje ležišče, so delavci 
omenjene družbe kljub snežni odeji 
na Prevalo s pomočjo buldožerja pre-
peljali še tovornjak z dvigalom. Istega 
dne so do teme postavili podkon-
strukcijo. Ob pomoči dvigala in tako 
imenovanega pajka jim je obračalno 
kolo naposled le uspelo postaviti na 
svoje mesto. Na prvi februarski dan 
so v sodelovanju z nadzornikom iz 

Pome še pred novimi obilnimi sne-
žnimi padavinami namestili tudi je-
klenico in do Prevale speljali komu-
nikacijski kabel za krmiljenje.

Ob tem naj omenimo, da so še 
pred koncem preteklega leta razsta-
vili vse kolesne baterije trisedežnice 
Skripi in jih z lastno mehanizacijo 
prepeljali na D postajo krožnokabin-
ske žičnice, kjer bo izveden general-
ni servis. Razdrli in za prevoz pripra-
vili so tudi vse kolesne baterije na 
odsekih od A do D postaje krožno-
kabinske žičnice, v prvih dneh nove-
ga leta pa so jih s pomočjo helikop-
terja prepeljali v dolino. Z odlično 
organizacijo dela, ustrezno predpri-
pravo in veščim pristopom so delav-
ci ob pomoči izkušenega pilota heli-
kopterja dela zaključili v rekordnem 
času.

V tem času pa so prispele tudi pr-
ve generalno obnovljene prižeme. 
Sicer pa v teh dneh na kolesnih ba-
terijah opravljajo celosten generalni 
servis. To pomeni, da bodo v sode-
lovanju s tehnikom in nadzornikom 
konstruktorja vsi vitalni deli zame-
njani z originalnimi pomskimi deli.
Milan Štulc

Vlada izdala uredbo  
o koncesiji

Vlada Republike Slovenije je v 
začetku leta na svoji 69. redni seji 
izdala Uredbo o koncesiji za graditev 
žičniških naprav na Kaninu. Ob tem 
je Urad Vlade RS za komuniciranje 
v sporočilu za javnost zapisal: »S ste-
čajem koncesionarja ATC Kanin Bo-
vec d.o.o. so prenehale vse koncesij-
ske pogodbe za žičniške naprave na 
Kaninu, zato je vlada na predlog Mi-
nistrstva za infrastrukturo izdala 

Uredbo o koncesiji za graditev žični-
ških naprav na Kaninu, ki bo podla-
ga za ponovno podelitev koncesij. 
Koncesije za žičniške naprave na Ka-
ninu se bodo na podlagi Zakona o 
žičniških napravah za prevoz oseb 
podelile neposredno, lastnici žičniških 
naprav, Občini Bovec.«
Milan Štulc

Prvo sre~anje s predstavniki 
dru`be Promotur

Predstavniki Občine Bovec so se v 
prvih dneh februarja sestali s pred-
stavniki regionalne agencije Promo-
Turismo Furlanija - Julijska krajina 
(Promotur), ki upravlja smučišče na 
italijanski strani Kanina. To je bilo 
prvo srečanje na najvišji ravni, odkar 
je Občina Bovec prevzela v last smu-
čišče Kanin z vsemi napravami in 
pristopila k sanaciji žičniških naprav 
ter odkar se je tudi Promotur preo-

NOVE PADAVINE, KI SO ODEBELILE SNEŽNO ODEJO NA KANINu, so delavcem naložile še 
dodatno delo. Ti so morali poskrbeti za ustrezno varovanje naprav, kar je pomenilo, da so s 
teptalcema na obeh postajah štirisedežnice skrbeli za njihovo očiščenost. Foto: Kaskader 
d.o.o.

VLADA JE IZDALA Uredbo o koncesiji za graditev žičniških naprav na Kaninu. Foto: urad Vlade 
rS za komuniciranje

Utrinki

GUJONOVO PRIZNANJE V ROKE 
DUHOVNIKU QUALIZZI
Tolmin – Letošnje Novoletno srečanje Slovencev 
Videmske pokrajine in Posočja je januarja gostila 
Občina Tolmin, organizatorji prireditve pa so bili 
že tradicionalno trije posoški župani in načelnik 
Upravne enote Tolmin. V uvodu je udeležence na-
govoril tolminski župan Uroš Brežan, ki je pove-
dal, da so prav ta srečanja obrodila sadove, tudi v 
obliki projektov, ki so bili podprti z evropskimi sred-
stvi. Na popoldanski okrogli mizi, kjer je bil pred-
stavljen nov program čezmejnega sodelovanja, so 
že stekli pogovori o konkretnih vsebinah, s kateri-
mi želijo nadaljevati v novi finančni perspektivi.
V imenu Slovencev videmske pokrajine je udele-
žence srečanja pozdravila Anne Wedam, pred-
sednica združenja Don Mario Černet iz Kanalske 
doline, in izpostavila nekatere težave, s katerimi 
se srečuje slovenska skupnost v Italiji. Slavnostni 
govornik Karel Erjavec, minister za zunanje za-
deve, je poudaril velik pomen jezika pri oblikova-

nju narodne zavesti. »Samozavest vsakega naro-
da se izraža v jeziku in jezik ni le orodje komu-
niciranja, temveč je tudi življenje. Je zrcalo po-
sameznikove osebnosti in značaja. Jezik je ti-
sto, s čimer se identificiramo.« 
Na srečanju so podelili tudi Gujonovo priznanje, 
ki ga vsako leto namenijo zaslužnim pri ohranjanju 
slovenskega jezika in kulture. Letos ga je prejel 
monsignor Marino Qualizza, duhovnik, ki vsem 
Slovencem v Videmski pokrajini predstavlja veliko 
moralno avtoriteto in oporo. Kulturni program sre-
čanja so prepletli ustvarjalci z obeh strani meje. 
Prisluhnili smo pesmim posoških in zamejskih pe-
snic ter pesnikov, Komornemu zboru Musica Viva, 
kvartetu Napoli-Tango in Bardskemu oktetu.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

NOVOLETNO SrEčANJE SLOVENcEV VIDEMSKE POKrA-
JINE IN POSOčJA je januarja gostila Občina Tolmin, organiza-
torji prireditve pa so že tradicionalno trije posoški župani in načel-
nik Upravne enote Tolmin. Slavnostni govornik je bil minister za 
zunanje zadeve Karel Erjavec, srečanja pa se je udeležil tudi 
minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc.
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blikoval v stoodstotno javno družbo. 
Občino Bovec so na srečanju zasto-
pali župan Valter Mlekuž, podžupan 
Davor Gašperčič in tajnica Patricija 
Muršič, regionalno agencijo Promo-
tur pa generalni direktor Marco tul-
lio Petrangelo s sodelavci, med ka-
terimi je bil tudi vodja smučarskih 
centrov Trbiž in Sella Nevea Alessan-
dro Spaliviero. S strani Občine Bo-
vec sta bila prisotna še predstavnika 
PGI Managementa: projektni mana-
ger Jesús Roca in projektni direktor 
José Antonio Carnicer. Gostitelj sre-
čanja je bil župan Občine Chiusafor-
te (Kluže) Fabrizio Fuccaro.

Bovški župan je najprej predstavil 
dosedanje dejavnosti; tako glede pri-
dobivanja lastništva vseh naprav na 
smučišču Kanin kot tudi pogovore s 
slovenskimi ministrstvi in končno 
odločitev Vlade Republike Slovenije. 
Slednja je projekt Sanacija žičniških 
naprav na smučišču Kanin prepozna-
la za projekt nacionalnega pomena 

in na podlagi tega za sanacijo name-
nila potrebna sredstva. Poudaril je, 
da si občina želi nadaljnjega dobrega 
sodelovanja, saj je prepričana, da je 
le s čezmejno povezanim smučiščem 
mogoče zadovoljiti interese tako la-
stnikov kot smučarjev. »Naši doseda-
nji napori so usmerjeni v ponovni 
zagon povezanega smučišča. Z zapr-
tjem smučišča Kanin so se jasno po-
kazale posledice v dolini. Ko pa sta 
vrata zaprla še dva največja hotela, 
je Bovec v zimskem času postal mesto 
duhov. Prepričani smo, da tudi v Sel-
la Nevei beležite izpad. Že samo pri-
stop k sanaciji žičniških naprav je na 
Bovškem pomenil premike v pozitiv-
no smer. Danes smo tu, da tudi ura-
dno dorečemo, kakšni so naši skupni 
interesi,« je poudaril bovški župan.

Podžupan Gašperčič, koordinator 
Občine Bovec pri izvajanju sanacije, 
je navzočim predstavil doslej opra-
vljena dela in predvideni časovni 
načrt za ponovni zagon vseh naprav. 

Z velikim zanimanjem in odobrava-
njem so predstavniki družbe Promo-
tur spremljali predstavitev PGI Mana-
gementa, ki ima na področju sveto-
vanja in upravljanja smučarskih 
centrov po vsem svetu bogate izku-
šnje. V smučarskih središčih, ki jih 
upravljajo, bodo letos zabeležili več 
kot 2,3 milijona smučarjev.

Generalni direktor agencije Promo-
tur Petrangelo je izrazil potrebo in 
pripravljenost tako po kratkoročnem 
kot dolgoročnem sodelovanju. »Seve-
da pa je ključ uspeha v dolgoročnem 
sodelovanju, pri katerem moramo 
najti pravični model za delitev pri-
hodkov, ustvarjenih na obeh smuči-
ščih. Zelo smo zainteresirani tudi za 
skupni nastop za pridobivanje evrop-
skih sredstev za izvajanje čezmejnih 
projektov. Pozdravljam pobudo za 
srečanje in ponovno vzpostavitev od-
nosov, saj se tudi mi zavedamo, da 
le čezmejno povezano, pravzaprav 
enotno smučišče pomeni neko celo-

stno ponudbo in seveda maksimalni 
iztržek.«

Udeleženci srečanja so se dogovo-
rili za naslednji korak – sestanek na 
operativni ravni, na katerem bodo 
dorekli vse tehnične in zakonodajne 
zahteve za izvajanje sodelovanja ozi-
roma obratovanje povezanih smu-
čišč.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Zadnje prilo`nosti za 
popotresno obnovo

Konec januarja je v Stergulčevi hi-
ši v Bovcu potekal posvet o nedokon-
čani popotresni obnovi na Bovškem. 
Povabilu župana Občine Bovec Val-
terja Mlekuža se je odzvalo 33 za-
interesiranih lastnikov, ki k popotre-
sni obnovi iz različnih razlogov do-
slej niso pristopili. Zakaj je popotre-
sna obnova poškodovanih objektov 
tako zelo pomembna, so predstavili 
Mitja Pekeč, vodja Državne tehnične 
pisarne (DTP), dr. Blaž Dolinšek, 
tehnični vodja DTP, in edi Melinc, 
poveljnik Občinskega štaba Civilne 
zaščite Bovec. »Ker verjamem, da se 
je situacija do danes verjetno za mar-
sikoga spremenila, sem se odločil, da 
povabim vse lastnike objektov, ki še 
niso popotresno obnovljeni, da bi sku-
paj še enkrat pretehtali nerešene pri-
mere. Ponuja se nam namreč še za-
dnja priložnost, da skupaj dosežemo 
dogovor, na osnovi katerega se bo 
morda še kdo odločil za obnovo svo-
jega objekta,« je v uvodu povedal 
župan.

Po začetni predstavitvi so lastniki 
postavili kar nekaj splošnih vprašanj, 

DOGOVOrI ZA PONOVNI ZAGON POVEZANEGA SMučIŠčA KANIN-SELLA NEVEA – Predstavniki Občine Bovec so se v prvih dneh februarja 
sestali s predstavniki agencije Promotur, ki upravlja smučišče na italijanski strani Kanina.

Utrinki

SRE^ANJE POSO[KIH  
@UPANOV S PREDSTAVNIKI 
ZAMEJSKIH SLOVENCEV
Tolmin – Na pobudo zamejskih Slo-
vencev so se v sredo, 9. marca, z 
župani vseh treh posoških občin in 
načelnikom Upravne enote (UE) Tol-
min v prostorih upravne enote sesta-
li najvišji predstavniki Slovencev iz 
Furlanije - Julijske krajine (FJK) in Vi-
demske pokrajine. Skupaj so razmi-
šljali o postavitvi trdnejše gospodar-
ske osnove na območju zamejskih 
Slovencev.
Kot je poudaril Rudi Pavšič, deželni 
predsednik Slovenske kulturno go-
spodarske zveze (SKGZ), skrb za 
slovenski jezik in kulturo v zamejstvu 
ni dovolj. Brez trdne gospodarske 
osnove bo po njegovem mnenju na 
tem območju težko zadržati mlajšo 

intelektualno silo. Zato so bili sogo-
vorniki enotnega mnenja, da je treba 
tudi na slabše gospodarsko razvitih 
delih, kot je na primer Benečija, v 
prihodnje razvijati nekaj novih go-
spodarskih smernic. »Le na tak na-
čin bodo naši ljudje ostali na tem 
teritoriju. Gre za skupni načrt, sku-
pno razmišljanje, ki zahteva soude-
ležbo Republike Slovenije kot tudi 
FJK. Brez tega sodelovanja bodo 
vsi napori verjetno šibki,« je prepri-
čan deželni predsednik SKGZ.

Poleg gospodarstva, ki ga med dru-
gim nameravajo razvijati s pomočjo 
evropskih projektov, je ena glavnih 
prioritet tudi razvoj dvojezičnega šol-
stva. Prav šolstvo je namreč ena iz-
med ključnih težav, s katero se po 
besedah Walterja Bandlja, dežel-
nega predsednika Sveta slovenskih 
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najbolj pomembno pa je, da se jih je 
veliko odločilo za posamični obisk v 
DTP, kjer bodo reševali vsak primer 
posebej. Kot je povedal župan, je bil 
to glavni namen posveta, saj je var-
nost prebivalcev osnovnega pomena. 
»Po drugi strani pa je tudi urejenost 
našega okolja zelo pomembna, k te-
mu pa močno prispevajo lepo urejene 
stavbe. Seveda ne gre zanemariti niti 
varnosti, za katero je v okolici svojega 
objekta odgovoren vsak sam in bi ob 
morebitni poškodbi mimoidočega za-
radi padca kakšnega dela s poslopja, 
odgovornost nosil lastnik. Kaj bi se z 
neobnovljenimi objekti zgodilo ob po-
novnem potresu, pa si ne upam niti 
pomisliti,« je dodal župan. Izrazil je 
zadovoljstvo nad takim odzivom na 

posvet, še bolj pa nad odločitvijo šte-
vilnih, da nadaljujejo pogovore v 
DTP. Ob zaključku je pozval tudi 
ostale, da obiščejo DTP v Tolminu. 
Pisarna je odprta vsak dan med 8. in 
17. uro, za individualno obravnavo pa 
je nujna predhodna najava oziroma 
dogovor za termin na telefonski šte-
vilki 05/38-83-028.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Sanacija zidu na  
bov{kem pokopali{~u

Občina Bovec je sanirala vzhodni 
zid bovškega pokopališča, ki bi se 
zaradi dotrajanosti lahko zrušil in 
poškodoval spomenike ter grobove. 
»Spodnji in zgornji del sta bila v pre-
teklosti že sanirana, v sredinskem 

delu pa je zid v tako zelo slabem sta-
nju, da bi se lahko zrušil ter povzro-
čil veliko večjo škodo, kot bi pomeni-
la le sama zrušitev zidu. Zato je bila 
temeljita sanacija nujna,« je pojasnil 
župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Občina je za ta poseg, za katerega 
je bila izbrana družba Posočje d.o.o., 
namenila 12.500 evrov proračunskih 
sredstev. Dela so vključevala ojačanje 
oziroma postavitev novih temeljev na 
zunanji strani in armirano ojačitev 
skupaj z vezavo ter finalno ureditvijo 
zidu.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Kako do ustrezne varnosti?
Komandir Policijske postaje Bovec 

Damjan Žagar je županoma občin 

Bovec in Kobarid Valterju Mlekužu 
ter Robertu kavčiču, direktorju ko-
bariške občinske uprave Simonu 
škvoru in tajnici Občine Bovec Pa-
triciji Muršič predstavil delo policije 
ter problematiko v preteklem letu. 
Ob izvajanju nalog s področja krimi-
nalitete, varnosti cestnega prometa, 
zagotavljanja javnega reda in miru ter 
varovanja državne meje se v policiji 
srečujejo z mnogimi težavami. Na 
slehernem področju dela analitično 
obravnavajo kakovost svojega dela, 
ugotavljajo pa tudi vzroke morebitne 
neuspešnosti in da je skrb za varnost 
vse prevečkrat prepuščena le policiji.

Seveda so se na srečanju dotaknili 
tudi nekaterih konkretnih zadev in 
primerov z območja obeh občin, vsi 

POSVET O POPOTrESNI OBNOVI – Župan Občine Bovec je v začetku leta pozval vse lastnike 
objektov, ki k popotresni sanaciji še niso pristopili, da se za to odločijo in tako prispevajo k ure-
jenosti okolja, predvsem pa varnosti. Spodbudil jih je, da obiščejo DTP v Tolminu (potrebna je 
predhodna najava), kjer bodo posamično obravnavali vsak primer posebej. SANIrAN VZHODNI ZID BOVŠKEGA POKOPALIŠčA.

Utrinki

organizacij (SSO), srečujejo v Bene-
čiji in Kanalski dolini. Otroci, ki obi-
skujejo dvojezično šolo, se tu dnev-
no srečujejo s slovenskim jezikom in 
kulturo. Tovrstno izobraževanje po-
večuje verjetnost, da učenci kasne-
je, ko odrastejo, prevzamejo različ-
ne vloge v društvih ali zvezah ter s 
tem prispevajo k ohranitvi slovenske 
skupnosti v Italiji.
Vendar pa tako kot naše kraje tudi 
zamejske pesti izseljevanje prebival-
stva. Po tem, ko so množično izse-
ljevanje zabeležili v 60. in 70. letih, 
se do danes to gibanje ni ustavilo. 
Kot opozarja Riccardo Ruttar, po-
krajinski predsednik SSO za Videm-
sko pokrajino, stalno izgubljajo mla-
de družine. Pove, da so gorske vasi-
ce danes praktično izpraznjene, saj 
so njihovi prebivalci zaradi pomanj-
kanja osnovnih uslug, kot sta na pri-
mer zdravstvo in šolstvo, raje odšli 
živet v dolino ali pa celo dlje v notra-
njost Italije. Poleg tega je, kot pou-
darja, »vzdušje okoli nas po vseh 

teh letih še vedno proti sloven-
sko«. Kritično prizna, da so za to 
deloma krivi tudi sami slovenski za-
mejci, saj županom niso nikoli jasno 
predstavili razlike med državljan-
stvom in pripadnostjo. Razloge za to 
vidi tudi v pomanjkanju ponosa in 
nepoznavanju slovenske zgodovine. 
»Zato se težko identificiramo. Sam 
sem moral priti do svojega 30. le-
ta, da sem se zavedel, da sem Slo-
venec. Če me danes kdo vpraša, 
kdo sem, povem, da sem kot drža-
vljan ponosen Italijan, ampak v sr-
cu še bolj ponosen Slovenec. Če 
znaš slovenski jezik, še ne pome-
ni, da si zaveden Slovenec,« poja-
sni Ruttar in misel zaključi z željo, da 
bi mladim še pred 30. letom vlili duh 
slovenstva, ki se skriva v naših nava-
dah.
Težave z demografijo, šolstvom in 
ekonomskim stanjem je potrdila tudi 
Luigia Negro, predsednica SKGZ 
za Videmsko pokrajino. Med drugim 
je spomnila, da letos mineva 15 let 

od sprejetja tako imenovanega Za-
ščitnega zakona za Slovence v Italiji. 
Ker meni, da je zakon še vedno pre-
malo poznan, vidi vlogo institucij, ki 
združujejo zamejske Slovence, 
predvsem v tem, da javnost informi-
rajo o možnostih in pravicah, ki priti-
čejo slovenski manjšini.
Vsi trije posoški župani Uroš Bre-
žan, Robert Kavčič in Valter Mle-
kuž vidijo možnosti sodelovanja z 
zamejskimi Slovenci predvsem v 
skupnih razvojnih projektih (kolesar-
ske poti, razvoj kaninskega pogorja 
v turistične namene, Park Nadiža, 
Pot miru ...), od katerih bodo imele 
koristi tako beneške občine kot 
Zgornje Posočje. Ob tem je kobari-
ški župan Kavčič posebej poudaril, 
da se bodo prioritetno zavzemali za 
uresničitev tistih projektov, ki bodo 
med drugim reševali tudi problemati-
ko, s katero se srečuje slovenska 
manjšina onkraj meje.
Udeleženci sestanka pa so bili eno-
tni tudi glede prepričanja, da je lah-

ko danes v poslovnem svetu velika 
prednost, če si italijanski Slovenec. 
S strani posameznih podjetij se na-
mreč že kaže zanimanje za dvojezič-
nost, ki je v podjetništvu vse prej kot 
težava. Tako je na primer podjetje 
Rutar, velecenter za dom in pohi-
štvo, ki v Vidmu odpira svojo poslo-
valnico, poiskalo prav kader z zna-
njem slovenskega jezika. Tako se 
trenutno okoli 20 mladih Benečanov 
za novo delovno mesto že usposa-
blja v Ljubljani. Priložnosti očitno so, 
le zgrabiti jih je treba. Tega se gostje 
iz zamejstva dobro zavedajo, zato se 
tudi nadejajo, da bodo znali s pri-
dom izkoristiti letošnji Giro di Italija, 
ki lahko odlično pripomore k promo-
ciji Benečije.

Navkljub vsem težavam, ki pestijo 
beneške Slovence, pa po besedah 
Zdravka Likarja, načelnika Uprav-
ne enote Tolmin, ne smemo biti čr-
nogledi. Kot opaža je v društvih še 
vedno veliko mladine, ki ji je, po nje-
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pa so se strinjali, da so taka srečanja 
pozitivna ter nujna, zato bo tak način 
dela smiselno ohranjati tudi v prihod-
nje. Na srečanju je bil izražen tudi 
interes, da se predstavniki policije še 
pred poletno sezono sestanejo s tu-
ristični ponudniki, redarsko in drugi-
mi službami, ki na tem območju 
skrbijo za varnost občanov ter obi-
skovalcev.

»Želimo zagotoviti visoko stopnjo 
varnosti. Ker pa je varnost naša sku-
pna dobrina, si dela ne predstavlja-
mo brez pomoči in sodelovanja drža-
vljanov,« je poudaril komandir Žagar. 
Varnost bo tako očitno mogoče po-
večati le s skupnimi močmi in sode-
lovanjem.
Milan Štulc

Urejanje struge  
potoka Gere{

Občina Bovec z delavci zaposleni-
mi prek javnih del tudi letos nadalju-
je urejanje struge potoka Gereš. če-
prav je dolžnost urejanja vodotokov 
na strani države, si občina ne more 
privoščiti zanemarjenega okolja, 
predvsem pa želi poskrbeti za čim 
večjo poplavno varnost na tem ob-
močju. Zato letos za ta poseg name-
nja 5.000 evrov proračunskih sred-
stev iz naslova zagotavljanja poplav-
ne varnosti.

»V ta namen je občina že lani fi-
nancirala ureditev velikega dela stru-
ge v Mali vasi, začenši z izpraznitvi-
jo nanesenega materiala iz obstoječe-
ga peskolova in gradnjo dodatnega 

peskolova, kar zdaj zagotavlja, da se 
naneseni material ne kopiči v strugi. 
Seveda smo uredili in očistili tudi ve-
lik del struge do mostu čez glavno 
cesto (na Remontu) in pod samim 
mostom odstranili japonski dresnik 
ter zagotovili maksimalno pretočnost, 
sanirali najbolj kritične zidove in ka-
nalizacijske dotoke, ki so bili prej 
speljani kar v sam potok, speljali v 
kanalizacijsko omrežje. To zagotavlja 
največjo možno pretočnost in s tem 
večjo poplavno varnost,« o nujnosti 
posega pove podžupan Občine Bovec 
Davor Gašperčič.

V prvih mesecih letošnjega leta je 
od mostu pri Remontu do mostu pod 
kampom Polovnik potekalo odstra-
njevanje japonskega dresnika in ve-

jevja ter s strani delavcev Zavoda za 
gozdove Slovenije predhodno ozna-
čenih dreves. Tako bo tudi na tem 
odseku v prvi vrsti poskrbljeno za 
večjo pretočnost, pa tudi za lepši vi-
dez. Ob tem pa so zaposleni prek 
javnih del odstranili tudi japonski 
dresnik okoli mostu pri križišču za 
letališče in očistili cevi pod obvozni-
co pred čistilno napravo, ki sta bili 
že močno zamašeni z naplavljenim 
materialom.
Milan Štulc

Ob~ni zbori  
gasilskih dru{tev

Prostovoljna gasilska društva 
(PGD) Gasilske zveze Bovec so že 
izvedla občne zbore. Prvega je orga-

SrEčANJE POLIcIJE Z VODSTVOM OBčIN (iz leve): župan Občine Bovec Valter Mlekuž, žu-
pan Občine Kobarid Robert Kavčič, komandir Policijske postaje Bovec Damjan Žagar, direktor 
kobariške občinske uprave Simon Škvor in tajnica Občine Bovec Patricija Muršič. Foto: arhiv 
Policijske postaje Bovec

urEJANJE STruGE POTOKA GErEŠ – Čeprav je dolžnost urejanja vodotokov na strani drža-
ve, si občina ne more privoščiti zanemarjenega okolja, predvsem pa želi poskrbeti za čim večjo 
poplavno varnost na tem območju. Foto: arhiv Kulturnega doma Bovec

Utrinki

govem mnenju, treba dati priložnost, 
da zadeve ureja po svoje. Rezultati 
njihovega dobrega dela se kažejo v 
raznih glasbenih festivalih, planin-
skih dejavnostih, kulturnih nastopih, 
zborovskih prireditvah ... »Zato mi-
slim, da se bo ta skupnost pobrala, 
predvsem pa, da bo zaživela v ne-
kih novih okvirjih, ki jih prinaša živ-
ljenje 21. stoletja.«
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

POT MIRU NA UNESCOVEM 
POSKUSNEM SEZNAMU 
SVETOVNE DEDI[^INE
Poso~je – Nacionalni odbor za obe-
leževanje 100-letnic prve svetovne 
vojne (NO) je oktobra 2015 potrdil 
zamisel o vpisu Poti miru od Alp do 
Jadrana – dediščina prve svetovne 
vojne na mednarodne sezname de-
diščine. To zamisel in nadaljnjo pod-
poro Ustanovi »Fundacija Poti miru v 
Posočju« (Fundacija) je decembra 

2015 sprejela tudi Vlada Republike 
Slovenije.

Fundacija je nato v sodelovanju z 
NO, ministrstvoma za kulturo in 
obrambo, Zavodom za varstvo kul-
turne dediščine in Uradom za Unes-
co Slovenija pripravila gradivo za 
vpis na poskusni seznam. Pobudo 
so predstavili županom občin vzdolž 
Poti miru ter predstavnikom Sloven-
skih železnic, saj je poleg Poti miru 
določenih še 14 drugih zgodovin-
skih točk, med njimi tudi Bohinjska 
železnica.

Gradivo je bilo konec januarja 2016 
uspešno oddano na Unescov sedež 
v Parizu in kmalu za tem potrjeno. S 
tem je skupina, ki pod vodstvom 
podpredsednice NO, predstojnice 
Zgodovinskega inštituta na Znan-
stvenoraziskovalnem centru Sloven-
ske akademije znanosti in umetnosti 
ter članice uprave Fundacije dr. Pe-
tre Svoljšak koordinira dejavnosti, 
naredila prvi korak k vpisu na svetov-

ni seznam dediščine. Do konca 
septembra 2016, ko je treba oddati 
poskusni dosje, skupino čaka še ve-
liko dela. Želja je, da nominacija po-
stane transnacionalna, zato je bil 
projekt že predstavljen predstavni-
kom Italije in Avstrije. Slovenija ima 
na Unescovem seznamu svetovne 
dediščine doslej vpisane Škocjan-
ske jame (1986), kolišča na Lju-
bljanskem barju v okviru serijske 
transnacionalne nominacije Prazgo-
dovinska kolišča okoli Alp (2011) in 
tehniško dediščino v Idriji kot del se-
rijske transnacionalne nominacije 
Dediščina živega srebra – Almadén 
in Idrija (2012). Na poskusnem se-
znamu pa so poleg Poti miru vpisani 
še Klasični kras (1994 in 2015), Fu-
žinske planine v Bohinju (1994), 
Partizanska bolnica Franja (2000), 
bukovi gozdovi (2015) in nadčasov-
na humana arhitektura Jožeta Pleč-
nika v Ljubljani in Pragi (2015).
Maša Klavora, Ustanova »Fundacija 
Poti miru v Posočju«

POTI MIru OD ALP DO JADrANA – DEDI-
ŠčINA PrVE SVETOVNE VOJNE se je uspe-
šno vpisala na Unescov poskusni seznam 
svetovne dediščine. S tem je bil narejen prvi 
korak k postopku nominacije za Unescov se-
znam svetovne dediščine. Foto: arhiv David 
Brezigar
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niziralo PGD Log pod Mangartom, 
udeležil pa se ga je tudi bovški pod-
župan Davor Gašperčič. V PGD je 
letos prišlo do zamenjave poveljnika, 
saj je po 20 letih poveljevanja z me-
sta poveljnika iz osebnih razlogov 
odstopil Drago Černuta, kateremu se 
je Gašperčič za njegovo nesebično in 
strokovno delo iz srca zahvalil. Za 
novega poveljnika so imenovali Da-
nijela Mraka, ki uživa tudi zaupanje 
dosedanjega poveljnika.

Občnega zbora PGD Srpenica se 
je udeležil bovški župan Valter Mle-
kuž. V nagovoru je povedal tisto, kar 
velja za vsa PGD v občini. »Občina 
Bovec nikoli ni skoparila z denarjem, 
ki ga je bilo treba nameniti za delo-

vanje gasilcev in civilne zaščite v ce-
loti. Sam samo nadaljujem z nači-
nom, ki ga je pred leti zastavil takra-
tni župan in tudi član vašega društva 
Danijel krivec.«

Na tem občnem zboru je bil še 
posebno lep pogled na številne pio-
nirje in mladince, ki pomenijo po-
memben člen pri zagotavljanju dovolj 
velikega števila članov PGD Srpenica 
tudi v prihodnje.

Zadnji občni zbor je pripravilo 
PGD Bovec, kamor sodi tudi disloci-
rana enota Trenta. Poleg pripadnikov 
domačih enot so se ga, tako kot na 
prejšnjih dveh zborih, udeležili tudi 
kolegi iz sosednjih društev. Tokrat so 
bili prisotni člani PGD Kranjska Gora, 

Lipoglav, Ptuj in Murska Sobota. Bov-
ški župan se je v svojem in v imenu 
občanov pripadnikom gasilskih enot 
na Bovškem zahvalil za vse ure dela 
ter prosti čas, ki so ga namenili za 
pomoč drugim, pa tudi za trud, ki ga 
vložijo v našo dolino. Po pogovorih 
s kolegi župani iz drugih slovenskih 
občin je ugotovil, da spada Občina 
Bovec med tiste, ki največ prispevajo 
za delovanje PGD. »Lani smo vam in 
drugim službam reševanja predali v 
uporabo nov Dom zaščite in reševa-
nja, v katerega smo vložili veliko de-
narja, s sodelavci za pridobitev nepo-
vratnih sredstev opravili veliko dela 
ter vložili veliko znanja in truda. Le-
tos iz proračuna namenjamo 180 ti-
soč evrov za nabavo gasilskega vozila 
z dvigalom, ki bo služilo vsem dru-
štvom. Tako kot se vi trudite na va-
šem področju nudenja pomoči, se z 
menoj na čelu trudimo tudi na obči-
ni, da bi vam za opravljanje dela 
nudili čim boljše pogoje. Verjamem, 
da bomo, dokler bom župan, medse-
bojno še naprej dobro sodelovali, saj 
menim, da ste tudi vi zadovoljni z 
odnosom Občine Bovec do vašega in 
drugih društev.« Zaključil je z oblju-
bo, da se bo kot župan še naprej 
trudil zagotavljati dovolj sredstev za 
delovanje vseh služb zaščite in reše-
vanja na Bovškem.
Besedilo in foto: Milan Štulc

@upan sprejel nagrajenca 
Pre{ernovega sklada

V preteklem mesecu je skladatelj 
in zborovski dirigent Ambrož Čopi 
prejel nagrado Prešernovega sklada 
Republike Slovenije. Kot so zapisali 
na spletni strani Ministrstva za kul-
turo, je nagrado prejel za izjemno 
odmevno in kakovostno ustvarjalno 
ter poustvarjalno delo zadnjih dveh 
let, predvsem pa za zgoščenki Prae-
parate corda vestra/Musica sacra in 
Sanjam/Musica profana. S svojo 
ustvarjalnostjo navdušuje številne 
izvajalce in poslušalce doma, po 
Evropi ter drugih celinah, z umetni-
ško strastjo in predanostjo glasbi pa 
navdihuje mlade glasbenike ter jih z 
nalezljivo vnemo spodbuja k ustvar-
jalnemu delu.

Ob prejemu ene najvišjih priznanj 
Republike Slovenije za dosežke na 
področju umetnosti je čopija sprejel 
tudi bovški župan Valter Mlekuž. Na 
prijetnem srečanju se je župan ob 
čestitkah za nagrado skladatelju za-
hvalil tudi za vse njegovo delo na 
kulturnem področju. »Zelo smo po-
nosni na vaše delo. Dobro ime Bov-
škega nosite v svet ne le z ustvarja-
njem, ampak tudi, ko ob vsaki pri-
ložnosti poveste, da prihajate iz Bov-
ca. Občina se trudi, da kulturne de-
javnosti tudi finančno podpira, kar 
se odraža v številnih kulturnih prire-

IZ POrOčIL VSEH PGD NA BOVŠKEM, ki so bila predstavljena na občnih zborih, je razvidno, 
da spadajo med najaktivnejša društva v Sloveniji in da svoje poslanstvo opravljajo več kot odlič-
no. Pionirji in mladinci pa dokazujejo, da se nam za prihodnost ni treba bati.

Utrinki

POMEN HUMANITARNOSTI, 
PROSTOVOLJSTVA IN PRVE 
POMO^I
Zgornje Poso~je – V letošnjem letu 
Rdeči križ Slovenije (RKS) praznuje 
150-letnico humanitarnosti na Slo-
venskem. Prostovoljci RKS si priza-
devamo za bolj human in miren svet, 
za preprečevanje ter zmanjšanje 
ranljivosti in izključenosti, kjer koli je 
to možno.

Prostovoljstvo in humanitarnost ter 
znanje iz prve pomoči so tiste vre-
dnote, ki jih bomo vsako leto bolj 
potrebovali. So naložba za prihod-
nost in predstavljajo razvijanje soci-
alnega čuta odgovornosti za boljšo 
prihodnost vseh nas. V sodobnem 
svetu pa se te vrednote, ki so za 
zdrav razvoj otroka nujno potrebne, 
vse bolj izgubljajo.

Zato smo na RKS – Območnem 
združenju (OZ) Tolmin skupaj s pod-
poro vseh treh posoških občin in z 
vsemi šolami na našem območju, 
vključno z Gimnazijo Tolmin, podpi-
sali pogodbo o donaciji, s katero tu-

di finančno podpiramo razvoj teh de-
javnosti v izobraževalnih institucijah.

Včasih se odrasli ne zavedamo do-
volj, da smo v nenehnem stiku z 
okolico, kjer nas vedno vidijo in sliši-
jo tudi najmlajši. S tem, ko smo spo-
štljivi drug do drugega, sprejemamo 

VALErIJ BIZJAK JE čLAN rKS OD LETA 1967 – Za svoje prostovoljno delo je prejel že števil-
na priznanja. Zadnje v letu 2015, ko je postal dobitnik plakete, ki jo Državni svet RKS poklanja 
najzaslužnejšim društvenim delavcem.

različnost, se izogibamo sovražne-
mu govoru, si med seboj pomaga-
mo itd., prispevamo k izgradnji bolj-
šega sveta, kjer ima skrb za sočlo-
veka in skupnost največji pomen. 
Takšna drobna dejanja in spoštljiva 
komunikacija nas ne bodo stala nič. 

Kljub temu bomo na koncu bogatej-
ši – največja nagrada je prav tisto 
bogastvo, ki ga občutiš, ko opraviš 
dobro delo.

Za zgled nam je lahko naš dolgoletni 
prostovoljec Valerij Bizjak, ki mu je 
zavezanost prostovoljstvu način živ-
ljenja. Član RKS je od leta 1967 in 
od takrat je prostovoljec, bil pa je tu-
di predsednik in neplačan sekretar 
RKS – OZ Tolmin. Za svoje delo je 
prejel številna priznanja, zadnje v le-
tu 2015, ko je prejel plaketo Držav-
nega sveta RKS najzaslužnejše dru-
štvene delavce – prostovoljce. Ob 
tej priložnosti mu še enkrat iskreno 
čestitamo.
Besedilo in foto: Marjanca Velišček, 
sekretarka RKS – OZ Tolmin

AKTIVNA STAROST –  
SO@ITJE GENERACIJ
Zgornje Poso~je – Starejši ljudje so 
zaradi svojih specifičnih značilnosti 
ena najbolj ranljivih družbenih sku-
pin. Ker njihovo število z leti vztrajno 
narašča, si na Centru za socialno 
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ditvah. Pri mnogih je občina sama 
organizatorka, pri drugih nastopa kot 
soorganizatorka in pokroviteljica. 
Brez duhovnih in strokovnih vodij, 
kakršen ste vi, pa vsega tega, vsaj v 
tako veliki meri, zagotovo ne bi bilo. 
Za vaš prispevek se vam zahvaljujem 
tudi v imenu občanov. Ob vas se je 
kalilo kar nekaj uspešnih glasbenikov 
in pevskih zborov. Mladi iščejo zgled 
in v vas so ga našli ter ga zagotovo 
vedno bolj cenijo. Iskrena hvala za 
vse, kar ste že in kar boste še naredi-
li v svojem ustvarjalnem opusu. Še 
naprej vam želim veliko ustvarjalno-

sti in uspehov.«
V zahvalo je župan čopiju predal 

simbolično darilo Občine Bovec, gra-
fiko starega bovškega trga, ki ga je s 
hvaležnostjo sprejel. »To so izjemno 
lepi trenutki in sežejo do srca. Ob tem 
se spomnim človeka, ki me je navdu-
šil za glasbo in mi vlil tudi prva zna-
nja. To je bil slovenski skladatelj, 
dirigent in pedagog Dane škerl. Me-
nim, da bi morali tudi njemu, podob-
no kot iti Rini, po kateri nosi ime 
velika dvorana Kulturnega doma Bo-
vec, nameniti pozornost. V Bovcu 
imamo veliko in logistično dobro 

opremljeno dvorano, ki omogoča tudi 
orkestralne nastope. To je tudi v slo-
venskem prostoru redkost. Morda je 
to priložnost za razširitev že zdaj bo-
gatega kulturnega dogajanja na še 
nekaj več, verjetno na neko festival-
sko dogajanje. Po svetu so tudi majh-
na mesta poznana po odmevnih fe-
stivalih, ki privabljajo ljudi z vsega 
sveta. To bi pomenilo tudi za Bovško 
nadgradnjo turistične ponudbe ozi-
roma razvoj tako imenovanega kul-
turnega turizma,« je zaključil čopi.

Izjemno je pohvalil odločitev, da je 
bila ob kulturnem prazniku dana 

priložnost Ani kravanja, da se pred-
stavi domačemu poslušalstvu. Prepri-
čan je, da je treba mladim dati mo-
žnost, saj se na ta način pokažejo 
tako v času študija in vzpona kot tu-
di kasneje.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Klavirski koncert ob 
kulturnem prazniku

Občina Bovec je osrednjo proslavo 
ob kulturnem prazniku pripravila v 
znamenju vrhunske glasbe. V veliki 
dvorani Ite Rine v bovškem kultur-
nem domu se je dogodek začel s 

SKLADATELJ IN ZBOrOVSKI DIrIGENT AMBrOŽ čOPI je pretekli mesec za izjemno odmev-
no ter kakovostno ustvarjalno in poustvarjalno delo zadnjih dveh let, predvsem pa za zgoščenki 
Praeparate corda vestra/Musica sacra in Sanjam/Musica profana prejel nagrado Prešernovega 
sklada.

MLADA PIANISTKA ANA KrAVANJA je nastopila na osrednji prireditvi ob kulturnem prazniku. 
Učenka Dubravke Tomšič Srebotnjak in nekdanja učenka Tatjane Cimprič je izvedla zahteven 
glasbeni program.

Utrinki

delo (CSD) Tolmin prizadevamo za 
nenehno nadgradnjo že obstoječih 
programov. Veliko pozornosti posve-
čamo ravno preventivni dejavnosti. 
S tem namenom že od leta 2013 iz-
vajamo program Aktivna starost – 
sožitje generacij, s katerim želimo 
prispevati h kakovostnemu in aktiv-
nemu življenju starejših. Program je 
namreč namenjen starejšim od 65 
let in mlajšim upokojencem, obča-
sno pa vanj vključimo tudi mlajšo ter 
srednjo generacijo. Lahko rečemo, 
da delujemo medgeneracijsko.

Program je sofinanciran s strani 
vseh treh posoških občin. Za kako-
vostno izvedbo je nujno tudi sodelo-
vanje drugih institucij, organizacij in 
posameznikov iz lokalnega okolja ter 
ne nazadnje udeležba starejših pri 
dejavnostih v domačem okolju.

Skupine tako uspešno že več let po-
tekajo v Dolenji Trebuši, na Pra-
petnem Brdu, v Tolminu, Volčah in 
na Volarjih. Zaradi potreb ljudi in za-
nimanja lokalnih skupnosti smo le-
tos z izvedbo skupin začeli še v Bov-
cu, Breginjskem kotu, Drežnici, Ko-

baridu in na Žagi. Razen v poletnem 
času se bodo skupine v posame-
znem kraju srečevale dvakrat me-
sečno. Z dejavnostmi, ki jih načrtu-
jemo, si prizadevamo, da starejši 
občani in občanke uresničijo svoje 
možnosti za dobro telesno, socialno 
ter duševno počutje skozi celoten 
tok življenja. Poleg tega želimo, da 
so v družbi skladno s svojimi potre-
bami, željami, zmožnostmi dejavni in 
da se jim zagotovi ustrezna zaščita, 
varnost ter oskrba.

Več o dejavnostih, ki jih načrtujemo 
v naslednjih dveh mesecih, si lahko 
preberete v SOČAsnikovem Koledar-
ju prireditev. Sicer pa se naše dejav-
nosti vežejo na razna strokovna pre-
davanja o zdravstveni in drugi temati-
ki, ustvarjalne ali tematske delavnice, 
izlete ter pohode in druge družabne 
dejavnosti, pri čemer udeleženci sa-
mi izbirajo tematiko ter tako sodelu-
jejo pri snovanju programa. Dva- do 
trikrat letno pa v posameznem kraju 
poskrbimo tudi za zdravstvene pre-
ventivne meritve krvnega tlaka, hole-
sterola in sladkorja v krvi.

Za več informacij o programu Aktiv-
na starost – sožitje generacij lahko 
pokličite Vilmo (041-304-750) ali 
Rebeko (041-300-114).
Rebeka Balažić Tonkli, CSD Tolmin

DEJAVNE RADOVEDNE 
ZELI[^ARICE
Zgornje Poso~je – Eden izmed štu-
dijskih krožkov, ki so pred časom 
potekali na Posoškem razvojnem 
centru, je pod drobnogled vzel zdra-
vilne rastline, spoznavanje njihovih 
lastnosti in uporabnosti. V pisano 
skupino so se povezale večinoma 
ženske različnih starosti od Podbrda 
do Breginjskega kota. Nadele so si 
ime Radovedne zeliščarice. Po za-
ključku študijskega krožka njihovo 
zanimanje za naravo in zelišča ni 
ugasnilo, zato so lani ustanovile svo-
jo sekcijo pod okriljem Kulturnega 
društva podeželskih žena Gornjega 
Posočja.

Ko se začne sezona nabiranja zelišč 
in samonikle zelenjave, se podajo v 
naravo, kjer si širijo znanja s podro-

čja poznavanja zdravilnih rastlin ter 
razlikovanja med njimi, pozorne so 
na rastišča, na ustrezen čas in pravi-
len način nabiranja. Na različnih 
predavanjih spoznavajo pomen in 
namen nabiranja, pravilnega suše-
nja, shranjevanja in uporabe zelišč, 
čajev, tinktur ter oljnih mešanic. Za-
nimajo jih tudi destilacija eteričnih 
olj, priprava naravnih mil in kopalnih 
kroglic. V letošnji program dejavno-
sti so vključile predavanja o načinih 
ohranjanja zdravja, krepitvi posame-
znih organov s pomočjo zelišč in 
hrane, lajšanju različnih zdravstvenih 
težav z zeliščnimi pripravki. Obiskale 
bodo tri sejme na temo narave in 
zdravja ter si privoščile ekskurzijo v 
Istro, kjer si bodo ogledale nasade 
avtohtonih aromatičnih in zdravilnih 
rastlin, biovrt ter etnobotanični mu-
zej.

Svoje redne mesečne sestanke si 
občasno popestrijo s čajankami in 
domačim pecivom z dodatki zelišč. 
Na vrtovih so si uredile zeliščne ko-
tičke, nekatere imajo tudi obsežnej-
še zasaditve zdravilnih rastlin. Pri-
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slovensko himno v izvedbi Martina 
kavčiča na klarinetu. 

Sledila je čestitka župana Občine 
Bovec Valterja Mlekuža, ki je pove-
dal, da je Bovško kulturno zelo bo-
gato, k čemur pripomorejo številna 
kulturna društva z gledališkega, fol-
klornega in pevskega področja. V 
nagovoru se je dotaknil tudi nagrade 
Prešernovega sklada, visokega pri-
znanja s kulturnega področja, ki ga 
je letos prejel rojak, skladatelj Am-
brož Čopi.

Župan je napovedal klavirski kon-
cert mlade pianistke Ane kravanja, 
za katero verjame, da je pred njo le-
pa prihodnost in da bomo njeno ime 
v kratkem izgovarjali s takšnim po-
nosom, kot danes izgovarjamo čopi-
jevo. »Radi se pohvalimo tudi z dru-
gimi ustvarjalci, ki so na področju 
kulturnega življenja zaznamovali to 
bovško dolino, pri čemer se spominja-
mo pokojnega Marjana Bevka. Želim 
si, da bi tudi Ana Kravanja s takim 
ponosom kot Čopi vedno povedala, 
da prihaja z Bovškega, da bomo sku-
paj z njo tudi Bovčani na to pono-
sni.«

Poslušalci so uživali ob zvokih kla-
virja. Mlada pianistka, učenka Du-
bravke tomšič Srebotnjak in nekda-
nja učenka tatjane Cimprič, je v 
vrhunskem slogu velikih pianistk in 
pianistov izvedla zahteven glasbeni 
program.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Dan slovenske kulture v 
Kanalski dolini

Konec februarja so Slovensko kul-
turno središče Planika (SKS), Zdru-
ženje Don Mario Cernet in Glasbena 
matica – šola Tomaž Holmar ob kul-
turnem prazniku pripravili dve in pol 
urno prireditev, ki se je odvijala v 
Kulturnem centru na Trbižu. Povabi-
lo na »Dan slovenske kulture v Kanal-
ski dolini« je z velikim veseljem spre-
jel tudi župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž. Na prireditvi je bil slavno-
stni govornik minister za Slovence v 
zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. 
V svojem nagovoru je pohvalil orga-
nizatorje in izrazil navdušenje nad 
ohranjanjem slovenske besede, za-

ključil pa z besedami, da kultura ne 
pozna meja ter ne pozna sovraštva.

Zbrane sta med drugimi pozdravi-
la tudi predsednica SKS Planika dr. 
nataša Gliha komac in njegov član 
Rudi Bartaloth, ki sta se vsem viso-
kim gostom ter udeležencem večera 
zahvalila za tako množično udeležbo. 
Posebej velja omeniti, da so se do-
godka udeležili tudi generalna kon-
zulka Republike Slovenije v Trstu 
ingrid Sergaš, podpredsednik Dežel-
nega sveta Furlanije - Julijske krajine 
igor Gabrovec in nepalski veleposla-
nik v Sloveniji Suresh Prasad. Med 
vsemi poslušalci pa je bilo lepo vide-
ti tudi nekaj Bovčanov.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Na atletskem ve~eru 
razglasili atletinjo in atleta 
leta 2015

Tekaško društvo Bovec je konec 
januarja v gostišču Vančar v čezsoči 
pripravilo tradicionalno prireditev 
Atletski večer, na katerem so razgla-
sili atleta in atletinjo leta 2015. Ta 
naslov sta si prislužila Barbi Meli-
hen in tobi Gaberšček.

Atletski večer se je odvil s spre-
mljajočim kulturnim programom, 
fotografskim prikazom uspehov mi-
nulega leta in zaprisego najmlajših 
članov, ki so v društvo pristopili na 
novo. Predsednik društva Vasja Vitez 
se je srčno zahvalil vsem pokrovite-
ljem. Prisotne je nagovoril tudi bov-
ški župan Valter Mlekuž in povedal, 
da vedno obžaluje, ko se generacija 
poslavlja. »Vem, da so neizbrušeni 
biseri, ki bi prav gotovo lahko krojili 
sam vrh svetovnega atletskega sveta. 
Veseli pa me, da za njimi prihajajo 
mladi upi, vedno polni presenečenj. 
Spopadajo se z novimi izzivi in vedno 
znova nosijo ime Bovškega po Slove-
niji in tudi izven naših meja. Veliko 
nas je, ki nočemo zapustiti Bovškega. 
Ponosni smo na Bovško! In tudi vi 
vedno in povsod ponosno poveste, da 
ste Bovčani, kar me še posebno vese-
li,« je v svojem nagovoru med dru-
gim poudaril Mlekuž.

Prvič je bil na Atletskem večeru 
prisoten novoizvoljeni predsednik 
Atletske zveze Slovenije Roman Dob-

V POčASTITEV SLOVENSKEGA KuLTurNEGA PrAZNIKA je konec februarja na Trbižu pote-
kala prireditev Dan slovenske kulture v Kanalski dolini.

Utrinki

dno sledijo razpisom zeliščarskih te-
čajev in se jih tudi udeležujejo.

Dragocen vir njihovega znanja je tu-
di lokalno ljudsko izročilo. Zbiranje 
informacij o tem, katera zelišča so 

rADOVEDNE ZELIŠčArIcE ob pripravi stojnice na kmečkem prazniku.

uporabljali nekoč, kje so jih nabirali 
in čemu so služila, ostaja stalna na-
loga članic sekcije. Z zapisovanjem 
pristnih pričevanj starejših sosedov 
in sovaščanov o ljudskem zdravlje-

nju ohranjajo dragocena védenja ter 
stare modrosti o domačih receptih 
za prvo pomoč pri nezgodah, lajša-
nju bolezenskih težav in krepitvi 
zdravja.
Besedilo in foto: Mojca Rutar, članica 
sekcije

ZANIMIVA PREDAVANJA 
TOLMINSKEGA DRU[TVA 
DIABETIKOV
Tolmin – Društvo diabetikov Tolmin 
za svoje člane vsako leto v sklop 
zdravstveno-edukativnega dela pro-
grama uvrsti različna predavanja. 
Ker so odprtega tipa, se jih lahko 
udeležijo tudi drugi, ki jih tematsko 
področje zanima. Predavanja se od-
vijajo v prostorih Območnega zdru-
ženja Rdečega križa Tolmin, o njih 
pa društvo obvešča na svoji oglasni 
deski.

V februarju sta se zvrstili dve zanimi-
vi predavanji na temo holesterola, 
povišanih maščob v krvi in pomena 

gibanja ter ohranjanja gibljivosti za 
kakovostno življenje. Na prvem pre-
davanju v izvedbi Danice Ostanek, 
profesorice zdravstvene vzgoje, smo 
izvedeli, kaj so lipoproteini, kakšna 
je razlika med tako imenovanim do-
brim oziroma škodljivim holestero-
lom, kako holesterol nastaja in kako 
se iz telesa izloča. Predavateljica je 
opozorila na znake višanja holeste-
rola v krvi in na to, kaj zvišuje njego-
ve vrednosti. Spregovorila je o po-
menu holesterola za naše telo, nači-
nih, kako ga ohraniti znotraj dopu-
stnih vrednosti, in o dejavnikih tve-
ganja.

Drugo predavanje na temo gibanja, 
ki je za diabetike posebej pomem-
bno, je predstavila Marta Rustja, 
medicinska sestra v internistični am-
bulanti Zdravstvenega doma Tolmin. 
Če želi posameznik živeti neodvisno 
od drugih, mora ohraniti sposob-
nost, da za različna opravila poskrbi 
sam. S staranjem izgubljamo mišič-
no moč, hrbtenica postaja trda in 
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ATLETINJA IN ATLET LETA 2015 sta postala Barbi Melihen in Tobi Gaberšček. Plaketo in 
žlahtno vrtnico sta jima podelila predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar in župan 
Občine Bovec Valter Mlekuž.

nikar, ki je iskreno čestital organiza-
torjem maratona, ki bo v Bovcu po-
tekal septembra. »Tako dobre atlete 
in atletinje imamo in med mladimi 
vre želja po uspehu, zato vem, da 
bodo prišli tudi rezultati. Talent je 
samo osnova, trdo delo pa je pika na 
i.« Spodbudil je otroke, naj trdo de-
lajo, saj je prepričan, da to prinaša 
stopničke.

Vse je s preprostimi, a učinkoviti-
mi besedami pozdravil tudi ambasa-
dor Bovec maratona, gorski tekač 
Rok Bratina. Atlet svetovnega kova 
je prestopil v Tekaško društvo Bovec, 
za katerega je dejal, da je »daleč naj-

bolje organizirano v Sloveniji«. Zave-
zal se je, da bo ime Bovca v najlepši 
luči in s ponosom ponesel po Slove-
niji, Evropi ter vsem svetu.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Podpis sponzorskih pogodb 
za Bovec maraton

Občina Bovec je v sodelovanju s 
Tekaškim društvom Bovec in Kultur-
nim domom Bovec konec januarja 
pripravila novinarsko konferenco, na 
kateri je predsednik organizacijskega 
odbora bovškega maratona Vasja Vi-
tez predstavil projekt Bovec maraton 
ter progi maratona in polmaratona. 

Nanizal je pozitivne učinke, ki jih 
maraton, ki se bo 17. in 18. septem-
bra odvijal v Bovcu in okolici, prina-
ša lokalni skupnosti ter tudi širše. 
Zbrane je pozdravil bovški podžupan 
Davor Gašperčič, ki se je organiza-
torjem zahvalil za pogumen in pro-
fesionalen pristop k organizaciji tako 
velikega športnega dogodka. Še po-
sebej se je zahvalil vsem glavnim 
pokroviteljem, brez katerih bi verje-
tno težko izvedli tako kompleksno in 
množično športno prireditev. »Vsi si 
želimo, da bi Bovec maraton postala 
tradicionalna prireditev. Niti malo ne 
dvomim v uspeh, saj so sposobnosti 
organizatorja izjemne, kar so doslej 

že velikokrat dokazali. Vsem želim 
samo še veliko lepega vremena,« je 
svojo popotnico maratonu zaokrožil 
podžupan.

Sledil je slovesni podpis sponzor-
skih pogodb. Pokrovitelje so zastopa-
li Mitja Gorenšček, direktor MAHLE 
Bovec, Mitja Costantini, predstavnik 
TKK Srpenica, Aleš Poljak, predstav-
nik Zavarovalnice Triglav, in Peter 
kolar, direktor PE Vzajemna zdrav-
stvena zavarovalnica. S podpisom se 
je začelo tudi zbiranje prijav na ma-
raton; kot prvi se je prijavil eden od 
ambasadorjev bovškega maratona, 
gorski tekač Rok Bratina.
Besedilo in foto: Milan Štulc

BOVEc MArATON – Občina Bovec je v sodelovanju s Tekaškim društvom Bovec in Kultur-
nim domom Bovec konec januarja pripravila novinarsko konferenco, na kateri je predsednik 
organizacijskega odbora Bovec maraton Vasja Vitez predstavil maraton, ki se bo sredi septem-
bra odvijal v Bovcu in okolici.

Utrinki

sklepi vse manj gibljivi. S pomočjo 
redne telesne dejavnosti lahko tudi v 
zrelejših letih ohranimo moč, giblji-
vost in spretnosti, ki so potrebne za 

vsakodnevna opravila. Predavatelji-
ca je udeležencem prikazala razte-
zne vaje, vaje za moč in vaje za gi-
bljivost, ki so primerne za vsakogar. 

Dala je tudi navodila, kaj storiti pred 
vadbo, kako jo stopnjevati in kdaj z 
vadbo prenehati. Prejeto pisno in sli-
kovno gradivo bo vsakomur v dobro-
došlo oporo pri samostojni vadbi.
Besedilo in foto: Silvo Rutar, predse-
dnik Društva diabetikov Tolmin

POSO^JE NA TURISTI^NEM 
SEJMU
Ljubljana – Največji dogodek na 
področju turizma v Sloveniji se je le-
tos povezal s poslovno borzo Natour 
in odprl vrata pod imenom Natour 
Alpe-Adria: turizem in prosti čas. Že 
tradicionalno umeščen v hale Go-
spodarskega razstavišča je v času 
od 26. do 30. januarja nadgradil 
svojo vsebino za vse, ki jih zanima 
aktiven oddih in odkrivanje neznane-
ga v naravi.
Sejemski vsebini je s poudarkom na 
zelenem turizmu sledila tudi Turistič-
na zveza Slovenije (TZS). Predstavila 
je pisano dejavnost svojih društev iz 

vseh koncev Slovenije, ki so vse štiri 
sejemske dni s svojimi programi za-
polnila turistične stojnice v hali C. 
Ustvarjala so živahno in sproščeno 
vzdušje, prepleteno ne le s ponudbo 
za preživljanje prostega časa, ampak 
tudi s pesmijo, kulinariko ter izdelki 
domače obrti. Povabila jih je na izo-
braževanja, seminarje in posvete: na 
mednarodni srednješolski festival 
Več znanja za več turizma, na po-
svet z organizatorji akcije Slovenija 
kolesari, na seminar za turistična 
društva o davčnih blagajnah in o no-
vem portalu TZS ter na podelitev pri-
znanj za NAJ regijske poti 2015.

Vedno bolj privlačno turistično desti-
nacijo ob reki Soči in njenih pritokih 
je skupaj z Lokalno turistično orga-
nizacijo Sotočje tudi letos promovi-
rala Turistična zveza Gornjega Poso-
čja (TZGP). Od društev, članov zve-
ze, so sodelovala štiri. Razvojno 
društvo Breginjski kot z zahodnega 
roba Slovenije je ponujalo aktivno 
počitnikovanje ob reki Nadiži in njeni 

SESTAVNI DEL PrOGrAMA DruŠTVA DIABETIKOV TOLMIN SO TuDI POHODI. V lanskem 
letu sta bila najzanimivejša majski pohod pod Golico in septembrski ob izlivu Soče pod vod-
stvom Rudija Raucha.
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Ob~ina Kobarid

Iz ob~inskih uprav

Ob~inski svet sprejel 
prora~un za leto 2016 

Na 12. redni seji Občinskega sveta 
Občine Kobarid, ki je potekala konec 
februarja, so svetniki v drugem bra-
nju sprejeli Proračun Občine Kobarid 
za leto 2016. Razvojno naravnani pro-
račun je na prihodkovni in odhod-
kovni strani izravnan na 4.451.000 
evrov. Občina Kobarid bo z izvaja-
njem proračuna zagotovila nemoteno 
delovanje občinskih organov in ob-
činske uprave, posrednih ter neposre-
dnih proračunskih uporabnikov, iz-
vajanje vseh zastavljenih programov 
in izvajanje dejavnosti, ki jih določa-
jo zakoni ter ostali predpisi in razvoj 
občine na vseh področjih dela ter 
življenja občank in občanov.

Poleg rednih, zakonsko določenih 
obveznosti proračun vključuje zaklju-
ček sanacije parkirišča na planini 
Kuhinja, naložbe v kulturno, športno 
in turistično infrastrukturo, naložbe-
no vzdrževanje komunalne infra-
strukture in vodovodov ter druge 

svoje naloge uresničuje na osnovi 
letnega programa dela in pogodbe o 
financiranju. Turističnim društvom 
bo na podlagi javnega razpisa v okvi-
ru prijavljenih projektov dodelila 
sredstva v skupni višini 12.500 evrov. 

naložbe krajevnih skupnosti in turi-
stičnih društev, ki so pomembne za 
razvoj občine.

POSPešeVAnJe tuRiZMA in 
kMetiJStVA

Kot enega od glavnih ciljev si je 
občina zastavila ustvariti pogoje za 
pospeševanje turizma in kmetijstva 
na Kobariškem ter v ta namen skupaj 
zagotovila približno 250 tisoč evrov. 
Programe kmetijstva bo občina sofi-
nancirala prek javnega razpisa, kate-
rega glavni namen je podpreti izved-
bene in naložbene projekte v kmetij-
stvu, ki spodbujajo razvoj dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, trženje ter 
prodajo kmetijskih pridelkov, večajo 
dodano vrednost kmetijskih gospo-
darstev ter ohranjajo krajino na ob-
močju občine Kobarid.

Turizem je ena najperspektivnejših 
panog v dolini, zato Občina Kobarid 
iz proračuna prispeva sredstva za 
delovanje javnega zavoda Lokalna 
turistična organizacija Sotočje, ki 

Občina bo po izdelanem programu 
dejavnosti nadaljevala z vzdrževa-
njem in urejanjem turistične infra-
strukture. V ta namen je zaposlila pet 
javnih delavcev, ki prek Občine Ko-
barid skrbijo in urejajo tako turistič-

VZDrŽEVALNA DELA NA KOBArIŠKI ZGODOVINSKI POTI so v polnem teku.

Utrinki

okolici. Turistično društvo Soča - 
Trenta je predstavljalo lepoto in po-
nudbo idiličnih vasic v osrčju Alp ob 
še »mladi« reki Soči. Turistično dru-
štvo Most na Soči je vabilo na doži-
vetja ob jezeru; posebej na tradicio-
nalno prireditev Noč na jezeru. Dru-
štvo Baška dediščina pa je nagovar-

jalo k doživljanju turistično manj zna-
ne Baške grape, njenih pohodniških 
poti in tehniške dedičine. Kot pridru-
žena članica TZGP je z domačimi 
dobrotami obiskovalce razvajala 
kmetija Jelenov breg – družina Med-
veš z Avse pod Matajurjem.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

ZMAGALO PAN^EVO 
KRALJESTVO MEDVEDA
Trst (Italija) – Konec preteklega leta 
se je v Trstu odvijal 23. mednarodni 
filmski in video natečaj pod imenom 
Trofeo Trieste. Festival videa in filma 
je namenjen amaterskim avtorjem, ki 
v svojih delih obravnavajo teme ve-
zane na kraje v Furlaniji - Julijski kra-
jini, na Trentinskem - Južni Tirolski, v 
Venetu, Avstriji, Sloveniji in na Hrva-
škem. Natečaja se je udeležilo 22 
filmskih delavcev iz Trsta, Verone, 
Južne Tirolske in Slovenije, med nji-
mi je bilo pet slovenskih.

Absolutni zmagovalec festivala je 
postal Silvo Jelinčič - Pančo iz Ko-
barida, in sicer za sedem minut tra-
jajoči kratkometražni film Kraljestvo 
medveda. Film, katerega kadre je 
avtor več let snemal na Bloški Polici, 
Kočevski Reki in Stolu, prikazuje 
življenje medvedje družine. Poleg 
glavne nagrade Trofeo Trieste, ki jo 
podeljuje strokovna komisija, je Sil-
vo prejel tudi nagrado občinstva.

Sicer pa je Pančo za svoje amater-
ske filme prejel že vrsto priznanj in 
nagrad doma ter v tujini. Leta 2011 

je v Mariboru za film Skriti svet nara-
ve prejel kar tri nagrade. Za ta film je 
bil leta 2012 nagrajen tudi na med-
narodnem festivalu na Češkem. Že 
leta 2010 je v Trstu prejel posebno 
nagrado za film Poslednji boj. Film 

NATOur ALPE-ADrIA: TurIZEM IN PrOSTI čAS – Vedno bolj privlačno turistično destinacijo 
ob reki Soči in njenih pritokih je skupaj z Lokalno turistično organizacijo Sotočje tudi letos pro-
movirala Turistična zveza Gornjega Posočja. Foto: Alenka Zgaga

ABSOLuTNI ZMAGOVALEc 23. mednaro-
dnega filmskega in video natečaja Trofeo Tri-
este je postal Silvo Jelinčič – Pančo iz Koba-
rida, in sicer za sedem minut trajajoči kratko-
metražni film Kraljestvo medveda. Foto: Nejc 
Brešan
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no kot drugo infrastrukturo v občini, 
ter sofinancira zaposlitev treh javnih 
delavcev, ki prek Ustanove »Funda-
cija Poti miru v Posočju« in Kobari-
škega muzeja urejajo in vzdržujejo 
zgodovinsko turistično infrastrukturo 
na prostem.

PROJektA tRAJnOStne 
MOBilnOSti

V letu 2016 se zaključuje projekt 
Parkiraj in doživi naravo, v sklopu 
katerega se je uredilo parkirišče na 
planini Kuhinja, ki je obiskovalcem 
že na voljo. V Zeleni hiši v Kobaridu 
pa bodo predstavljene vsebine, pove-
zane s trajnostno mobilnostjo.

V okviru projekta trajnostne mobil-
nosti si občina prizadeva povezati po-
deželje s središčem. S tem bi v prvi 
vrsti starejšim občanom zagotovila 
dostop do storitev v Kobaridu – trgo-
vin, ambulant, lekarne – obenem pa bi 
v času poletne sezone turistom omo-
gočila enostavnejši dostop do narav-
nih in kulturnih znamenitosti na po-
deželju na območju občine Kobarid.

nAlOŽBe V inFRAStRuktuRO
V letu 2016 se v okviru proračun-

skih sredstev predvideva ureditev 
turistične signalizacije na območju 
Breginjskega kota in Trnovega ob 
Soči. Predvideva se ureditev stalnega 

mesta za postavljanje transparentov 
v Kobaridu, kjer bo možna postavitev 
transparenta po veljavnem Odloku o 
plakatiranju v občini Kobarid.

Občina ima približno 80 km občin-
skih cest, ki jih redno vzdržuje skla-
dno z letnim programom – krpa 
udarne luknje z vročo in hladno bi-
tumensko maso, sanira usade, čisti 
prepuste, odstranjuje drevje v varo-
vanem pasu lokalne ceste, kosi travo 
ter obsekava rastlinje. V letu 2016 bo 
izvedena preplastitev ceste Piki–Je-
všček (JP 668 351) zaradi sanacije 
usada, predvidena pa je tudi prepla-

stitev dela cest v naseljih Ladra (JP 
668 011) in Breginj (JP 667 050).

Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo (DRSI) je občino se-
znanila z naložbenimi projekti, ki se 
bodo na državni infrastrukturi izva-
jali v letu 2016 in nadaljevali v letu 
2017. Župan Robert kavčič in direk-
tor občinske uprave Simon škvor sta 
se marca udeležila sestanka na DRSI 
ter predstavila pobude na ureditev 
določenih odsekov državnih cest na 
Kobariškem. V letu 2016 in 2017 se 
tako predvideva ureditev odsekov na 
državni cesti Livek–Idrsko, Bovec 

(Žaga)–Kobarid, Borjana–Robidišče in 
Staro selo–Breginj–Most na Nadiži.

V Kobaridu se bosta letos zaklju-
čili lani začeti naložbi, ureditev par-
kirišč na Volaričevi ulici in za Kul-
turnim domom Kobarid. S tem bo 
kraj pridobil prepotrebna urejena 
parkirna mesta v neposredni bližini 
samega središča. O režimu parkiranja 
bomo uporabnike obvestili nakna-
dno. Predvidena je izdelava načrta 
šolske poti, ki bo osnovnošolcem iz 
Kobarida omogočila urejeno pot v in 
iz šole.

Zaključila se je naložba v javno pot 
v Sužidu, v poletnih mesecih pa 
predvidevamo začetek urejanja ceste 
na Memurje (Ulica Sergeja Mašera) 
proti kobariškemu vrtcu. Sredstva za 
obe naložbi bo občina črpala iz na-
slova 21. in 23. člena Zakona o finan-
ciranju občin. V okviru naložbe na 
cestah po žledu je načrtovana sana-
cija plazu Kobarid–Drežnica in sana-
cija cest Logje–Robidišče ter Vr-
sno–Krn.

Po lanskoletni uspešni naložbi za-
menjave svetilk v vasi Idrsko se bo 
letos zamenjava nadaljevala – v Idr-
skem se bo zaključila, na Livškem pa 
začela. Nova razsvetljava se bo vzpo-
stavila tudi na parkirišču pri Kultur-
nem domu Kobarid.

V KOBArIDu SE BOSTA LETOS ZAKLJučILI LANI ZAčETI NALOŽBI, ureditev parkirišč na 
Volaričevi ulici (na fotografiji) in za Kulturnim domom Kobarid.

Utrinki

pripoveduje o življenju in preživetju 
divjega petelina. Prejel je tudi vrsto 
priznanj Lovske zveze Slovenije. Je 
tudi prejemnik priznanja Občine Ko-
barid za ohranjanje naravne dedišči-
ne.
Vojko Hobič

PRIZNANJE ZA NAJBOLJ[E 
RAZISKOVALNO [OLSKO 
GLASILO
Kobarid in Celje – Tik pred zaključ-
kom naše redakcije smo v uredni-
štvo iz OŠ Simona Gregorčiča pre-
jeli še eno veselo vest. Javni sklad 
Republike Slovenije za kulturne de-
javnosti (JSKD) je namreč v začetku 
marca kobariško OŠ obvestil o pre-
jemu priznanja za najboljše razisko-
valno šolsko glasilo posvečeno zgo-
dovinski temi. 

Kot v poslanih utemeljitvah pojasnju-
jeta člana strokovne komisije slove-
nist Miha Mohor, soavtor osnovno-
šolskih učbenikov in avtor priročnika 
o šolskih glasilih, ter samostojna 
svetovalka JSKD za literaturo mag. 
Barbara Rigler, sicer urednica revi-

NA SrEčANJu XXIX. rOŠEVIH DNEVOV V cELJu je JSKD podelila priznanja in literarne na-
grade dvema srednješolskima ter petim osnovnošolskim publikacijam. Med slednjimi tudi koba-
riškemu šolskemu glasilu Slavčkov odmev, ki bralca popelje v čas prve svetovne vojne. Foto: 
Dejan Petrovič

je Mentor, je »ob letošnjem razpisu 
za najboljša osnovnošolska literar-
na glasila prispelo nekoliko manj 
izdelkov kot prejšnja leta (pet pu-
blikacij iz štirih gimnazij ter 24 gla-
sil iz 17 osnovnih šol), zato pa ta 
bolj ustrezajo razpisu, saj ne gre 
za novinarsko zasnovane informa-

tivne tiske, ampak mladi v njih 
predstavljajo svojo literarno ustvar-
jalnost«. Poleg tega člana komisije 
ugotavljata, da je bilo med prijavlje-
nimi največ šolskih literarnih listov in 
da se povečuje število tematskih 
številk ter samostojnih publikacij. 

Letos so tako v okviru srečanja 

XXIX. Roševih dnevov 16. marca v 
osrednji celjski knjižnici podelili pri-
znanja in literarne nagrade dvema 
srednješolskima ter petim osnovno-
šolskim publikacijam. Med slednji-
mi, kot že rečeno, tudi kobariškemu 
šolskemu glasilu Slavčkov odmev, 
katerega lanskoletna izdaja bralcu 
predstavi čas prve svetovne vojne. 
Ta tematsko obarvana številka je čla-
na žirije prepričala predvsem zato, 
ker »popelje med muzejske zbirke 
orožja in dokumentov, po zgodo-
vinskih ulicah Kobarida, k pesni-
kom in pisateljem, ki so pisali o ve-
liki moriji prve svetovne vojne, 
hkrati pa nam priporoči knjige na 
temo prve svetovne vojne, beremo 
fiktivna pisma materi s fronte v an-
gleščini in prisluhnemo intervjuju s 
kustosom kobariškega muzeja ...«. 

Po besedah urednice Martine Ko-
zorog Kenda predstavlja »nagraje-
na tematska izdaja Slavčkovega 
odmeva – Pot k miru spodbudo za 
nadaljevanje dobro zastavljenega 
timskega dela. Je odraz prizadeva-
nja tako učencev kot vseh vključe-
nih mentorjev. Brez takšnega so-
delovanja ne bi dobili toliko razno-
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SReDStVA ZA PODPORO 
GOSPODARStVu

Občina je za področje gospodar-
stva v proračunu namenila 315 tisoč 
evrov. Za dolgoročni cilj si je zadala 
zagotavljanje pogojev za razvoj ma-
lega gospodarstva, zagotavljanje 
ustreznega podpornega okolja za ra-
zvoj podjetništva in turizma, vzpo-
stavljanje pogojev za razvoj gospo-
darstva izven tradicionalnih dejavno-
sti ter razvoj lokalne turistične infra-
strukture.

Za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva so zagotovljena sred-
stva v višini 109 tisoč evrov, od tega 
sedem tisoč za namen subvencioni-
ranja obrestne mere pri posojilih, ki 
bodo dodeljena na osnovi javnega 
razpisa. 62 tisoč evrov je skladno z 
Načrtom pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Kobarid, name-
njenih za odkup nepremičnin. Obči-
na predvideva odkup nujno potreb-
nega dela nepremičnine za namen 
širitve Industrijske cone Kobarid, kjer 
je predvidena ureditev centra za da-
ljinsko ogrevanje na lesno biomaso 
(trenutno je v fazi pridobivanja grad-
benega dovoljenja). Okoli 35 tisoč 
evrov občina namenja pripravi pro-
jektov za javne razpise s področja 
trajnostne mobilnosti, izgradnje ko-
lesarskih poti, promocije območja kot 

kolesarske destinacije, Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeže-
lja, čezmejnega programa Slovenija-
Italija …

kOMunAlnA inFRAStRuktuRA 
in uReJAnJe JeDeR nASeliJ

Na področju komunalne infra-
strukture bo občina v letu 2016 poleg 
rednega vzdrževanja dokončala izgra-
dnjo vodohrana in dezinfekcije na 
vodovodu Vrsno, uredila vodovod v 
montažnem naselju, vezan na vodo-
vod Sedlo, uredila vodovod v delu 

naselij Idrsko in Mlinsko, zamenjala 
del cevovoda, vezanega na vodovod 
Sedlo–Borjana, zamenjala vodovod 
ob izgradnji kanalizacije Podbela, 
uredila merilna mesta v vodohranih 
ali zajetjih … V načrtu je tudi pripra-
va projektne dokumentacije za vodo-
hrana Borjana in Koseč ter idejna 
rešitev ureditve vodooskrbe na Robi-
dišču. Komunalne storitve se bodo 
izvajale po letnem načrtu dejavnosti, 
ki jih je določila Občina Kobarid v 
sodelovanju z izvajalcem, Komunalo 
Tolmin, d.o.o.

Ena od prioritet je tudi ureditev 
vaških in trškega jedra. V letu 2016 
občina nadaljuje z izdelavo idejnih 
načrtov; predvidena je izdelava idej-
nih načrtov za Trnovo ob Soči in 
Vrsno, dokončanje načrta za Breginj 
in začetek izdelave projekta za izved-
bo za Breginj. V načrtu je prva faza 
urejanja kobariškega trga, in sicer 
površin med Dializnim centrom Ko-
barid in Zdravstveno postajo Koba-
rid ter ureditev površine za zasaditev 
novega kostanja v središču Kobari-
da.

šPORt in RekReACiJA
Za namen športa in rekreacije je v 

proračunu zagotovljenih 66 tisoč ev-
rov, ki so namenjeni rekonstrukciji 
garderob s sanitarijami v kobariški 
telovadnici. Občina je naložbo prija-
vila na javni razpis za sofinanciranje 
gradnje športnih objektov v letih 
2016, 2017 in 2018, ki ga je objavila 
Fundacija za šport. V proračunu so 
zagotovljena tudi sredstva za sofinan-
ciranje programov izvajalcev letnega 
programa športa v višini 23.800 ev-
rov. Podeljena bodo športnim dru-
štvom in drugim izvajalcem progra-
mov športa za redno dejavnost in 
izobraževanja. Javni razpis bo pre-
dvidoma objavljen aprila.

LETOS OBčINA KOBArID NAčrTuJE PrVO FAZO urEJANJA KOBArIŠKEGA TrGA, v 
okviru katere se bo urejala tudi površina med Dializnim centrom Kobarid in Zdravstveno postajo 
Kobarid.

Utrinki

likih in kakovostnih prispevkov, ki 
gradijo bogato vsebino te temat-
ske številke.« Ob tem spomni, da to 
ni prvo priznanje za Slavčkov od-
mev, saj je ta v svojem prvem letu iz-
hajanja (v šolskem letu 2006/2007) 
dobil priznanje za »Naj začetki«.
Nagrajena glasila in druge publikaci-
je s prispevki osnovnošolskih ter 
srednješolskih ustvarjalcev bodo v 
osrednji celjski knjižnici na ogled 
vse do 16. aprila 2016. Tematska iz-
daja Slavčkovega odmeva pa je širši 
javnosti dostopna tudi na spletni 
strani http://bit.ly/1SLdGLK.
Tatjana Šalej Faletič

ZADOVOLJNI SO Z  
DOSE@ENIMI REZULTATI
Kobarid – Na OŠ Simona Gregorči-
ča zastavljene cilje uspešno realizi-
ramo in smo zadovoljni z doseženimi 
rezultati. Učni uspeh je 96,7-odsto-
ten in v tem času skoraj popolnoma 
enak lanskemu. Odločitev, da nabo-
ru 14 področij tekmovanj iz znanja 
dodamo še naravoslovno tekmova-
nje Kresnička in mednarodno Bo-
ber, je bila prava odločitev ter dobra 

je, devet bronastih in eno srebrno 
priznanje (Miha Štih) na tekmovanju 
iz astronomije, sedem bronastih pri-
znanj na tekmovanju iz znanja o 
sladkorni bolezni in devet bronastih 
priznanj na tekmovanju Bober.

Trenutni dosežki na razredni stopnji: 
pet bronastih priznanj na tekmova-
nju iz logike, 14 bronastih priznanj 
na tekmovanju iz slovenščine, 37 
bronastih priznanj na tekmovanju 
Bober, 56 bronastih priznanj na tek-
movanju iz naravoslovja.

Dosežki na področju športa na med-
šolskih in področnih tekmovanjih: 3. 
mesto na tekmovanju v košarki, 2. in 
4. mesto na tekmovanju v nogome-
tu, 3. in 4. mesto na tekmovanju v 
odbojki, 2. in 4. mesto na tekmova-
nju v atletiki ter 3. mesto na moštve-
nem tekmovanju v atletiki.

Na vzgojnem področju bi lagali, če 
bi trdili, da nam gre vse popolnoma 
gladko. Tudi pri nas se včasih poru-
šijo meje dovoljenega, preizkušajo 
se strpnost, toleranca in dobra volja 
učiteljev. Pa vendar znamo tudi take 
izzive reševati. Pri tem uporabljamo 
metode restitucije, z medgeneracij-

uTrINEK IZ ŠOLE V NArAVI, ki je letos potekala v Cerknem. Kot pravi ravnateljica Melita Ja-
kelj, na OŠ Simona Gregorčiča zastavljene cilje uspešno udejanjajo, za kar je zaslužno tudi 
dobro sodelovanje s starši. Foto: arhiv OŠ Simona Gregorčiča

popotnica za razvijanje logičnega 
mišljenja in matematične logike. Na 
šoli pa smo dejavni tudi na špor-
tnem, kulturnem in umetniškem po-
dročju. Otroški pevski zbor je okto-
bra, ob 20-letnici delovanja, prejel 
občinsko nagrado.
Trenutni dosežki tekmovanj na pred-
metni stopnji: pet bronastih in eno 

srebrno priznanje (Dea Manfreda) 
na tekmovanju iz angleščine, šest 
bronastih priznanj na tekmovanju iz 
zgodovine, 11 bronastih priznanj na 
tekmovanju iz logike, 12 bronastih in 
eno srebrno priznanje (Ines Rosič) 
na tekmovanju iz slovenščine, dve 
bronasti in eno srebrno priznanje 
(Nejc Rot) na tekmovanju iz biologi-
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nAGRADe nOVOROJenCeM  
in DiPlOMAntOM

Tako kot pretekla leta so v prora-
čunu zagotovljena tudi sredstva za 
obdaritev novorojencev. Program za-
jema enkratni denarni prispevek, ki 
družini olajša pokrivanje stroškov ob 
rojstvu otroka. V letu 2015 je višina 
enkratne denarne pomoči znašala 
200 evrov na otroka. Skladno s Pra-
vilnikom o dodelitvi enkratne denar-

ne pomoči za novorojence v občini 
Kobarid višino denarne pomoči za 
posamezno leto določi občinski svet.

Proračun zagotavlja tudi sredstva 
za enkratno denarno nagrado diplo-
mantom, magistrom in doktorjem, ki 
imajo stalno prebivališče v občini. 
Nagrado v višini 100 evrov podeli 
občina na podlagi Pravilnika o dode-
litvi enkratne denarne nagrade diplo-
mantom, magistrom in doktorjem v 

občini Kobarid. Prvo letošnje srečanje 
diplomantov bo predvidoma konec 
aprila. Poziv diplomantom bo obja-
vljen na spletni strani občine.

V okviru občinskega praznika bo 
občina tudi letos podelila občinske 
nagrade; sredstva zanje zagotavlja 
proračun. Javni poziv za podelitev 
nagrad bo na občinski spletni strani 
predvidoma objavljen v začetku juni-
ja.

OBČinA SOFinAnCiRAlA 

šteVilne PRiReDitVe 
nA kOBARiškeM

Letos bodo dogajanje na Kobari-
škem popestrili številni dogodki. V 
Kobarid se vrača Soča Outdoor festi-
val, ki bo maja postregel z bogatimi 
športnimi vsebinami in zabavo ter 
uradno odprl turistično sezono. Ju-
nija se bo odvijal tradicionalni Koba-
riški sejem s kobariškim tekom, bo-
gato sejemsko ponudbo in progra-
mom za vse generacije ter okuse. 
Konec junija v Drežnici napoveduje-
jo štiridnevno dogajanje Poletje v 
naročju Krna, julija in avgusta Bre-
ginjci Poletje ob Nadiži, Livčani pa 
LiwkStock … Jesen bosta zaznamo-
vala tradicionalni Festival Pohodni-
štva in Jestival okusov in umetnosti. 
Pestro dogajanje bomo objavljali v 
koledarju dogodkov na spletni strani 
Občine Kobarid.

Leto 2016 bo zaznamovala tudi 40. 
obletnica rušilnega potresa, ki je naj-
bolj prizadel ravno Breginjski kot. V 
spomin na ta nesrečni dogodek bodo 
letos potekali številni dogodki, pove-
zani s potresom. 6. maja 2016, natan-
ko 40 let od prvega potresnega sun-
ka, bo v starem vaškem jedru Breginj 
potekala spominska slovesnost (več 
o obletnici potresa lahko preberete v 
prispevku Spomin na rušilni potres).

Jesen bo zaznamoval goriški slav-

Utrinki

SrEčANJE ŽuPANA Z NOVOrOJENčKI IN NJIHOVIMI STArŠI. V letu 2015 je bilo izplačanih 6.400 evrov denarne pomoči staršem novorojen-
cev.

sko in vrstniško dejavnostjo pa 
vzpodbujamo medsebojno učenje 
mlajših od starejših ter obratno. V 
obdobju odraščanja je vključenost 
in sprejetost v sredino vrstnikov za 
učence najpomembnejša.
Tako na centralni kot tudi na podru-
žničnih šolah se zavedamo, da je v 
naših najmlajših veliko dobrega po-
tenciala, da že imajo veliko znanja in 
sposobnosti. Če uspemo ta poten-
cial zbuditi in ga udejanjiti ter ga pre-
pustiti otroški ustvarjalnosti, jim s 
tem odpiramo vrata v širši svet zna-
nja in izkušenj. V preteklih letih smo 
naredili veliko in tudi vnaprej nam 
potreb ter želja ne manjka.
Melita Jakelj, ravnateljica OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid

TUDI LETOS PESTRA 
KULTURNA POMLAD
Zgornje Poso~je – Že od jeseni je 
na Javnem skladu RS za kulturne 
dejavnosti, Območni izpostavi 
(JSKD OI) Tolmin ob koncih tedna in 
popoldnevih pestro. Za najmnožič-
nejše zvrsti kulturnega ustvarjanja 
pri nas – vokalno in instrumentalno 

glasbo, folkloro, gledališče ter likov-
ne dejavnosti – potekajo različne iz-
obraževalne delavnice in šole (zbo-
rovodska šola Vokalna tehnika, zbo-
rovodske delavnice namenjene otro-
škim in mladinskim pevskim zborom, 
delavnica za instrumentalne skupi-
ne, delavnica Tehnika govora, likov-
na delavnica Mozaika, delavnice 

PESTrA KuLTurNA POMLAD – Tudi letos so na tolminski območni izpostavi Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti ob popoldnevih in koncih tedna poskrbeli za kulturno dogajanje. Fo-
to: Foto červ

Unikatnega oblikovanja keramike in 
folklorne delavnice, ki so namenje-
ne tako folklornikom kot tudi pev-
cem ljudskih pesmi). Od januarja do 
aprila pa potekajo tudi gledališka 
srečanja za otroške, mladinske in 
odrasle gledališke skupine.

Konec februarja je v Bovcu, Kobari-
du in Tolminu potekala Revija pev-

skih zborov Zgornjega Posočja, v 
začetku marca pa smo organizirali 
prvi koncert Primorska poje pri nas. 
Ta je potekal v Podbrdu, kjer smo 
prisluhnili sedmim pevskim zborom 
iz Primorske in zamejstva (skupaj 
kar 185 pevcem).

V marcu smo pripravili tudi Folklorno 
popotovanje, srečanje folklornih 
skupin in ljudskih pevcev ter god-
cev, ki delujejo na Severnem Pri-
morskem. Zaradi velikega števila pri-
jav je srečanje letos potekalo dva 
večera zapored – prvega je 12. 
marca gostila JSKD OI Ajdovščina, 
drugega pa dan kasneje JSKD OI 
Tolmin. V tolminskem kinogledališču 
je nastopilo pet folklornih in tri pev-
ske skupine.

Začetek aprila nam bodo v okviru 
Srečanja otroških folklornih skupin 
zaplesali najmlajši folklorniki, pri-
sluhnili pa bomo lahko tudi dvema 
koncertoma Naša pomlad, kjer bo-
mo spremljali otroške in mladinske 
pevske zbore. Mesec nameravamo 
zaključiti v Trenti s koncertom Pri-
morska poje.
Silva Seljak, vodja JSKD OI Tolmin
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ček Simon Gregorčič. Ob 110. oble-
tnici smrti mu bomo posvetili poseb-
no pozornost; v tednu od 19. do 27. 
novembra se bodo zvrstili številni 
kulturni dogodki.

Že sedaj pa razmišljamo tudi o 
prazničnem decembrskem vzdušju in 
novoletni okrasitvi središča, zato smo 
za ta namen v proračunu tudi zago-
tovili dodatna sredstva.

Občina Kobarid bo večjim priredi-
tvam namenila 45.500 evrov. Na ob-
činski spletni strani pa bo predvi-
doma v aprilu objavila tudi javni 
razpis o dodeljevanju sredstev za pri-
reditve in druge dejavnosti, ki pospe-
šujejo kulturni, športni ter turistični 
razvoj in promocijo občine Kobarid.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Spomin na ru{ilni potres
Leto 2016 zaznamuje 40. obletnica 

rušilnega potresa, ki je močno priza-
del severovzhodno Italijo in severo-
zahodno Slovenijo, še posebej Furla-
nijo ter Breginjski kot. Na srečo pri 
nas smrtnih žrtev ni bilo, nastala pa 
je ogromna gmotna škoda. Najmoč-
nejša potresna sunka so seizmografi 
zabeležili 6. maja ob 21. uri po lokal-
nem času z magnitudo 6,5 in 15. 
septembra ob 9. uri in 21 minut z 
magnitudo 6,1. Globina žarišč je bila 
med 10 in 15 kilometri. Potres so ču-

tili prebivalci Slovenije in drugih dr-
žav (Švice, Avstrije, južne Nemčije, 
češke, Slovaške, južne Poljske, jugo-
zahodne Madžarske in severozaho-
dne Hrvaške) na skupni površini 
okoli milijon kvadratnih kilometrov.

V vaseh Breginj, Ladra, Smast, Sr-
penica in Trnovo ob Soči je že po 
majskem potresu brez strehe nad 
glavo ostalo več kot 80 odstotkov 
prebivalcev. Majski in septembrski 
potresni sunki so poškodovali okoli 
12.000 zgradb, od tega 4.000 huje. 
Številne objekte, ki jih poleti niso 
utegnili sanirati, so septembrski sun-

ki porušili.
Majskemu potresnemu sunku je 

do konca junija sledilo še 400 popo-
tresnih sunkov, od katerih so jih pre-
bivalci občutili skoraj 200. Do konca 
oktobra so se tla zatresla še približno 
300-krat. Žarišča septembrskih potre-
sov so bila nekoliko severneje in 
bližje našim krajem. če seštejemo 
učinke obeh serij potresov, lahko 
ugotovimo, da so skupni učinki v 
Breginjskem kotu dosegli IX. stopnjo, 
v drugih delih Posočja in v delih Bo-
hinjskega kota pa VIII. stopnjo po 
Evropski potresni lestvici (EMS).

BeneškO ARHitektuRO 
ZAMenJAle MOntAŽne Hiše

Potres je zaznamoval življenje v 
vaseh pod Stolom. Porušeni domovi 
so v ljudeh pustili globoke rane in 
živ spomin na čudovito staro bene-
ško arhitekturo. čez noč so se znašli 
brez strehe nad glavo in si zavetje 
poiskali v začasnih bivališčih. Bregi-
nja, ki je veljal za arhitekturni biser, 
je po septembrskem potresu ostalo 
bore malo: cerkev z župniščem, ne-
kaj posameznih hiš in niz stavb, ki 
so jih ohranili v spomin na staro vas 
ter v katerem je danes muzej. Na 
drugem bregu Bele, na nekdanjih 
njivah in poljih, je zraslo novo, mon-
tažno naselje. Podobno se je zgodilo 
tudi v ostalih krajih Breginjskega ko-
ta. V Podbeli ni rušenju ušla niti ena 
sama stavba. Starejši prebivalci, veči-
noma kmeti, takega »meščanskega« 
načina življenja niso nikoli sprejeli.

Prebivalstvo Breginjskega kota se 
je do danes precej spremenilo in živ-
ljenje v »novih krajih« mladi spreje-
majo kot nekaj običajnega. Tisti, ki 
so doživeli potres, na to gledajo dru-
gače, a obojim je skupno eno – zgo-
dovine ne smemo pozabiti. »Upravi-
čeno smo lahko ponosni, da živimo 
v krajih in med ljudmi, ki jim tudi 
tako velika katastrofa ni prišla do 
živega. Izgubljena kulturna dediščina 

V SPOMIN NA POTrES LETA 1976 bo lokalna skupnost izdala poštno znamko z motivom 
ohranjenega vaškega jedra Breginja. Foto: Mateja Kutin

Utrinki

^IPKE Z GEOGRAFSKO 
OZNA^BO »IDRIJSKA ^IPKA«
Idrija – Odbor za označbo porekla 
Idrijske čipke obvešča vse klekljari-
ce, da bo v maju 2016 potekalo 
ocenjevanje čipk za pridobitev pravi-
ce do označevanja čipk z geograf-

rEVIJA PEVSKIH ZBOrOV ZGOrNJEGA POSOčJA – Letos so prvič vsakega izmed treh zapo-
rednih večerov zaključili s pesmijo Pevec, ki so jo združeno zapeli nastopajoči. Foto: Foto červ

občin se v pomladanskem času zvr-
sti niz preglednih srečanj ter revij, 
na katerih se s programi predstavlja-
jo domača kulturna društva, skupine 
in posamezniki.
Konec februarja smo tako že tradici-
onalno najprej prisluhnili pevskim 
zborom, ki jih je, kot se za Primorce 
spodobi, po številu delujočih kultur-
nih društev tudi največ. V pestrem 
kulturnem koncu tedna nam je v treh 

sko označbo »Idrijska čipka«. Usta-
ljeni postopki izdelovanja Idrijskih 
čipk so značilni za območje »Dežela 
Idrijske čipke«, ki pokriva tudi del 
občine Tolmin (okolico naselji Slap 
ob Idrijci, Dolenja Trebuša, Ponikve, 
Pečine, Šentviška Gora, Podbrdo, 
Hudajužna, Koritnica in Grahovo ob 
Bači).
Klekljarice, ki želite predložiti svoje 
čipke v oceno, vabimo, da to storite 
do 3. maja 2016. Na ocenjevanje 
se prijavite pisno z obrazcem, ki ga 
dobite na sedežu Centra za idrijsko 
dediščino ali na njihovi spletni strani 
(www.visit-idrija.si). Ocenjevanje 
čipk bo potekalo v skladu s pravili 
ocenjevanja, ki so predstavljeni v 
priročniku za klekljarice Idrijska čip-
ka, geografska označba. V slednjem 
dobite tudi vse vzorce.
Center za idrijsko dediščino

REVIJA PEVSKIH ZBOROV 
ZGORNJEGA POSO^JA
Zgornje Poso~je – V organizaciji 
Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti, Območne izpostave Tolmin 
in ob podpori vseh treh posoških 

zaporednih večerih na odrih Kultur-
nega doma Kobarid, Kulturnega do-
ma Bovec in Kinogledališča Tolmin 
zapelo 23 pevskih sestavov, skupaj 
z več kot 350 pevci. Vsakoletna re-
vija je najbolj množična zborovska 
prireditev na tem območju.

Pevski sestavi so se na Reviji pev-
skih zborov Zgornjega Posočja 
predstavili z zelo raznolikim izborom 
pesmi – od ljudskih do umetnih, ta-

OcENJEVANJE čIPK za pridobitev pravice 
do označevanja z geografsko označbo »Idrij-
ska čipka« bo potekalo maja 2016. Foto: Jani 
Peternelj
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kliče po vrnitvi. Številni predmeti, 
predvsem freske, so po muzejih in 
restavratorskih centrih. Življenje v 
‘novih krajih’ teče dalje. Biseri v Bre-
ginjskemu kotu se namreč, kljub iz-
gubljeni arhitekturi, še vedno skriva-
jo v številnih stvareh,« je povedal 
Srečko Gašperut, predsednik Krajev-
ne skupnosti Breginj.

SPOMinSki DOGODki VSe letO
Življenje pred, med in po potresu 

leta 1976 ter življenje danes bodo 
domača društva s pomočjo domači-
nov, lokalne skupnosti, zavodov in 
drugih ustvarjalcev predstavila skozi 
različne dejavnosti, ki se bodo v sklo-
pu spominskih dogodkov odvijale vse 
leto. Uvodna spominska slovesnost 
bo 6. maja v vaškem jedru Bregi-
nja.

V sodelovanju z Upravo Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje 
(URSZR) pripravljamo v Kobaridu 
posvet na temo potresa. Kako odrea-
girati, ko se pod nami stresejo tla? 
Kako je na potres pripravljena lokal-
na skupnost? Kdo je prvi, ki nam 
priskoči na pomoč? Na takšna in po-
dobna vprašanja nam bodo odgovo-
rile pristojne službe, ki bodo sodelo-
vale na posvetu, namenjenem stro-
kovni in širši javnosti. O točnem 
datumu posveta vas bomo obvestili 

naknadno.
28. maja bo v organizaciji novogo-

riške izpostave URSZR potekala regij-
ska vaja Potres Breginj 2016, na kate-
ri bodo gasilci v sodelovanju z reše-
valnimi ekipami na terenu prikazali 
reševanje v primeru potresa. Pridru-
žili se jim bodo tudi kolegi iz sose-
dnje Italije. V dopoldanskem času 
bodo preigrali položaj s predpostav-
ko, da je naše kraje prizadel potres. 
Reševalne ekipe bodo zbirale podat-
ke o posledicah potresa, zaprosile za 
pomoč občine in regije, vzpostavile 
linijo za obveščanje … V popoldan-
skem delu bodo sile za zaščito, reše-
vanje in pomoč prikazale reševanje 
ljudi izpod ruševin, gašenje požara, 
stabilizacijo stavb, nudenje prve po-
moči, prekrivanje streh … S praktič-
nim prikazom reševanja v primeru 
potresa bo prikazan današnji pristop 
reševalnih ekip, ki je nedvomno dru-
gačen od tistega iz leta 1976. Strokov-
no usposobljene ekipe bodo javnosti 
približale svoje delo in pogum, ki ga 
izkazujejo vsem, ki se znajdejo v naj-
težjih položajih. Prikazna vaja bo v 
Breginju potekala od 13. do 17. ure 
in bo odprta za javnost.

Sledili bodo številni drugi dogodki, 
s katerimi bodo Kotarji obiskovalcem 
doline Nadiže približali življenje po 
40 letih rušilnega potresa. Informaci-

je bodo objavljene na spletnih stra-
neh kobariške občine (www.kobarid.
si) in Breginjskega kota (www.bre-
ginjski-kot.com).
Nataša Hvala Ivančič
Vir: Potresi leta 1976 v Furlaniji in njihove po-
sledice v Posočju (online). Ljubljana. Agenci-
ja RS za okolje. (citirano 8. 3. 2016). Dosto-
pno na naslovu: http://bit.ly/1ZgE0hy.

Pobiranje nadomestila v 
Zaro~i{~u

Občina Kobarid je v letu 2015 z 
Odlokom o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o prometnem in obre-
žnem režimu na območju Občine 

Kobarid poenotila način in višino pla-
čevanja nadomestila za uporabo ure-
jenih dostopnih mest, kamor spada 
tudi urejeno dostopno mesto Zaroči-
šče. Višina urnega nadomestila znaša 
en evro, cena dnevnega nadomestila 
pa osem evrov.

Nadomestilo se bo skladno z odlo-
kom začelo pobirati 1. aprila. Na 
urejenem dostopnem mestu v Zaro-
čišču se ga plačuje vsak dan od 9. do 
19. ure od 1. aprila do 31. oktobra. 
Poravnati ga je mogoče na parkoma-
tu, ki sprejema zgolj kovance in de-
narja ne vrača.

NADOMESTILO SE NA urEJENEM DOSTOPNEM MESTu V ZArOčIŠču plačuje vsak dan 
od 9. do 19. ure od 1. aprila do 31. oktobra. Poravnati ga je mogoče na parkomatu, ki sprejema 
zgolj kovance in denarja ne vrača.

Utrinki

ko domačih kot tujih avtorjev. Na-
men revije ni tekmovanje, temveč 
pregled programa, ki so ga pevci 
skupaj z zborovodji pripravili v zadnji 
sezoni. Letos smo prvič vsak večer 
zaključili s pesmijo Pevec, ki so jo 
združeno zapeli nastopajoči. Vse 
koncerte je po strokovni plati spre-
mljala priznana zborovodkinja in pe-
dagoginja Jerica Gregorc Buko-
vec.
Silva Seljak, vodja območne izpostave

TA VESELI DAN KULTURE V 
TOLMINSKEM MUZEJU
Tolmin – Začetki muzejstva na Tol-
minskem segajo v leto 1950, ko je 
bil na pobudo tolminskih izobražen-
cev najprej ustanovljen sedemčlan-
ski Pripravljalni odbor za ustanovitev 
muzeja za Tolminsko, kmalu za tem 
pa Muzej za Tolminsko. Konec no-
vembra je pridobil prve razstavne in 
skladiščne prostore, julija 1951 pa 
je bila v pritličju Coroninijevega dvor-
ca v Tolminu že odprta prva muzej-
ska razstava. Istega leta je Muzej za 
Tolminsko na Vrsnem uredil spomin-
sko sobo v rojstni hiši pesnika Si-

mona Gregorčiča. Začetnemu, v 
celoti prostovoljnemu in neplačane-
mu delu zagnanih Tolmincev, je leta 
1954 sledila zaposlitev prvega stro-
kovnega delavca, širjenje muzeja ter 
odpiranje novih zbirk. Prvemu od-
delku oziroma zbirki, posvečeni 
NOB, se je 1955. leta pridružil naro-
dopisni oddelek z etnološkim in zgo-
dovinskim gradivom. Leto kasneje je 
bila javnosti predstavljena prva arhe-

ološka razstava.

Delovanje muzeja se je že na začet-
ku čutilo tudi v širšem prostoru. Na 
celotnem območju tedanje občine 
Tolmin je muzej skrbel za postavitev 
različnih spominskih obeležij, finan-
ciral arheološka izkopavanja na Mo-
stu na Soči in vodil postavitev muzej-
skih zbirk v Trenti ter na Vrsnem. Le-
ta 1958 je bil muzej priključen dve 
leti mlajšemu Goriškemu muzeju in 

ostal pod njegovim okriljem kot Tol-
minska muzejska zbirka vse do leta 
2000. Tedaj se je ponovno osamo-
svojil. V prenovljenih prostorih pod 
novim imenom Tolminski muzej že 
petnajst let uspešno nadaljuje mu-
zejsko poslanstvo. Na območju 
Zgornjega Posočja je poskrbel za 
številne stalne razstave. Najpo-
membnejše med njimi so: arheolo-
ški muzej na Mostu na Soči (urejen 
leta 2002), stalna razstava v matični 
stavbi Naplavine obsoške zgodovine 
(postavljena leta 2003), v muzej 
preurejena domačija Cirila Kosma-
ča na Slapu ob Idrijci, razstava v t. i. 
Jakovkni hiši v Podbrdu (postavljena 
leta 2008), prenovljena muzejska 
zbirka Simona Gregorčiča na Vr-
snem (leta 2006), razstava Od pla-
nine do Planike v Mlekarni Planika 
Kobarid (postavljena leta 2010) in 
razstava Zgodbe Stergulčeve hiše v 
Stergulčevi hiši v Bovcu (leta 2010).

Obeležitvi 65-letnice ustanovitve 
Muzeja za Tolminsko in 15-letnice 
delovanja današnjega Tolminskega 
muzeja je bila posvečena prireditev 
Kulturna Tolminska, ki je konec leta, 
na predvečer Tega veselega dneva 

NA OBNOVLJENEM HArMONIJu je pevski zbor iz Kobarida spremljal Matej Kavčič. Foto: 
Marko Grego
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Dostopno mesto Zaročišče je na-
menjeno osebnim vozilom, motor-
nim kolesom in bivalnim vozilom. 
Avtobus lahko brezplačno ustavi za 
največ 15 minut.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Brezpla~no energetsko 
svetovanje tudi v Kobaridu

Program Brezplačnega energetske-
ga svetovanja za občane – mreža EN-
SVET nudi individualno, brezplačno, 
neodvisno energetsko svetovanje in 
informacijsko-izobraževalne in oza-
veščevalne dejavnosti za promocijo 
ukrepov učinkovite rabe energije 
(URE) ter obnovljivih virov energije 
(OVE). Najpogostejša področja sveto-
vanja so: • toplotna zaščita stavb, • 
izbira ustreznih oken in zasteklitve, 
• zasnova energijsko varčne stavbe, 
• uporaba OVE, • zmanjšanje stro-
škov za ogrevanje, • obnova ogreval-
nega sistema, • izbira in vgradnja 
ogrevalnih naprav, • načini priprave 
tople sanitarne vode, • varčna raba 
električne energije in • prijava na 
razpise Eko sklada za ukrepe URE in 
OVE. Poleg strokovnega nasveta je 
občanom na voljo informacijsko gra-
divo vezano na posamezno tematiko 
in drugi pisni materiali.

Brezplačno energetsko svetovanje 
za območje vseh treh posoških občin 

nudijo v Energetsko svetovalni pisar-
ni v Tolminu, od aprila dalje pa po-
skusno odpiramo tudi svetovalno 
pisarno v Kobaridu. V mali sejni so-
bi Doma Andreja Manfrede se boste 
lahko oglasili vsak drugi in četrti to-
rek v mesecu od 17. do 19. ure. Za 
obisk se bo treba predhodno telefon-
sko najaviti – vsak delovni dan med 
8. in 16. uro na telefonskih številkah 
041-297-919 (Bojan Mrak) ali 051-
423-328 (ljubo Jug).
Bojan Mrak, Energetsko svetovalna 
pisarna Tolmin

Mesec kulture v Kobaridu
V okviru meseca kulture Občina 

Kobarid že tradicionalno organizira 
in združuje številne kulturne dogod-
ke, ki obogatijo kulturno dogajanje 
na Kobariškem. Prvi del februarja je 
bil letos posvečen številnim pustova-
njem. Novost je bila obuditev starosve-
tne kobariške pustne maske sovr nk, 
ki se je na kobariški plac vrnila po 
64 letih. Sovrn nki so se na pustno 
soboto pridružili kobariškemu pu-
stnemu sprevodu, ki se je vil po Ko-
baridu in po Gregorčičevi ulici prišel 
na trg. Več o sour nkih lahko prebe-
rete v naslednjem prispevku. Odvija-
la so se tudi druga pustovanja na 
Drežniškem, na Vrsnem, v Breginju, 
na Idrskem in po vaseh na »sončni 

strani«.
Tako kot leta prej je v okviru slo-

venskega kulturnega praznika pote-
kal že tradicionalni Kobariški knjižni 
sejem, ki ga organizira kobariška 
knjižnica. Na sejmu, ki je bil tudi 
letos lepo obiskan, so ponujali pester 
izbor rabljenih strokovnih in lepo-
slovnih knjig za otroke ter odrasle. 
Namen tovrstnih sejmov je predvsem 
ta, da knjige, ki za nekoga niso več 
uporabne, dobijo novega lastnika.

Na odru kobariškega kulturnega 
doma so se z ljudsko pesmijo pred-

stavile pevke skupine Korenine, ki 
združuje ljubiteljice ljudskih pesmi 
iz celotnega Posočja. S prisrčnim pro-
gramom so navdušile in približale 
ljudsko pesem občinstvu v dvorani, 
z zgodbami pa ga nasmejale.

Tudi letos smo se februarja srečali 
s prijatelji iz Benečije (več lahko pre-
berete v enem od naslednji prispev-
kov) ter prisluhnili pevkam in pev-
cem Zgornjega Posočja, ki so na 
kobariškem odru odprli letošnjo Re-
vijo pevskih zborov Zgornjega Posočja. 
Mesec kulture smo zaključili z Zvez-

MESEc KuLTurE SMO ZAKLJučILI Z ZVEZDIcO ZASPANKO, predstavo za otroke, ki jo je na 
oder postavila Gledališka skupina Vrtinec iz Bovca.

Utrinki

kulture, v muzej privabila številne 
obiskovalce. Iz muzejske zbirke, v 
kateri je več tisoč kosov raznovr-
stnega muzejskega gradiva, smo v 
letu 2015 za restavriranje izbrali dva 
harmonija in ju na omenjenem glas-
beno-muzejskem večeru posebej 
predstavili. Prvi, ki ga je pred več 
kot sto leti izdelal Ivan Kacin iz Ota-
leža, je bil v restavratorski delavnici 
Goriškega muzeja zgolj lepotno ob-
novljen, saj glasbenega mehanizma 
ni bilo moč popraviti. Drugi, nekdaj 
last tolminskega Rokodelskega bral-
nega društva, izdelan v delavnici 
Franca Jenka v Šentvidu pri Lju-
bljani okrog leta 1930, pa je bil v 
celoti obnovljen. Novo življenje mu 
je vdahnil orglarski mojster Marijan 
Bukovšek iz Medvod. Nanj so do-
mači glasbeniki tega dne tudi po-
novno zaigrali. Restavriranje instru-
mentov je z namenom javnega izva-
janja stare glasbe v muzejskih pro-
storih v celoti financiralo Ministrstvo 
za kulturo.

mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
direktorica Tolminskega muzeja, in Karla 
Kofol, kustosinja Tolminskega muzeja

TOLMINKA ^LANICA 
NAJSLAVNEJ[EGA ORKESTRA 
NA SVETU
Dunaj (Avstrija) – Skoraj ne gre dvo-
miti, da bo leta 2017 Slovenija na 
novega leta dan poleg voščil osre-
dotočena tudi na prenos tradicional-
nega novoletnega koncerta Dunaj-
skih filharmonikov iz tamkajšnje Zla-
te dvorane. Razlog je znan že od 
decembra lani. V tej elitni orkestrski 
zasedbi bomo lahko takrat prvič 
spremljali tudi prvo slovensko pred-
stavnico. Po tem, ko je petindvajse-
tletna violinistka Petra Kovačič iz 
Tolmina zmagala na avdiciji za nove 
člane enega najslavnejših orkestrov 
na svetu, je od februarja dalje tudi 
redna članica Dunajske državne 
opere in ena izmed prvih violin du-
najskih filharmonikov. 

Da se glasba pretaka po njenih ži-
lah, v Zgornjem Posočju ni nobena 
skrivnost. Petro smo namreč sprva 
poznali kot glasbeno nadarjeno naj-
starejšo hčer Barbare Kovačič, 
zborovodkinje otroških in mladinskih 
pevskih sestavov, ki žanjejo uspehe 
na regijskih, nacionalnih in tudi 

začela igrati že kot petletna deklica. 
Po končani glasbeni šoli, kjer ji je 
ob strani stal profesor Jurij Križnič, 
je šolanje nadaljevala na Srednji 
glasbeni in baletni šoli v Ljubljani pri 
profesorju Jerneju Brencetu. Že v 
času študija jo je glasbena pot po-
nesla na Dunaj, kjer je v razredu pri-
znane solistke in profesorice Roswi-
the Randacher na Univerzi za glas-
bo in upodabljajočo umetnost študij 
tudi zaključila.
Vseskozi se je udeleževala državnih 
in mednarodnih tekmovanj, kjer je 
dosegala visoke rezultate. Dvakrat je 
zmagala na državnem tekmova-
nju TEMSIG, zmagovala pa je tudi 
na različnih mednarodnih tekmova-
njih. Za izjemne dosežke je v času 
srednješolskega izobraževanja pre-
jela Škerjančevo nagrado. Njene 
glasbene izkušnje so se nato nad-
grajevale v komornem godalnem or-
kestru Ljubljanski solisti in mladin-
skem orkestru Gustav Mahler. Na-
stopila je v številnih solističnih kon-
certih in bila tudi redna gostja po-
membnejših domačih ter tujih glas-
benih festivalov. Zadnja tri leta pa je 
kot nadomestna članica že sodelo-

VIOLINISTKA PETRA KOVAČIČ – Spremljali jo 
bomo lahko tudi prvi dan v letu 2017, ko bo 
skupaj s kolegi iz Dunajske filharmonije zai-
grala na tradicionalnem novoletnem koncer-
tu. Foto: Andrej Grilc

mednarodnih tekmovanjih. Petra je 
očitno tako še en dokaz, da jabolko 
ne pade daleč od drevesa. Zato tudi 
ni čudno, da se z glasbo spogleduje 
praktično vse življenje – violino je 
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dico Zaspanko, predstavo za otroke 
v izvedbi Gledališke skupine Vrtinec 
iz Bovca, ki je do zadnjega kotička 
napolnila kobariški kulturni dom.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

[tudijski kro`ek pocuknil 
sour nke nazaj na »plac«

Po 64 letih so se na kobariški trg 
ponovno vrnili sour nki. Zahvala za 
obuditev te starosvetne kobariške 
pustne maske gre sedmim članom 
študijskega krožka (ŠK) Sovr nk, ki 
je potekal pod mentorstvom Petra 
Domevščka iz Posoškega razvojnega 
centra in pod strokovnim vodstvom 
zgodovinarke Vilme Purkart iz Za-
voda Feniks. člani ŠK so maske ves 
januar izdelovali v kobariški Pepčevi 
oziroma Zeleni hiši, kjer bodo na 
ogled vse do ponovnega pustovanja.

Kot pojasnjuje strokovna vodja ŠK, 
je »ključna sestavina kobariške zoo-
morfne maske obredni tek, povezan 
s šemljenjem štirih fantov, oblečenih 
v ovčje kože«. Gre za skupinsko ma-
sko, na čelu katere teče trojica, ki je 
z vrvmi povezana med seboj. Slednjo 
»na vajetih« drži gonjač oziroma pri-
ganjalec z bičem ali palico v roki. Ker 
je bila ta kobariška maska znana po 
tem, da so tekali ves dan, so se za-
maskirani fantje menjavali na dve do 
tri ure. 

Po navedbi zbranih virov so bili 
sour nki oblečeni v stare, največkrat 
obrnjene hlače in ovčji kožuh, ki jim 
je segal do kolen. Okoli pasu so ime-
li prepasano verigo, s katere so bin-
gljali zvonci. Na glavo so si povezni-
li pokrivalo iz ovčje kože, ki je bila 
zvita v stožec. če so imeli obraz od-
krit, so si ga namazali s sajami, če 
pa jim je ovčja koža obraz zakrila, so 
si izrezali odprtine za oči in usta. Sta-
rejši pričevalci še pomnijo, da si je 
kak sour nk kdaj ogrnil tudi nestro-
jeno koštrunovo kožo z rogovi ali pa 

je imel rogove na svoji kožuhovinasti 
kapi. Svoje dni pa so se sour nki 
menda oblačili celo v medvedje ko-
žuhe. Pod njimi so nosili kožuhovi-
naste hlače do kolen, tako da so 
navkljub zimi kazali gola meča. Ker 
v tistih časih še niso poznali nogavic, 
so si noge preprosto ovili v cunje, ki 
so jim pravili tudi šufece, obuli pa so 
lesene cokle z usnjenim nastavkom. 

Sicer pa je bilo za sour nke značil-
no tudi to, da so si roke namazali s 
sajami. Te so nosili s seboj v kangli, 
kotličku ali škatli, medtem ko so v 

drugi roki držali metlico (škob lon) 
ali staro krtačo, s katero so saje tro-
sili naokoli. Viri še navajajo, da so 
saje včasih zamenjali tudi z živalsko 
krvjo. Vse do leta 1952 so zimo pre-
ganjali tako, da so na pustno nedeljo 
(d bj l nco) po dopoldanski maši, ko 
se je na trgu pred cerkvijo zbralo 
največ ljudi, na trg pritekli v smeri 
od vzhoda proti zahodu. Med teka-
njem naokoli so se zaganjali v mno-
žico, ljudem grozili in jih mazali ali 
prašili s sajami. Pri tem so najraje 
izbirali tista dekleta, »ki so hotela 
biti ‘gosposka’«, dodaja Purkartova. 

Oživitev tega starega kobariškega 
pustnega običaja pa ni zgolj rezultat 
letošnjega ŠK, temveč gre za smisel-
no nadaljevanje pobude Zavoda Fe-
niks za obuditev te predkrščanske 
kobariške pustne maske. Slednjo so 
začeli izvajati že v šolskem letu 
2012/2013 v okviru čezmejnega kul-
turnega projekta Običaji, starine so 
ščit domovine. V sklopu tega so, kot 
se spominja Purkartova, popisali nek-
danje starosvetno kobariško prega-
njanje zime pri zadnjih še živečih 
pričevalcih in s tem dopolnili ter po-
jasnili že obstoječe pisne vire.

Na voljo so imeli tudi fotografije 
sour nkov iz leta 1924 in opis ter 
risbo Sonje lipišček, prve popisoval-
ke tega starodavnega običaja v etno-

NOVODOBNI SOurӘNKI, ki so nastali v okviru študijskega krožka, so bili javnosti prvič predsta-
vljeni 4. februarja letos. V okviru kobariškega sobotnega pustnega sprevoda so po dolgih 64 
letih sourәnki ponovno stekli po kobariškem trgu. Foto: Nataša Hvala Ivačič 

Utrinki

vala tudi z Dunajsko državno opero 
in filharmoniki.

Kot je povedala za Slovenski glasbe-
noinformacijski center, je počašče-
na, da je lahko del tega orkestra, saj 
»spoznavam dela pod taktirko slav-
nih dirigentov ter ne nazadnje svoj 
kruh služim s tem, za kar sem ga-
rala večino svojega življenja«.
T. Š. F.

USPE[NO ZAKLJU^ILI  
DR@AVNO TEKMOVANJE 
MLADIH GLASBENIKOV 
Primorska – Primorske glasbene 
šole (ŠG), med katerimi je bila tudi 
tolminska, so letos tretjič zapored 
gostile regijsko in državno tekmova-
nje TEMSIG 2016. Tekmovalci, ki 
so na regijskih nastopih presegli 90 
točk (1. kategorija) oziroma 95 točk 
(2. in 3. kategorija) ter posledično 
prejeli zlate plakete, so se nato med 
1. in 13. marcem po različnih primor-
skih GŠ udeležili še 45. tekmovanja 
mladih glasbenikov Republike Slove-
nije. Ker se na državnem tekmovanju 
merila še nekoliko zvišajo, je treba 

za zlato plaketo osvojiti najmanj 95 
točk, za srebrno od 90 do 94,99 toč-
ke, za bronasto pa od 85 do 89,99 
točke. Vse nastope so spremljale in 
ocenjevale strokovne komisije. 

Del tekmovanja pa smo lahko spre-
mljali tudi v Tolminu, saj je tukajšnja 
GŠ letos gostila komorne skupine s 

trobili iz cele Slovenije. Ob tem je 
ravnateljica Maja Klanjšček izrazila 
zadovoljstvo, ker so skupaj s sode-
lavci uspešno izpeljali organizacijo 
tekmovanja TEMSIG 2016 za kate-
gorijo komorne skupine s trobili. 
»Tekmovalci, njihovi mentorji, pa 
tudi starši so bili s potekom in po-

goji zelo zadovoljni. Pohvale iz 
vseh koncev Slovenije so letele še 
nekaj časa po zaključku tekmova-
nja. To nam daje potrditev, da gre-
do naša prizadevanja v pravo 
smer, in zagon za naprej,« je pove-
dala ravnateljica ter hkrati pojasnila, 
da se prihodnje leto tekmovanje 

NA DrŽAVNEM TEKMOVANJu TEMSIG 2016 so bili uspešni tudi učenci GŠ Tolmin, in sicer saksofonista Olja Faletič in Vid Kovačič ter člani 
Trobilnega kvarteta GŠ Tolmin: trobentača Rok Kaltnekar in Matic Skočir, hornistka Klara Lužnik ter pozavnist Tobi Gaberšček. Foto: T. Š. F. in 
Maja Klanjšček  
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loškem zborniku Inštituta za sloven-
sko narodopisje Traditiones. »Sicer 
pa je o tej starosvetni maski podrobno 
pisal tudi etnolog Inštituta za sloven-
sko narodopisje dr. niko kuret. Na 
osnovi tega je Vlasto Zemljič narisal 
risbo vprege sour nkov, ki je objavlje-
na v knjigi Maske slovenskih pokra-
jin. Našli pa so tudi nekaj krajših 
opisov te maske v različnih publika-
cijah,« pojasni mentor Domevšček.

Študijski krožek ŠK Sour nk sta 
poleg Posoškega razvojnega centra 
podprli tudi Občina Kobarid in Kra-
jevna skupnost Kobarid. Domevšček 
si tovrstne podpore želi tudi v pri-
hodnje, saj si, kot pravi, skupaj s 
člani krožka in drugimi posamezniki 
prizadeva, da bi obudili še kakšno 
»zaprašeno« dediščino. Na ta način 
bi med prebivalci okrepili zavest o 
pomenu dediščine in njenemu vplivu 
na družbeno-socialno klimo takratne-
ga ter ne nazadnje tudi današnjega 
časa. Prepričan je še, da je to tudi 
pravi način za obogatitev turistične 
ponudbe kraja. 
Tatjana Šalej Faletič

Deveti Bene{ki kulturni dnevi
Februarski Beneški kulturni dnevi 

so letos potekali že devetič zapovr-
stjo. Prvi dan v Špetru je bil glasbeno 

DruGI DAN DEVETIH BENEŠKIH KuLTurNIH DNEVOV se je načelnik Upravne enote Tolmin 
Zdravko Likar v prostorih Ustanove »Fundacije Poti miru v Posočju« pogovarjal s predsednico 
Inštituta za slovensko kulturo Bruno Dorbolò in kulturno ustvarjalko ter predsednico Planinske 
družine Benečije Luiso Battistig. Foto: Jasmina urbančič

obarvan. Za uvod v prijeten večer je 
poskrbela Darja Gruntar, ki je v Be-
neški galeriji razstavila fotografije 
otrok z Madagaskarja. Drugi del ve-
čera sta popestrili glasbeni skupini 
BK iz Benečije in NapoliTango iz 
Tolmina.

Drugi dan je v prostorih Ustanove 
»Fundacija Poti miru v Posočju« pri-
jatelje iz zamejstva pozdravil in na-
govoril tudi kobariški župan Robert 

kavčič. V nadaljevanju se je načelnik 
Upravne enote Tolmin Zdravko likar 
pogovarjal s predsednico Inštituta za 
slovensko kulturo Bruno Dorbol  in 
kulturno ustvarjalko ter predsednico 
Planinske družine Benečije luiso 
Battistig. Bruna Dorbol  v Benečiji 
zagotovo sodi med bolj poznane jav-
ne osebe, saj je bila pred časom tudi 
županja Špetra. V pogovoru se je 
spominjala strupenega ozračja nestr-

pnosti in sumničenja do Slovencev, 
ki je po drugi svetovni vojni vladalo 
v Benečiji. K sreči pa sta kultura in 
ponosna drža zavednih Slovencev 
zmagali nad nestrpnostjo ter sovra-
štvom. Luisa Battistig se je spomnila 
tudi na tegobe beneškega človeka, ki 
je moral s trebuhom za kruhom po 
svetu. Opisala je sobivanje z naravo 
in navezanost na dom, Benečijo ter 
zavezanost slovenskemu jeziku in 
kulturi. Ob tem naj povemo, da be-
neške planince veže trdno prijatelj-
stvo s kobariškimi planinci, saj sta 
programa dejavnosti obeh društev 
močno prepletena.

Pogovoru je sledila predstavitev 
Trinkovega koledarja za leto 2016, ki 
ga je predstavila odgovorna urednica 
Jole namor. Koledar ima dolgoletno 
tradicijo, saj je prvič izšel že leta 
1953. Večer je polepšala glasbena 
skupina Vocal Bača iz Podbrda.

Namen Beneških kulturnih dni je 
še tesneje povezati Slovence iz Vi-
demske pokrajine in Posočja. S kul-
turnim prepletom obeh območij se 
sosedje dodatno spoznavajo in krepi-
jo prijateljske vezi. Prireditev je po-
stala velika manifestacija prijateljstva 
in ustvarjanja Slovencev z obeh strani.
Zdravko Likar, načelnik Upravne enote 
Tolmin

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

mladih slovenskih glasbenikov iz Pri-
morske seli na Gorenjsko. Ob tem 
je izrazila čestitke vsem tekmoval-
cem, njihovim mentorjem in tudi 
staršem, ki, kot pravi, »svoje otroke 
glasbeno spodbujajo in jih, kadar 
je treba, pripeljejo tudi na drug ko-
nec Slovenije. Seveda pa smo se 
pri nas še posebej razveselili novih 
uspehov naših učencev in njihovih 
mentorjev,« je še dodala. 

Na državno tekmovanje so se na-

mreč uvrstili tudi učenci GŠ Tolmin. 
Tako so si v starostnem razredu 1.b 
pod mentorstvom Matije Mlakarja 
srebrno plaketo pritrobili člani Trobil-
nega kvarteta GŠ Tolmin: trobenta-
ča Rok Kaltnekar in Matic Skočir, 
hornistka Klara Lužnik ter pozavnist 
Tobi Gaberšček. V istem staro-
stnem razredu, v kategoriji sakso-
fon, pa sta se ob klavirski spremljavi 
Vladimirja Mlinarića na tekmova-
nju pomerila še Vid Kovačič, ki je 

Glasbeno društvo harmoNIKA iz 
Tolmina vabi na 

UČNE URE DIATONIČNE 
HARMONIKE

Strokovno vodstvo: 
Nika Rutar, dvakratna državna 

podprvakinja in dobitnica dveh zlatih plaket 
na najvišjem državnem tekmovanju.

T: 031-459-276 
E: drustvo.harmonika@gmail.com

Glasbeno društvo harmoNIKA, Zalog 4, 5220 Tolmin

e

prejel srebrno plaketo, in Olja Fale-
tič, ki je osvojila zlato plaketo. Oba 
učenca saksofona je na tekmovanjih 
v Idriji spremljal tudi njun mentor 
Stojan Milinković.
B. P.

PEVCI IN IGRALCI DOMUJEJO 
V »GORENJ KONC«
Livek – V Smaragdnem odsevu iz 
leta 2012 smo ob podelitvi občinske 

nagrade Krajevni skupnosti Livek 
našli zapis: »Na Livku so vpeljali tu-
di zelo bogato kulturno življenje in 
odlično povezali krajane in vsa 
društva«.

Od leta 2011 to kulturno življenje 
sooblikuje tudi Kulturno društvo 
»Gorenj konc«, v okviru katerega 
delujeta amatersko gledališče »Go-
renj konc« in Vokalna skupina Liwk. 
Dejavnosti obeh spleta osem srčnih 
članov, ki se pod vodstvom Klavdije 

čLANI KuLTurNEGA DruŠTVA »GOrENJ KONc« so z igro in pesmijo obogatili občni zbor 
Društva Baška dediščina. Foto: cveto Zgaga
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Ob~ina Tolmin
Prora~un izkori{~a mo`nost 
najema posojila brez obresti

Letošnji občinski proračun, ki ga je 
tolminski občinski svet potrdil na se-
ji konec januarja, predvideva 11,2 mio 
evrov prihodkov in skoraj 14 mio ev-
rov na odhodkovni strani. Razliko bo 
Občina Tolmin pokrila s prenosom 
sredstev iz lanskega leta in najemom 
dolgoročnega posojila v višini 951.000 
evrov. 

Kot je pojasnil župan uroš Brežan, 
se je Občina Tolmin, ki je ena redkih 
nezadolženih slovenskih občin, za to 
odločila zaradi nove možnosti brez-
obrestnega zadolževanja pri držav-
nem proračunu, obenem pa so tudi 
projekti, ki so na ta način uvrščeni v 
letošnji proračun, po njegovem vre-
dni podpore. 

Nekaj jih izpostavljamo v tem pri-
spevku, sicer pa bomo več o investi-
cijah sproti pisali v prihodnjih števil-
kah SOČAsnika.

spektive EU 2007–2013.
Predvideno kvoto nepovratnih 

sredstev 23. člena ZFO-1 namerava 
občina v celoti črpati iz naslova uve-
ljavljanja upravičenih stroškov pri 
drugi fazi izgradnje prizidka k telo-

DRŽAVA nekAJ VeČ nAMenJA 
SOFinAnCiRAnJu inVeStiCiJ

Kot je izpostavil župan Brežan, 
ima občina »letos prostih sredstev za 
investicije in druge naloge, potem ko 
izpolnimo vse zakonske in vnaprej 
sprejete obveznosti, nekaj manj kot 
smo jih imeli v lanskem letu.« Naj-
pomembnejši proračunski vir je pov-
prečnina, to je na prebivalca v državi 
ugotovljen primeren obseg sredstev 
za financiranje z zakonom določenih 
nalog občin. Ta za leto 2016 znaša 
522 evrov na občana, kolikor je bil 
tudi znesek za leto 2015. Za financi-
ranje primerne porabe je Občina Tol-
min iz državne blagajne letos upra-
vičena do skoraj osem milijonov ev-
rov. Nekaj več, natančneje 165.000 
evrov oziroma dva odstotka primerne 
porabe (odstotek v letu 2015), bo dr-
žava namenila za sofinanciranje in-
vesticij, kar določa 23. člen Zakona 
o financiranju občin (ZFO-1). Stroške 
občinskega proračuna bo po Breža-

novih navedbah na drugi strani dvi-
gnil dogovor sindikatov in vlade za 
letošnji dvig plač v javnem sektorju, 
poleg tega pa je bilo leto 2015 tudi 
zadnje, ko je še bilo mogoče koristi-
ti evropska sredstva iz Finančne per-

Utrinki

NEKAJ VEč KOT 300.000 EVrOV BO LETOS POTrEBNIH ZA PrIZIDEK NA SEVErOVZHO-
DNEM DELu TELOVADNIcE TOLMINSKEGA ŠOLSKEGA cENTrA. V kleti in pritličju bodo 
predvsem garderobni prostori za športne klube in društva, v nadstropju pa prostori za delovanje 
Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin. Foto: Špela Kranjc

Iz ob~inskih uprav

Uršič dobro znajdejo v vlogi pevcev 
in igralcev. V društvo jih je združil va-
ški praznik sv. Petra v cerkvici pri 
Peratih nad Livkom. Odtlej ga s kul-
turnim programom bogatijo vsako 
leto v mesecu juniju.

V Vokalni skupini Liwk trije moški in 
pet ženskih glasov zagnano navdu-
šuje z večglasnim petjem predvsem 
slovenskih ljudskih pesmi, tako da 
so večkrat povabljeni tudi na priredi-
tve v okolici. Prepevajo stara bese-
dila, ki že tonejo v pozabo. Amater-
ska gledališka skupina vsako leto 
naštudira eno komedijo, besedilo 
zanjo pa napišejo kar sami. Vsebino 
poiščejo v vsakdanjem življenju, ki 
zaradi hitrega tempa pogosto prina-
ša nepotrebne zaplete in nespora-
zume. Vaje in priprave jim prinašajo 
veliko vznemirjenja ter veselja. V 
preteklem letu so igrali komedijo 
»Julka in Pepč – Potres v toplicah«, 
ki je povsod, kjer so gostovali, na-
smejala do solz. Tako je bilo tudi v 
Podbrdu, kamor jih je pred kratkim 
na svoj občni zbor povabilo Društvo 
Baška dediščina. Zamisli jim vseka-
kor ne manjka, saj vadijo že novo 
igro, katere premiera bo junija.

Kulturno društvo »Gorenj konc« je 
bilo med drugim v letu 2012 tudi or-
ganizator zahtevne prireditve Pesem 
združuje, kjer je nastopilo osem 
pevskih zborov iz Tolminskega, Ko-
bariškega in Benečije ter dve leti po-
zneje božičnega koncerta, na kate-
rem je zapela še Vokalna skupina 
Snežet.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

BA[KA DEDI[^INA 
PRESTOPILA PRAG PRVEGA 
DESETLETJA
Ba{ka grapa – Društvo Baška dedi-
ščina (DBD) deluje v prepričanju, da 
dediščina ni le nekaj preživetega, 
ampak da z ustvarjanjem novih turi-
stičnih produktov postaja zanimiva in 
dragocena tudi sedanjim ter nasle-
dnjim rodovom. Za seboj pušča traj-
nostne sledi. Ne skrbi le za ohranja-
nje dediščine, ampak tudi za rast 
same skupnosti.

Delu, ki ga opravi DBD, z naklonje-
nostjo sledijo Občina Tolmin in vseh 
pet krajevnih skupnosti, kjer deluje. 
Kot aktivni član prepleta niti z zveza-
mi in društvi tako v domači občini 

kot tudi v občini Cerkno. Je član Tu-
ristične zveze Slovenije, dobro pa 
sodeluje tudi s Slovenskim etnograf-
skim muzejem v Ljubljani. Spogledu-
je se z društvi s področja dediščine 
v Davči, Zakojci, Železnikih in v Bo-
hinjski Bistrici. Napredek v mreženju 
pa je društvo doseglo s članstvom v 
strokovnem odboru pri Železniškem 
muzeju Slovenskih železnic, ki vklju-
čuje šest društev iz slovenskega 
prostora.

Konec preteklega leta je DBD v 
Podbrdu pridobilo v najem prostore, 
ki bodo članom olajšali delo pri zbi-
ranju, raziskovanju, shranjevanju in 
arhiviranju gradiva. Zaveda se, da je 
v njih znanje, ki ni zapisano še v no-
beni knjigi.

Na letošnjem sejmu Natour Alpe-
Adria je tematska pot Na svoji zemlji, 
ki jo društvo upravlja, prejela prizna-
nje za NAJ tematsko pot z območja 
Zavoda za gozdove Slovenije Ob-

DruŠTVO BAŠKA DEDIŠčINA je sredi februarja zaključilo leto 2015, ki ga je zaznamovala 
deseta obletnica delovanja.
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vadnici tolminskega šolskega centra 
in asfaltaciji lokalne ceste Idrija pri 
Bači–Ponikve. Slednja je dolga štiri 
kilometre, vendar je asfaltiran le ki-
lometrski odsek. V letih 2016 in 2017 
zato občina načrtuje dokončno ure-
ditev še preostalih tri kilometre ome-
njene ceste. Letos bo najprej name-
njenih 100.000 evrov – od tega 75.000 
evrov nepovratnih državnih sredstev 
– utrditvam in stabilizaciji terena, v 
prihodnjem letu pa bo treba v občin-
skem proračunu zagotoviti še 250.000 
evrov za asfaltacijo vozišča. Nekaj 
več kot 300.000 evrov bo letos po-
trebnih za prizidek na severovzho-
dnem delu telovadnice tolminskega 
šolskega centra. V kleti in pritličju 
bodo predvsem garderobni prostori 
za športne klube in društva, v nad-
stropju pa prostori za delovanje Za-
voda za kulturo, šport in mladino 
Občine Tolmin. Zaradi proračunskih 
omejitev bo občina 120.000 evrov za 
prizidek na jugozahodnem delu telo-
vadnice namenila v prihodnjem letu.

kAR nekAJ PROJektOV ZA 
(nADAlJnJe) uReJAnJe 
OBČinSkeGA SReDišČA

Skoraj 250.000 evrov brezobrestne-
ga državnega kredita in približno 
70.000 evrov lastnih sredstev bo ob-

čina namenila drugi fazi obnove Bru-
novega drevoreda v Tolminu od me-
sta, kjer je bil zaključen prvi del 
obnove te ulice, do vstopa na Pete-
linc. Ureditev bo obsegala rekon-
strukcijo vodovoda in kanalizacije, 
ureditev javne razsvetljave in preho-
da za pešce ter gradnjo obojestran-
skega pločnika. Odstranjena drevesa 
bodo izvajalci nadomestili z novimi, 
po potrebi pa bodo drevored tudi 
pomladili. Dobrih 65.000 evrov bo 
letos občino stalo zaključno urejanje 
ceste Tolmin–Zatolmin, s čimer so 
izvajalci začeli že decembra lani in 
zaključili v marcu. Investicija obsega 
izvedbo novega pločnika v dolžini 
160 metrov, ureditev odvodnjavanja 
ceste, s katerim bo ulovljena tudi za-
ledna voda, ter ureditev javne razsve-
tljave. O urejanju javnega parkirišča 
na Ulici padlih borcev (nekdanji po-
slovni prostori Posoškega razvojnega 
centra) smo že večkrat pisali. Za do-
končno ureditev zgornjega platoja 
letošnji proračun namenja 87.000 ev-
rov, medtem ko jo bo urejanje tako 
imenovanega Rutarjevega parka ob 
tolminskem kinogledališču stalo 
20.000 evrov, površin za Tolminskim 
muzejem pa skupaj z načrtom ure-
ditve 35.000 evrov.

VlAGAnJA V CeStnO, kOMu-
nAlnO in DRuGO inFRAStRuk-
tuRO RAZPOReJenA PO Celi 
OBČini

Za urejanje kolesarske povezave 
Tolmin–Most na Soči po obstoječi 
poti ob Soči na Dobravah do naveza-
ve na že zgrajeno kolesarsko pot do 
galerije Pod Ključem je namenjenih 
dobrih 30.000 evrov. Drugi del sana-
cije lokalne ceste Ljubinj–Sela nad 
Podmelcem ob zaselku Borovnica bo 
zajemal reciklažo, izvedbo plomb 
vozišča ter delno preplastitev celotne 
ceste, občino pa bo stal 150.000 ev-
rov.

Do zaključka redakcije pa še niso 

bili znani rezultati javnega razpisa za 
sofinanciranje izdelav celostnih pro-
metnih strategij, ki ga je Ministrstvo 
za infrastrukturo objavilo oktobra 
2015. Z uspešno prijavo lahko občina 
pridobi do 60.000 evrov nepovratne-
ga evropskega denarja. Projekt v sku-
pni višini 86.000 evrov je zasnovan 
kot dvoletni.

Za zadnje aktivnosti pri zapiranju 
odlagališča komunalnih odpadkov v 
Volčah občinski proračun letos name-
nja 80.000 evrov, 52.000 evrov pa bo 
občino letos stal začetek rekonstruk-
cije čistilne naprave (čN) Volče. Sle-
dnje zahtevajo nove zakonske zahte-
ve glede izpusta iz čistilne naprave v 

Utrinki

ZArADI DOTrAJANE STrEŠNE KrITINE voda pogosto zamaka v prostore nekdanje tovarne 
TVI Bača Podbrdo, kjer organizatorji trenutno hranijo opremo za tekaške prireditve. V izogib 
nadaljnjemu propadanju občinski proračun letos zagotavlja 25.000 evrov za sanacijo kritine na 
objektu. Foto: uroš Burgar

močne enote Tolmin. Iz te regije so 
tekmovale še tri poti: Soška pot (Tol-
min), Krajinski park Zgornja Idrijca 
(Idrija) in pot Med zaselki in studenci 
(Ajdovščina). Tematska pot Na svoji 
zemlji je bila v dragocen mozaik 
stkana na trdnih temeljih ustvarjalcev 
filma in na spominih domačinov. Za-
to je društvo k podelitvi povabilo tudi 
skupino domačink s Koritnice »Kari-
ške čeče«, ki so na podelitvi skupaj 
s harmonikarjem Dankom Klavžar-
jem navdušile z ljudsko pesmijo.
Besedilo in foto: Olga Zgaga, Društvo 
Baška dediščina

ODPRTJE SPOMINSKE 
PLO[^E
Flormi (Beneška Slovenija) – V vasi 
Flormi v občini Podbonesec so to zi-
mo pripravili slovesnost ob odprtju 
spominske plošče vsem partizanom 
iz tukajšnje občine. Plošča stoji 
pred Lukovo hišo, na njej je dvoje-
zični napis »Tukaj častimo podbone-
ške partizane«.

Dolga leta so bili napredni Slovenci 
v Benečiji potisnjeni na rob družbe-
nega dogajanja. To se v zadnjih letih 

popravlja. Njihove zamisli in želje po 
ohranjanju spomina na težke dni 
partizanskih bojev ter bojev za pri-
znanje slovenskega jezika dobivajo 
vedno večjo veljavo. Slovesnost je 
organiziralo Vsedržavno združenje 
partizanov Italije (ANPI), sekcija Na-
diške doline v sodelovanju z Občino 
Podbonesec. Prisotnih je bilo veliko 
privržencev spomina na narodnoo-
svobodilni boj z obeh strani meje, 
tudi s prapori članov zveze borcev iz 

Posočja. V pozdravu je župan pod-
boneške občine Camillo Melissa 
povedal, da bo občina tudi v prihod-
nje finančno podprla tovrstne prire-
ditve. V imenu province je svetnik 
Fabrizio Dorbolo poudaril pomen 
ohranjanja spomina na padle iz 
druge svetovne vojne. O velikem 
pomenu ustanavljanja partizanskih 
enot po kapitulaciji fašizma v Italiji in 
partizanskih bojih v Beneški 
Sloveniji je spregovoril zgodovinar 

Gabrijele Donato.

Spomnimo, da je iz občine Podbo-
nesec v drugi svetovni vojni padlo 
112 partizanov in da je ob nemškem 
bombardiranju vasi Črni Vrh umrla 
komaj sedemletna deklica. Iz domov 
je bilo v omenjeni občini pregnanih 
26 domačinov.
Besedilo in foto: Vojko Hobič, predse-
dnik krajevnega odbora Združenja bor-
cev za vrednote NOB

POPRAVILI OSKRUNJENO 
OBELE@JE
Tolmin – Že dvakrat so neznanci 
oskrunili spominsko obeležje, po-
svečeno NOB pri sotočju Soče in 
Tolminke. Obeležje je postavljeno v 
spomin na ustreljene domačine Jo-
žefa Bajta, Marijo Klinkon in 
Oskarja Kovačiča, ki so 16. avgu-
sta 1944 izpeljali drzno akcijo v do-
mobranski postojanki v Tolminu, ki 
je močno poškodovala stavbo in od-
mevala med domoljubi, saj stavba ni 
bila več uporabna. Nemci so priti-
snili na ovaduhe in ti so trojico aktivi-
stov izdali. Vse tri so aretirali, Klinko-
novo hišo oropali, Marijo pa med za-

SLOVESTNOST OB ODPrTJu SPOMINSKE PLOŠčE vsem partizanom iz občine Podbone-
sec.
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območje kopalnih voda, obenem pa 
je smiselno tudi povečanje kapacitete 
čN, s čimer bo nanjo lahko dotekala 
tudi odpadna voda iz naselij čiginj 
in Kozaršče. Glavnina stroškov re-
konstrukcije bo proračun bremenila 
v prihodnjem letu. Na čN Most na 
Soči bodo priklopili naselji Modrejce 
in Postaja, kar bo terjalo povečanje 
kapacitete in s tem rekonstrukcijo 
objekta. Urejanje kanalizacije Most 
na Soči–Modrejce je bilo sicer načr-
tovano že za leto 2015, a dela niso 
bila izvedena in je zato občina dobrih 
170.000 evrov prenesla v letošnji pro-
račun.

Na objektu nekdanje Tovarne vol-
nenih izdelkov Bača Podbrdo, kjer 
je pred leti delovala zdravstvena am-
bulanta in je v občinski lasti, je stre-
šna kritina dotrajana. Voda zato po-
gosto zamaka v prostore, v katerih je 
trenutno shranjena oprema za orga-
nizacijo tekaškega festivala. Da bi 
stavbo rešili pred nadaljnjim propa-
danjem, letošnji občinski proračun 
namenja 25.000 evrov. V Žabčah pa 
namerava občina odkupiti starejšo 
stanovanjsko hišo in zemljišče, ki ju 
je treba odstraniti ter s tem pridobiti 
zemljišče za dostop do športnega 
igrišča in načrtovane stanovanjske 
cone v tem naselju.

ODZiV nA POVeČAnO POVPRA-
šeVAnJe GOSPODARStVA PO 
SuBVenCiOniRAniH kReDitiH

Julija lani je občinski svet sprejel 
nov Pravilnik o subvencioniranju 
obrestne mere pri posojilih za pospe-
ševanje malega gospodarstva v občini 
Tolmin, ki omogoča dodeljevanje po-
moči v obliki subvencije obrestne 
mere pri kreditiranju enot malega 
gospodarstva v novem programskem 
obdobju 2015–2020. Letošnji prora-
čun temu ukrepu daje na razpolago 
50.000 evrov, kar za dve tretjini pre-
sega lanski znesek. V letu 2015 je 
namreč občina ponovno zabeležila 
rast povpraševanja enot malega go-
spodarstva po subvencioniranih kre-
ditih. Občina se tudi zaveda, kako 
pomembna je podpora samozaposle-
nim in novonastalim podjetjem, zato 
v letošnjem proračunu namenja 5.000 
evrov izdelavi projektne dokumenta-
cije za tako imenovan »coworking« 
center v občinskih poslovnih prosto-
rih Pod klancem 1, kjer so lani zame-
njali strešno kritino. Koncept cowor-
king predstavlja sodoben način dela, 
ki samozaposlenim in drugim omo-
goča, da si občasno ali stalno delijo 
»sodelavni« prostor z drugimi ustvar-
jalci iz svoje ali sorodnih panog.
Po obrazložitvah povzela: Špela Kranjc

V Zakojco po obnovljeni cesti
Krajani Bukovega in Zakojce so 

leto 2016 pričakali zadovoljni, saj sta 
občini Tolmin in Cerkno v novembru 
in decembru poskrbeli za sanacijo 
udora na 100-metrskem odseku lokal-
ne ceste Hudajužna–Bukovo–Zakojca. 
Podjetje PGT Peternelj iz Stržišč v 
Baški grapi je na 80 metrih ceste iz-
vedlo sanacijo udora in na preostalih 
20 metrih vozišče dosulo s tampo-
nom. Pri sanaciji plazu so izvedli 

tudi drenažo in odvod vode do poto-
ka. Po navedenih posegih je promet 
po cesti Hudajužna–Bukovo–Zakojca 
lahko znova stekel, a med izvajanjem 
sanacije se je izkazalo, da na ome-
njenem odseku zaradi pronicanja 
vode še vedno obstaja nevarnost za 
zdrs namočenega in razmehčanega 
terena, zato bo občina morala uredi-
ti še del podporne konstrukcije iz 
jeklenih profilov, borovih tramov in 
skal ter speljati odvodnjavanje v stru-

Utrinki

OBčINI TOLMIN IN cErKNO sta skupaj pristopili k sanaciji plazu na lokalni cesti Hudajužna–
Bukovo–Zakojca. S posegi bo tolminska občina nadaljevala letos, saj se je med sanacijo izkaza-
lo, da je teren na delu saniranega odseka nestabilen. Foto: Borut rovšček

POPrAVLJENO SPOMINSKO OBELEŽJE – 
Dela so bila izvedena v novembru lani. Foto: 
arhiv Vojka Hobiča

slišanjem strahovito mučili. Nemci in 
domobranci so jih nato odpeljali kak 
kilometer iz Tolmina proti Sotočju in 
jih 30. avgusta pri seniku ustrelili. 
Tam so kasneje postavili spominsko 
obeležje.

Kot že rečeno, so se neznanci 
oskrunitve obeležja lotili že dvakrat. 
Enkrat so odbili medeninasto zvez-

do in skoraj vsa imena žrtev. Ob-
močno združenje Zveze borcev za 
vrednote Bovec, Kobarid, Tolmin je 
financiralo popravilo spominskega 
obeležja, vendar so ga neznanci po-
novno oskrunili. Zopet jim je bila v 
napoto zvezda, zato smo se na zdru-
ženju odločili, da zvezdo vklešemo v 
kamen in tako nepridipravom one-
mogočimo tovrstna dejanja. Popravi-
lo je bilo izvedeno v novembru. Ob 
vsem tem pa se človek nehote vpra-
ša, le koga motijo spominska obe-
ležja iz časa druge svetovne vojne?
Vojko Hobič, predsednik krajevnega 
odbora Združenja borcev za vrednote 
NOB

KRAJEVNA SKUPNOST 
TOLMIN AKTIVNA PRI 
UREJANJU MESTA
Tolmin – Krajevna skupnost (KS) 
Tolmin je v preteklih dveh letih izve-
dla kar nekaj projektov. Zaključila je 
drugo fazo varne poti v šolo, na ka-
teri letos načrtuje še osvetlitev. Ure-
dila je klančino in stopnice pred bla-
govnico, tipska ekološka otoka na 
Dijaški in Gregorčičevi ulici, postavi-
la dve klopi v strmem Ficovem klan-

cu in asfaltirala cesto Zadlaz–Čadrg. 
KS je zaključila drugo faze izgradnje 
igrišča v Žabčah, ureja pa tudi pe-
skovnik v parku v Tolminu. Sodelo-
vala je pri izvedbi sprehajalne poti 
čez Bučenico. Pripravila je načrt za 
elektrifikacijo Trga 1. maja za name-
ne prireditev. Poleg tega je sodelo-
vala pri načrtovanju varnih poti v Tol-
minu in posredovala pri urejanju no-
vega križišča pred občinsko stavbo 
in kamnitega zidu, ki je v fazi gra-
dnje. Sodelovala je pri pogovorih o 

športnem parku Brajda in predloge 
posredovala županu v upanju na nji-
hovo vključitev v letošnji proračun.

KS tudi letos nadaljuje urejanjem tip-
skih ekoloških otokov v mestu. Na-
črtuje postavitev smetnjakov za pas-
je iztrebke, lesenih sedal na stopni-
cah pred blagovnico, klopi oziroma 
počivališč po mestu in ureditev sto-
pnic pri krožišču. Sodelovala bo pri 
izvedbi delavnic za prometno uredi-
tev mesta. Nadaljevala bo s projek-
tom Rutarjev park in sodelovala pri 

KS TOLMIN JE V PrETEKLIH LETIH IZVEDLA KAr NEKAJ PrOJEKTOV, med njimi je tudi 
ureditev tipskega ekološkega otoka na Dijaški ulici.
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go potoka, je nadaljevanje del na 
območju plazu napovedal Borut Ro-
všček z Občine Tolmin. Stroške izve-
dene sanacije sta iz proračunov po-
krili občini Tolmin in Cerkno, in sicer 
vsaka za svoj del, slednja pa je finan-
cirala tudi popravilo mostu na mej-
nem območju. Občina Tolmin za 
utrditev srednjega dela plazu nad ce-
sto letos v proračunu namenja doda-
tnih 15.000 evrov, skupaj pa jo bo ta 
projekt stal slabih 38.000 evrov.
Špela Kranjc

Obnovljivi viri energije v 
primorskih ob~inah

Goriška lokalna energetska agen-
cija (GOLEA) iz Nove Gorice je sku-
paj s projektnimi partnericami, pri-
morskimi občinami, in Javnim zavo-
dom Triglavski narodni park (JZ 
TNP) uspešno zaključila projekt Ob-
novljivi viri energije v primorskih ob-
činah. Projektne dejavnosti so bile iz 
sredstev donacije Švicarskega pri-
spevka financirane v višini 3,68 mio 
švicarskih frankov, razliko pa so pri-
spevale v projekt vključene občine in 
JZ TNP. Zaradi za projekt ugodnih 
večkratnih sprememb menjalnega 
tečaja med švicarskim frankom in 
evrom se je celoten proračun projek-
ta s 3,42 mio povečal na 4,44 mio 
evrov, obdobje trajanja projekta pa se 
je podaljšalo za 20 mesecev. Tako 
smo imeli možnost izvesti bistveno 
več naložb in izobraževalnih dejav-
nosti.

V okviru projekta je bilo izbranih 
12 kotlovnic, ki po prenovi na lesno 

biomaso ogrevajo 29 objektov (med 
njimi več primorskih šol, Knjižnico 
Cirila Kosmača Tolmin in Informa-
cijsko središče TNP v Trenti). Poleg 
tega je bila postavljena tudi sončna 
elektrarna na protihrupni ograji av-
toceste v Vrtojbi, energetsko pa se je 
saniralo osem objektov. Za komple-
ksen izobraževalni program o obnov-
ljivih virih energije (OVE) in učinko-
viti rabi energije (URE), v katerega 
smo vključili 20.138 učiteljev, otrok 
ter javnih uslužbencev, smo lani pre-
jeli tudi Energetsko nagrado.

V okviru projekta smo leta 2012 v 
tolminski knjižnici prenovili kotlov-
nico na pelete, poleti leta 2014 pa so 
bili izvedeni še manjši naložbeni 
ukrepi, tako da je stavba danes še 
energetsko sanirana. Poraba toplote 

se je zmanjšala za tretjino – skupni 
prihranek treh kurilnih sezon znaša 
11.271 evrov, emisije CO2 pa so se 
zmanjšale za 93 ton. Naložba v tol-
minski občini znaša 171.122 evrov 
(brez davka na dodano vrednost); 
vrednost donacije Švicarskega pri-
spevka je 128.919 evrov, občina pa je 
za ta projekt prispevala 42.204 evrov 
in vrednost davka ter sofinancirala 
izobraževalni program in vodenje 
projekta.

V OVE in URE izobraževalni pro-
gram sta se vključili tolminska osnov-
na šola in gimnazija. V sklopu tega 
je potekalo tudi ozaveščanja javnih 
uslužbencev in občanov – zanje so 
bile organizirane delavnice o učinko-
viti rabi energije.
Alenka Palian, asistentka vodje projekta

Ob~inska blagajna pri 
De`elni banki Slovenije

Tako imenovana občinska blagajna 
je storitev, ki občanom omogoča po-
ravnavanje računov nekaterih javnih 
ustanov oz. zavodov brez plačila ban-
čne provizije. To namreč v primeru 
gotovinskih plačil plačilnih nalogov 
določenih izdajateljev namesto plač-
nika naloga krije občina. Od uvedbe 
občinske blagajne junija 2014 je te 
storitve opravljala Nova KBM, ki pa 
ob izteku pogodbe konec lanskega 
leta te ni želela podaljšati, je pojasni-
la Sanja Sivec levpušček z občinske 
uprave. Z javnim zbiranjem ponudb 
je nato Občina Tolmin kot najugo-
dnejšo banko za izvajanje storitev 
občinske blagajne izbrala Deželno 
banko Slovenije, ki občane od začet-
ka januarja pričakuje v poslovalnici 
na Rutarjevi 35 v Tolminu (prostori 
banke pri Kmetijski zadrugi Tol-
min).

Brez provizije tako lahko še naprej 
poravnavate položnice naslednjih jav-
nih ustanov oz. zavodov:
• Občine Tolmin,
• Osnovne šole Franceta Bevka Tol-

min,
• Osnovne šole Dušana Muniha 

Most na Soči,
• Osnovne šole Simona Kosa Podbr-

do,
• VVZ Ilke Devetak Bignami Tol-

min,
• Glasbene šole Tolmin,
• Gimnazije Tolmin,
• Zavoda za kulturo, šport in mla-

dino Občine Tolmin,

Utrinki

V OKVIru PrOJEKTA OBNOVLJIVI VIrI ENErGIJE V PrIMOrSKIH OBčINAH je bila leta 
2012 v tolminski knjižnici prenovljena kotlovnica na pelete, poleti leta 2014 pa so bili izvedeni še 
manjši naložbeni ukrepi, tako da je stavba danes še energetsko sanirana. Foto: Mateja Kutin

ureditvi parka za kinogledališčem. V 
načrtu ima elektrifikacijo Trga 1. ma-
ja in vzdrževanje fontane. Želi pa 
urediti tudi dostop do Tolminke (od-
sek med čistilno napravo in tolmin-
skim mostom), ki je še posebej v ča-
su festivalov zelo pomemben.
Nataša Kocič, predsednica KS Tolmin

V ROJSTNI KNJIGI PODBRDO 
ZAPISANO @E 500 LET
Ba{ka grapa – Konec preteklega 
leta je v Baški grapi skozi čas spol-
zel dogodek iz daljne preteklosti. 
Prireditvi Paslejdn’ca na Bači pri 
Podbrdu in Prižig lučk v starem pod-
brškem jedru sta odstrli dragocen 
zgodovinski spomin, zapisan v se-
znamu podložnikov na Tolminskem, 
ki so leta 1515 sodelovali v uporu 
proti tolminskemu zemljiškemu go-
spodu Mihaelu Neuhauserju in za-

to plačali kazen. V popisu je po do-
slej znanih virih prvič omenjena lo-
kacija »Pod brdom«, zapisana še v 
nemškem jeziku »Undter dem 
Eckh«. Z dvema majhnima kmetija-

ma, ki sta spadali pod vas Bača, je 
predstavljala šele zametek vasi. A 
Podbrdčani so ponosni, da je prva 
omemba kraja stara 500 let.
Viri nam razkrivajo, zakaj so Nem-

škorutarji sodelovali v uporu. V 13. 
stoletju je oglejski patriarh Berthold 
na območje, ki danes pokriva tri-
najst vasi od Granta do Petrovega 
Brda, naselil Tirolce iz okolice Inni-
chena v Pustriški dolini. Nastala je 
avtonomna pokrajina Nemški Rut, ki 
je do sredine 19. stoletja uživala po-
sebne svoboščine glede služenja 
vojske, straže, svobode lova, plačila 
nekaterih davkov in podobno. Miha-
el Neuhauser je kot zastavni imetnik 
marca 1511 prevzel tolminski grad in 
gospostvo. Zastavil ga je cesar, ker 
je vojvodi Brunšviškemu posodil 
denar za nadaljevanje benečanske 
vojne. Upravljal, bolje rečeno izkori-
ščal, ga je kar 12 let. Kmetje so bili 
bolj obremenjeni s tlako kot prej. 
Med drugim je omejil tudi pravice 
Nemškorutarjem z zahtevo, da mo-
rajo več dni zaporedoma stražiti za-
hodno mejo proti Benečanom. To jih 

PODBrDO LETA 1900. Foto: arhiv cveta Zgage
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NAJBOLJ uSPEŠNIM ŠPOrTNIKOM IN ŠPOrTNIcAM v občini je nazive, ki so si jih prislužili z uspehi na tekmovanjih v minulem letu, podelil 
župan Uroš Brežan. Foto: Igor Mušič, Primorske novice

• Varstveno delavnega centra Tolmin,
• Doma upokojencev Podbrdo,
• Komunale Tolmin,
• Zdravstvenega doma Tolmin.
Špela Kranjc

Nagradili najve~je {portne 
dose`ke v lanskem letu in 
dolgoletno uspe{no delo v 
{portu

Občina Tolmin in Občinska špor-
tna zveza (OŠZ) Tolmin vsako leto 
podelita športna priznanja, ki jih za 
dosežene rezultate v preteklem letu 
prejmejo najuspešnejši športniki, za 
svoje dolgoletno uspešno delo in pri-
spevke na športnem področju pa 
trenerji ali drugi športni delavci. OŠZ 
Tolmin je za leto 2015 podelila 56 
priznanj, ki jih je na slavnostni po-
delitvi 25. februarja v tolminskem 
kinogledališču med nagrajence raz-
delil predsednik zveze Borut Jermol. 
Lanska bera sestoji iz 26 bronastih, 
sedmih srebrnih in šestih zlatih zna-
kov ter štirih bronastih in treh srebr-
nih kipcev. Izvršni odbor je podelil 
tudi tri plakete OŠZ Tolmin – za dol-
goletno vsestransko delo na področju 
nogometa jo je prejel Andrej Jelin-
čič, bolj znan pod vzdevkom čilič, 
iz Nogometnega kluba Tolmin, za 
dolgoletno delo z mladimi planinci 
jo je prejela Majda Pagon iz Planin-
skega društva Tolmin, za dolgoletno 
delo v organih Košarkarskega kluba 
(KK) Tolmin in pri razmahu rekrea-
cije v občini pa je plaketo prejela 
Milena Velišček.

V drugem delu podelitve je župan 

uroš Brežan najprej podelil nazive 
najbolj uspešnim mladim športnicam 
in športnikom za leto 2015. Športni-
ca mladinskega razreda eva Jeklin 
iz Kajakaškega kluba Soške elektrar-
ne si je naziv najboljša mlada špor-
tnica občine Tolmin prislužila z uvr-
stitvami na zmagovalni oder na tek-
movanjih državnega in evropskega 
prvenstva v kajak-kanuju. Najboljši 
mladi športnik občine za leto 2015 je 
postal športnik mednarodnega razre-
da, divjevodaš niko testen, ki je 
lani zmagal na mladinskem evrop-
skem prvenstvu na Poljskem in se 
povzpel na 43. mesto na svetovni 
rang lestvici C-2. Naziv najboljša mla-
da športna ekipa občine Tolmin v 
letu 2015 nosi ekipa do 15 let pri KK 
Tolmin, ki si je lani skozi kvalifika-

cije ponovno zagotovila nastopanje v 
1. slovenski košarkarski ligi, ob kon-
cu sezone pa so se fantje s trenerjem 
Matijem Rovščkom veselili skupnega 
14. mesta med 83 ekipami.

Slovesnost so sklenili s podelitvijo 
nazivov najboljšim v občini za minu-
lo leto. Najboljša športnica leta 2015 
v občini Tolmin je postala športnica 
perspektivnega razreda, karateistka 
kati Florjančič, ki danes nastopa za 
Športno društvo Gorica – sekcija ka-
rate. Na drugo stopničko zmagoval-
nega odra se je zavihtela na mladin-
skem evropskem prvenstvu v Zürichu 
in na balkanskem prvenstvu v Du-
brovniku, kjer pa je bila tudi članica 
zmagovalne ekipe. Naziv najboljši 
športnik občine za leto 2015 si je na 
brzicah divjih rek prislužil športnik 

svetovnega razreda luka Božič iz 
Kajakaškega kluba Soške elektrarne, 
skupaj s Sašom taljatom pa sta si 
kot kajakaški dvojec Soških elektrarn 
s 4. mestom na svetovnem prvenstvu 
priveslala še naziv najboljša športna 
ekipa leta 2015 v individualnih špor-
tih. Naziv za najboljšo športno ekipo 
v kolektivnih športih za leto 2015 je 
prejela članska ekipa Nogometnega 
kluba TKK Tolmin, ki je lansko se-
zono zaključila na 5. mestu v 2. slo-
venski nogometni ligi, kar je njen 
rezultatski vrhunec v zadnjem dese-
tletju. Uspeh je po mnenju komisije 
velik tudi zato, ker so ga dosegli 
igralci iz domačega okolja, v relativ-
no skromnih finančnih in infrastruk-
turnih razmerah.
Špela Mrak in Špela Kranjc

Utrinki

je zelo obremenjevalo, zato so se 
pridružili puntarjem.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina
Viri:
Torkar, S. Zgornja Baška dolina (Rihtarija 
Nemški Rut) po tolminskem urbarju iz leta 
1523. Kronika: časopis za slov. kraj. zgod., 
1994, l. 42, št. 1, str. 29–36.
Verbič, M. Gospodarski in socialni položaj 
kmeta v začetku 16. stoletja in upori tolmin-
skih kmetov v letih od 1513 do 1515. Zgodo-
vinski časopis. 1974, l. 28, št. 1–2, str. 3–44.

KARI[KE ^E^E PONESLE 
PESEM ^EZ DOMA^I PRAG
Koritnica – Pesem je pred dobrim 
letom združila žene in dekleta s Ko-
ritnice zelo različnih starosti – naj-
starejša je že obrnila 70. list v knjigi 
življenja, najmlajša pa še ne hodi v 
šolo. Pojejo po posluhu brez upora-
be not. Tudi glasbeno spremljavo 
ustvarjajo kar same z igranjem na 

KArIŠKE čEčE so na povabilo Društva Baška dediščina konec januarja nastopile na sejmu 
Natour Alpe-Adria v Ljubljani. Foto: Alenka Zgaga

staro kmečko orodje, na nastopih 
pa se jim na frajtonarici pridruži neu-
trudni harmonikar, domačin Danko 
Klavžar. Pohvalno je predvsem to, 
da so si upale stopiti iz vsakdana in 
ga popestrile z glasbo, ki jim daje 
energijo, s katero razveseljujejo se-

be ter okolje.
V zadnjem letu so obogatile skoraj 
vse prireditve v Krajevni skupnosti 
Grahovo ob Bači, konec januarja pa 
so prvič nastopile izven domačega 
kraja. Društvo Baška dediščina jih je 
povabilo na sejem Natour Alpe-Adria 

v Ljubljano. Zapele so v programu 
podelitve priznanj Naj regijska pot 
2015. Vesele so bile, da tematska 
pot Na svoji zemlji, ki si je na obmo-
čju Zavoda za gozdove Slovenije, 
Območne enote Tolmin prislužila na-
ziv Naj regijska pot in pri promociji 
katere od vsega začetka sodelujejo, 
teče tudi skozi njihovo vas. Nekate-
re izmed njih so ob slovesnem odpr-
tju te poti leta 2012 sodelovale v an-
tologijskem prizoru »Sezula se 
bom«, ki so ga zaigrali domačini z 
Grahovega ob Bači in Koritnice. Z 
ljudsko pesmijo, posebno pa s svojo 
himno, ki so jo same zložile, so na 
sejmu v Ljubljani navduševale tudi 
ob stojnici društva, kjer so skupaj z 
njimi zapele tudi druge sodelujoče 
glasbene skupine in celo obiskoval-
ci sejma.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina
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Tolmin v znamenju 
obele`evanja naziva 
Alpsko mesto leta
V za~etku aprila bo Tolmin gostil ~lane dru{tva Alpsko mesto leta, potekala pa bo tudi 
slovesnost, na kateri bo naziv Alpsko mesto simbolno prevzel od francoskega Chamo-
nixa.

D ejavnosti letošnjega leta so že v polnem 
teku, saj je treba dobro izkoristiti ‘energi-
jo’, ki jo laskavi naziv prinaša. V izvajanje 

programa je vpetih veliko posameznikov in insti-
tucij. Kot potrjujejo spodnje fotografije, se je v 

prvih mesecih odvilo kar nekaj dogodkov. Med 
mednarodnimi lahko izpostavimo predvsem pova-
bilo Ministrstva RS za zunanje zadeve za aktivno 
predstavitev na konferenci ob zagonu Strategije EU 
za Alpsko regijo in sodelovanje na konferenci o 

prostorskem načrtovanju na območju Alp, ki je 
januarja v organizaciji nemškega Ministrstva za 
transport potekala v Münchnu.
Pripravil: PRC, koordinator Alpskega mesta leta
Foto: arhiv Prc in Ministrstva za infrastrukturo

ALPSKA rEGIJA JE ENA IZMED MAKrOrEGIONALNIH ZGODB V EVrOPSKI uNIJI. Slednje 
povezujejo območja s podobnimi značilnostmi, hkrati pa ustvarjajo priložnosti za bolj tesna so-
delovanja. Dogodek ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo je 25. in 26. januarja potekal na 
Brdu pri Kranju. Kot panelist je na dogodku sodeloval tudi tolminski župan Uroš Brežan, Tolmin 
kot Alpsko mesto leta 2016 pa se je oba dneva trajanja konference predstavljal na stojnici.

TurISTI ŽELIJO DOMAčE, ZNAčILNO, AVTOHTONO, skratka nekaj takega, na kar smo lahko 
ponosni. Pobuda pod delovnim imenom tolminski krožnik je povezala gostince iz občine Tolmin, 
ki bodo že v letošnji poletni sezoni svojo ponudbo popestrili z določenimi jedmi. Eden izmed 
korakov je bila tudi delavnica s kuharskim mojstrom Robertom Merzelom, kjer so gostinci v 
praksi testirali zamisli in oblikovali svojo ponudbo.

MEMOrANDuM O BOHINJSKI PrOGI, ki so ga podpisali vsi župani občin ob progi med Jese-
nicami in Novo Gorico, je minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič podprl 12. februarja na 
sestanku v Ljubljani, kjer so se udeleženci dogovorili tudi o nadaljnjih korakih. Lokalne skupno-
sti sta, ob podpori Posoškega razvojnega centra (PRC), Turizma Bohinj in poslanca v Držav-
nem zboru Matjaža Nemca, predstavljala župan Tolmina Uroš Brežan in župan Bohinja Franc 
Kramar.

V FEBruArJu IN MArcu JE POSOŠKI rAZVOJNI cENTEr PrIPrAVIL DVA KrEATIVNA ZAJ-
TrKA, kamor je povabil vse ustvarjalne, podjetne in novega znanja ter poznanstev željne. Po 
tem, ko so se udeleženci prvega srečanja spraševali, ali je naše okolje zrelo za vzpostavitev javne-
ga prostora za spodbujanje in razvoj duha podjetništva, ustvarjalnosti, inovacij …, so se naslednjič 
dotaknili problematike tako imenovane sodelovne oziroma »coworking« skupnosti. Bomo torej v 
Zgornjem Posočju dobili »coworking« prostore? Debata o tem se bo predvidoma razvila 16.  aprila 
ob 10. uri v okviru tretjega Kreativnega zajtrka, kjer naj bi razpravljali o prostorskih potrebah.
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Brata Wilbur in Orville Wright sta decembra 1903 prva na svetu opravila polet z letalnikom na mo-
torni pogon. ^eprav letala na za~etku njihovega razvoja niso bila zanesljiva, je vojska zelo hitro 
spoznala njihovo uporabnost. Letalo je bilo v vojne namene prvi~ uporabljeno oktobra 1911 v 
osmansko-italijanski vojni v izvidni{ki akciji, nekaj dni kasneje pa {e v prvi bombni{ki akciji. 
Najve~ji zagon razvoju letalstva je dala prav 1. svetovna vojna.

Letalstvo v 1. svetovni vojni

L etalstvo je bilo sprva predvsem 
namenjeno opazovalnim nalo-
gam. Letala so bila večinoma 

dvosedežna, v njih pa sta bila pilot 
in opazovalec. Videno so si opazo-
valci pomanjkljivo zapomnili, zato so 
začeli skicirati nasprotnikove položa-
je, kaj kmalu pa je svinčnik in papir 
zamenjal fotoaparat. S pridobljenimi 
fotografijami je vojska lahko učinko-
viteje vodila in usmerjala napadalne 
oziroma obrambne akcije. Druga po-
membna naloga letalstva je bila bom-
bardiranje, ki pa je bilo na začetku 
zelo omejeno, predvsem zaradi ne-
zmogljivih letal in nenatančnosti od-
vrženih bomb. Piloti so namreč la-
stnoročno odmetavali bombe (težke 
večinoma od 20 do 50 kilogramov), 
pa še te bolj ali manj spontano. Za-
radi nenatančnosti zadetkov so zače-
li v letala vgrajevati posebne merilne 
naprave, ki so postajale vedno bolj 
izpopolnjene. Zaradi onemogočanja 
nasprotnika v zraku je nastala tretja 
vrsta letal: lovska letala. Za te name-
ne so izdelovali hitra in okretna leta-
la, na katerih so bile nameščene 
strojnice, ki pa so bile večkrat uso-
dne celo za letala, na katerih so bile 
nameščene. Kmalu sta francoski pilot 
Roland Garros (leta 1913 je kot prvi 
preletel Sredozemsko morje) in nje-
gov mehanik namestila strojnico na 
sprednji del letala, propeler pa obda-
la z jekleno prevleko. Pravo revolu-
cijo je povzročil nizozemski inženir 
Anthony Fokker, ko je za nemško 
vojsko izumil strojnico, ki je bila sin-
hronizirana s propelerjem. Nadaljnji 
razvoj je pripeljal do tega, da so lo-
vska letala začela leteti v formacijah 
(po šest letal skupaj).

Letala na so{ki fronti
Ob začetku nove fronte na Soči v 

maju 1915 so bila letala še redkost. 
Podobno kot na kopnem, kjer je šte-
vilčno prevladovala italijanska vojska, 
je bilo tudi v zraku. Avstro-ogrska 
letalska industrija se je zagnala šele 
oktobra 1915, vendar ni italijanske 
številčne prevlade letal nikoli dohite-

je bil prepuščen improvizaciji in iz-
najdljivosti mehanikov ter pilotov, saj 
so na bojišče pogosto prišla letala, ki 
niso bila preizkušena. V tem obdobju 
so se izkazali številni mladeniči, ki 
so s pogumom in iznajdljivostjo pre-

la. V celotnem obdobju vojne je Ita-
lija izdelala okrog 20.000 letal, Av-
stro-ogrska pa samo okrog 5.000. 
Tudi sama razporeditev letalske in-
frastrukture je na avstro-ogrski strani 
precej šepala (tudi zaradi geografskih 
danosti). Bojišče ob Soči je namreč 
bilo zelo razgibano. Severni predeli 
so gorati z zelo ozkimi dolinami, juž-
ni kraški pa valoviti in kamniti, pre-
predeni s številnimi vrtačami. Edini 
kolikor toliko primerni predeli za 
vzpostavitev letaliških objektov so 
bili v Vipavski dolini, na ravnicah 
Notranjske in v Zgornjesavski dolini. 
Na drugi stani je imela italijanska 
vojska ugodnejše naravne danosti, saj 
je imela v zaledju bojev v furlanski 
ravnini idealne pogoje za postavitev 
vojaških letališč. Od maja 1915 do 
oktobra 1917 je avstro-ogrska vojska 
v neposrednem zaledju soške fronte 
postavila deset letališč (leta 1917, 
pred 12. soško bitko so bila postavlje-
na dodatna v Zgornjesavski dolini in 
na ravnicah Notranjske). Na drugi 
strani pa je imela italijanska vojska 
na območju Furlanije večji del vojne 
19 delujočih letališč. Kljub številčni 
premoči letalstva pa tega italijanska 
vojska ni izkoristila in dejanski izplen 
na terenu je bilo dokaj izenačen. Ra-
zlog za to gre iskati v dejstvu, da je 
bilo letalstvo v vojni novost. Večji del 

kosili nezanesljivo tehniko, med nji-
mi tudi piloti slovenske narodnosti 
(Julian kenda, Venčeslav Vrtovec, 
štefan Hozjan, karl Benko …).
Mihael Uršič, Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju«

SIMULATOR LeTeNjA
Ustanova »Fundacija Poti miru v Poso~ju« je v okviru projekta ALISTO v 
svojih prostorih postavila simulator letenja, ki s pomo~jo arhivskih letal-
skih posnetkov in sodobne tehnike obiskovalcu omogo~a virtualni prelet 
pokrajine ob So~i, kakr{na je bila v ~asu so{ke fronte. Ogled simulatorja 
je mogo~ v prostorih Informacijskega centra Pot miru vse dni v tednu, od 
konca marca do konca oktobra.

FOTOGrAFIrANJE IZ LETALA. Foto: arhiv 
Kobariškega muzeja

PONESrEčEN PrISTANEK na letališču v Sežani. Foto: arhiv Jožefa Siliča

LETALSKI POSNETEK KOBArIDA in okolice med soško fronto. Foto: arhiv Kobariškega mu-
zeja
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Regionalni razvojni 
program Severne 
Primorske (Gori{ke 
razvojne regije) 
2014–2020

Regionalni razvojni program Sever-
ne Primorske (Goriške razvojne regi-

je) 2014–2020 je temeljni programski 
dokument na regionalni ravni. Na 
podlagi »analize razvojnih potencia-
lov opredeljuje prednosti razvojne 
regije, določa njene prioritete, ukrepe 
in aktivnosti ter finančno ovrednote-
ne projekte«. Obsežen dokument, ki 
je sestavljen iz strateškega in pro-
gramskega dela, se je pripravljal od 
septembra 2012 do januarja 2015. Na 
njegovi osnovi je bil pripravljen priču-
joči povzetek.

NASLOV: Regionalni razvojni pro-
gram Severne Primorske (Goriške 
razvojne regije) 2014–2020. Povzetek. 
AVTORJI: Almira Pirih, tomaž Vad-
junec, tanja Golja, Suzana Žvokelj 
Ferjančič, Meta Rustja, Andreja 
trojar lapanja, Brigita Bratina Per-
šin, Mateja Skok. IZDALA: Severno-
primorska mrežna regionalna razvoj-
na agencija. ZALOŽIL: Posoški ra-
zvojni center. KRAJ IN LETO IZDAJE: 
Tolmin, 2015. FORMAT: 20,7 cm × 
29,4 cm. VEZAVA: mehka.

Trenta in So~a – 
Dolina in njeni ljudje

Avtor Janez Bizjak je v svojem de-
lu, ki ga je razdelil na osem delov, 
predstavil svoje dvajsetletno proučeva-
nje Trente in Soče. V tem času je na-
bral nekaj novih odkritij, veliko logič-
nih sklepanj, še več pa domnev ter 

dvomov o neznani in nepriznani pre-
teklosti. Zato že v uvodu bralce pova-
bi k razmišljanju o teh njegovih, za 
marsikoga provokativnih misli o prvi 
poselitvi gorskega sveta nad Trento in 
Sočo. Kot pravi, naj bodo slednje izziv 
vsem, ki mislijo drugače.

NASLOV: Trenta in Soča – Dolina 
in njeni ljudje. AVTOR: Janez Biz-
jak. IZDALO IN ZALOŽILO: Turistič-
no društvo Soča Trenta. KRAJ IN 
LETO IZDAJE: Trenta, 2015. ŠTEVI-
LO STRANI: 146. FORMAT: 30,33 cm 
× 23,4 cm. VEZAVA: trda.

Trinkov koledar 2016
Kulturno društvo Ivan Trinko iz 

Čedada je tudi letos izdalo Trinkov 
koledar, ki poleg koledarja vsebuje 
tudi prispevke avtorjev z obeh strani 
meje. Med drugim najdemo v publi-
kaciji prispevek Fabia Boninija z 
naslovom Volče in Dreka: 1000 let. 
Zdravko likar je pisal o beneškem 
partizanu Marku Redelonghiju, spo-

Knji`na polica

Utrinki

KuLTurNO OBArVANA PuSTNA NEDELJA – Prosvetno društvo Justin Kogoj je v sodelovanju 
s tamkajšnjo podružnično šolo pripravilo pester in deloma tudi pustno obarvan kulturni pro-
gram, ki je v dvorano kulturnega doma privabil veliko domačinov in drugih obiskovalcev. Foto: 
Igor Vezovnik

PUSTNA NEDELJA V ZNAME-
NJU KULTURNEGA PRAZNIKA
Dolenja Trebu{a – Pustna nedelja 
je po dolgoletni tradiciji minila v zna-
menju kulturnega praznika. Prosve-
tno društvo Justin Kogoj je v sodelo-
vanju s tamkajšnjo podružnično šolo 
pripravilo pester in seveda tudi pu-
stno obarvan kulturni program, ki je 
v dvorano kulturnega doma privabil 
veliko domačinov in drugih obisko-
valcev. Program so sooblikovali vsi 
zbori prosvetnega društva: moški, 

ženski, mešani, pa tudi odrasla in 
otroška folklorna skupina ter podru-
žnična šola in vrtec. Za kar nekaj 
članov društva je nastop na kulturni 
praznik pomenil krstno izvedbo na 
odru, saj so tako v moškem kot v 
ženskem zboru ponosni na nove 
pevce, še posebej pa se je okrepila 
in spremenila zasedba folklorne 
skupine, ki se ji je v zadnjem letu 
pridružilo sedem novih plesalcev, en 
povratnik in mlada godčevska moč. 
Kulturni del programa se je v nedelj-
skem popoldnevu zaključil s pustnim 

rajanjem in sladkanjem s pustnimi 
dobrotami trebuških gospodinj.
Š. M.

SODELOVANJE 
TOLMINSKEGA VRTCA NA 
SEJMU ALTERMED
Celje – Tudi letos je Vrtec Ilke Deve-
tak Bignami Tolmin v okviru programa 
Ekošole sodeloval na celjskem sejmu 
Altermed, ki je potekal med 11. in 
13. marcem. Za osrednjo temo pred-
stavitve smo izbrali lokalno in ekolo-
ško pridelano hrano ter gostom po-
stregli tudi z recepti naših babic.

Na razstavnem prostoru, ki smo ga 
poimenovali Naša ozimnica, smo 
predstavili dejavnosti, ki smo jih v 
vrtcu izvajali z otroki različnih staro-
stnih skupin. Pri načrtovanju dejav-
nosti smo se osredotočili na lokalne 
in ekološke pridelke (domača jabol-
ka, kaki, zelenjavo ter druge lokalne 
pridelke), ki smo jih vključevali v pri-
pravo jedi. Poudarek smo namenili 
tradiciji domače prehrane in njeno 
približevanje našim otrokom. S to 
dejavnostjo so naši otroci spoznali 
pripravo sestavin za kasnejšo upora-
bo (kuhanje marmelad, sušenje sad-
ja) in se seznanili s pojmom ter po-
menom samooskrbe.

Odziv obiskovalcev na stojnici je bil 
velik. Z zanimanjem so spremljali 
predstavitev naših dejavnosti na pla-
katih in sodelovanje otrok pri izdelavi 
receptov ter raznovrstnosti pripra-
vljenih jedi. Vsekakor pa moramo pri 
vsem skupaj pohvaliti tudi starše na-
ših otrok, saj brez njihovega udej-
stvovanja ne bi mogli izpeljati tako 
kakovostne predstavitve. 
Ekokoordinatorka Nadja Kanalec in 
Meta Murovec, Vrtec Tolmin 

NA rAZSTAVNEM PrOSTOru cELJSKE-
GA SEJMA ALTErMED, ki so ga poimenova-
li Naša ozimnica, sta vzgojiteljici  Nadja Ka-
nalec in Meta Murovec predstavili dejavno-
sti, ki so jih v tolminskem vrtcu izvajali z otroki 
različnih starostnih skupin. Foto: arhiv Vrtca 
Tolmin
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mnili so se Marjana Bevka, Dana 
ivančič je predstavila zgodbo svojega 
očeta, ki je bil rudar v Rajbljskem 
rudniku, Barbara ivančič kutin pa 
piše o kamniti mizi v Mašerah.

NASLOV: Trinkov koledar 2016. 
UREDILI: lucia trusgnach in iole 
namor. IZDALO: Kulturno društvo 
Ivan Trinko. LETO IZDAJE: 2015. 

FORMAT: 15 cm × 20,9 cm. ŠTEVILO 
STRANI: 208. VEZAVA: mehka.

Maestro Marko Munih
Knjiga Maestro Marko Munih je 

izšla ob 80. letnici dirigenta Marka 
Muniha. V njej je predstavljeno živ-
ljenje in umetniško delovanje tega 

velikega mostarskega rojaka. Mono-
grafija je razdeljena v več tematskih 
sklopov. »Uvaja jo umetnikovo razmi-
šljanje ob zaključku umetniške poti.« 
Prvi dve poglavji sta posvečeni njego-
vemu rodu in domu ter njegovim 
staršem. Osrednji del monografije od-
stira Munihovo življenje, dopolnjujejo 
pa ga pričevanja njegovih sodobni-
kov. Zadnje poglavje je namenjeno 
njegovemu rojstnemu kraju, Mostu 
na Soči.

NASLOV: Maestro Marko Munih. 
Sotočje življenja in glasbe. AVTORI-
CA: Danica taljat. ZALOŽBA: Didak-
ta. KRAJ IN LETO IZDAJE: Radovlji-
ca, 2015. ŠTEVILO STRANI: 316. 
FORMAT: 17,4 cm × 23,8 cm. VEZA-
VA: trda.

Moje izrazno sredstvo 
so roke – Umetni{ka
pot Marka Muniha

Monografijo o umetniški poti diri-
genta in zborovodje Marka Muniha 

Utrinki

je na pobudo maestra ob njegovem 
80. jubileju napisala Sonja kralj Ber-
var. Avtorica v uvodu podaja svoj 
pogled na dirigentovo umetniško pot 
in njegov prispevek k bogatitvi sloven-
skega glasbenega življenja. Sledi kro-
nološki pregled njegovega umetniške-
ga razvoja od glasbenih začetkov do 
dosežkov na profesionalni poti. Pred-

MALA HI[A [IRI NASMEHE 
MED OTROKI
Tolmin – Društvo za kakovostno pre-
življanje prostega časa otrok Mala hi-
ša je ustanovilo šest študentk magi-
strskega študija socialne pedagogi-
ke. V svoj krog z odprtimi rokami že 
sprejemamo podobno misleče, ki si 
želijo v Posočju razširiti ponudbo za 
otroke. Svojo pot začenjamo z izvaja-
njem mesečnih delavnic, s katerimi 
želimo prerasti v nekaj večjega. Stre-
mimo k ustanovitvi dnevnega centra 
za otroke, ki bi jim omogočal dodatni 
javni prostor za vsakodnevno preživlja-
nje prostega časa v družbi sovrstni-
kov ter možnost strokovne podpore.

Delavnice izvajamo v avli Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin. Konec minu-
lega leta smo naredile prvi korak z 
izvedbo delavnice z naslovom Veseli 
december z Malo hišo. V božičnem 
vzdušju smo ustvarjali škatlice z lepi-
mi mislimi, posadili božično žito za 
najbližje ter se igrali različne social-
ne in družabne igre.

Drugo delavnico z naslovom An ban 
pet podgan smo organizirale sredi 
februarja in tako otrokom popestrile 
zimske počitnice. Vrnili smo se v 
otroštvo naših babic in dedkov. Po-
prijeli smo za šivanke in si kar sami 
izdelali igrače. Iz blaga smo izrezali 

različne oblike, jih zašili, napolnili s 
polnilom ter jih okrasili. Nastale so 
različne blazine, živali, punčke, fant-
ki, oblački, sončki … Ko so se naši 
prsti utrudili, smo obudili stare izšte-
vanke, pesmi in igre. Najbolj smo 
uživali v igrah »ali je kaj trden most«, 
»gnilo jajce« in »volkalca«. Ugotovili 
smo, da se nekatere igramo še da-
nes, za druge pa smo slišali prvič. 
Poskrbeli smo, da tudi te ne bodo 
šle v pozabo.

Če bi se nam naslednjič želeli pri-
družiti ali nas podpreti, nam lahko 
sledite na naši Facebook strani Mala 
hiša, kjer so objavljeni tudi naši kon-
taktni podatki.
Mala hiša

PUSTNO RAJANJE NAJMLAJ[IH
Bovec – Letos smo pust pričakali z 
zgodnjim pomladanskim cvetjem. 
Da bi nas zima čim prej zapustila, so 
šeme bovške osnovne šole in vrtca 
kot vsako leto zaplesale ter veselo 
praznovale.

Na pustni torek so v vrtec in šolo pri-

čele prihajati raznorazne živali, sledi-
li so jim pirati, vitezi, princeske, kra-
ljične, čarovnice, indijanci, gasilci … 
Tudi vzgojiteljice in učiteljice niso bile 
take kot običajne dni. Kot se za tak 
dan spodobi, so se maškare okrep-
čale s slastnimi krofi, nato pa neu-
morno preganjale zimo po šoli in po 
ulicah Bovca. Da je bilo še bolj vese-
lo, je poskrbel Andraž s harmoniko.

Čas je še prehitro minil, a karneval-
sko vzdušje so šeme nadaljevale na 
popoldanskem plesu, kjer so se pu-
stne norčije za letos končale.
Besedilo in foto: Manuela Doles, 
učiteljica na OŠ Bovec

DruŠTVO MALA HIŠA OD KONcA LETA 
VABI OTrOKE NA MESEčNE DELAVNIcE, 
ki se odvijajo v avli Knjižnice Cirila Kosmača 
Tolmin. Ustanoviteljice društva stremijo k 
ustanovitvi dnevnega centra za otroke, ki bi 
jim omogočal dodatni javni prostor za vsako-
dnevno preživljanje prostega časa v družbi 
sovrstnikov ter možnost strokovne podpore. 
Foto: arhiv Male hiše

NA PuSTNI TOrEK so v vrtec in šolo prišli pirati, vitezi, raznorazne živali, princeske, kraljične, 
čarovnice, indijanci, gasilci …
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stavljen je tudi njegov prispevek k 
razvoju ljubiteljske zborovske kulture, 
na koncu pa najdemo tudi misli ugle-
dnih glasbenih umetnikov in snoval-
cev glasbenega življenja, ki so del 
glasbene poti prehodili z njim.

NASLOV: Moje izrazno sredstvo so 
roke – Umetniška pot Marka Muniha. 
AVTORICA: Sonja kralj Bervar. IZ-
DALA: Didakta. KRAJ IN LETO IZ-
DAJE: Radovljica, 2015. Prva izdaja. 
FORMAT: 17,6 cm × 23,9 cm. VEZA-
VA: trda.

^lovek in vojna
Tolminski muzej je ob 100. letnici 

začetka bojev na Soči in 70. letnici 
konca druge svetovne vojne pripravil 
razstavo Človek in vojna, dopolnjuje 
pa jo istoimenski katalog razstave. 
Poleg slikovnega gradiva vsebuje dalj-
še prispevke, ki jih dopolnjujejo kraj-
ša besedila, objavljena na razstavi. 
Besedila odstirajo vojaško življenje, 
usodo civilnega prebivalstva, politič-
no klimo v Evropi pred začetkom 

vojne, moč propagande, ki je krepila 
podporo vojni in vplivala na javno 
mnenje. V ospredje je postavljen člo-
vek, »posrkan v neusmiljeno vojno 
kolesje, ponovno poražen. Oropan 
človečnosti, moralno, telesno in ču-
stveno prizadet.«

NASLOV: človek in vojna (katalog 

razstave). AVTORICA: karla kofol. 
ZALOŽBA: Tolminski muzej. KRAJ 
IN LETO IZDAJE: Tolmin, 2015. ŠTE-
VILO STRANI: 40. JEZIKOVNE RAZ-
LIčICE: slovenska in angleška. FOR-
MAT: 18,9 cm × 29,8 cm. VEZAVA: 
mehka. 

»Vihar sovra`en svet 
pretresa« – bosansko-
hercegovski vojaki na 
so{ki fronti 

Gre za spremljevalni katalog k raz-
stavi, ki jo je na pobudo umetnostne-
ga zgodovinarja Huseina Sejka Me-
kanovića iz Bosne in Hercegovine 
pripravila avtorica kataloga Damjana 
Fortunat Černilogar. Kot pravi avto-
rica, so želeli z razstavo v Tolmin-
skem muzeju opozoriti na morijo, ki 
je pred stotimi leti posegla v življenja 
ljudi različnih narodnosti in veroiz-
povedi.

NASLOV: »Vihar sovražen svet pre-
tresa« – Bosansko-hercegovski vojaki 

na soški fronti (katalog razstave). 
AVTORICA: Damjana Fortunat Čer-
nilogar. IZDAL IN ZALOŽIL: Tolmin-
ski muzej. KRAJ IN LETO IZDAJE: 
Tolmin, 2014. FORMAT: 19 cm × 30 
cm. VEZAVA: mehka.
Knjižno polico napolnili: Mateja Kutin 
in Tatjana Šalej Faletič
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PLANINCI SKRBIJO ZA SVOJO 
KO^O
Ba{ka grapa – Leto 2015 je bilo za 
Planinsko društvo (PD) Podbrdo us-
pešno in zelo delavno, saj so člani 
opravili več kot 2.500 ur prostovolj-
nega dela. Zaznamovalo ga je več 
naložb v kočo na Črni prsti. S sred-
stvi, ki so jih pridobili prek razpisa 
Fundacije za šport, lastnimi sredstvi 
in s pomočjo najetega kredita so za-
menjali strešno kritino, to pa je tudi 
največja naložba društva v zadnjih 
15 letih. V celoti so obnovili zimsko 
sobo in zgradili večji zalogovnik vo-
de. Tako PD v skladu s smernicami 
Gospodarske komisije Planinske 
zveze Slovenije (PZS) sledi zahte-
vam sedanjega časa, koča pa iz leta 
v leto postaja prijaznejša in udobnej-
ša za obiskovalce ter oskrbnike. Kar 
21 ton materiala za gradbena dela in 
oskrbovanje koče so na goro dosta-
vili s tovorno žičnico. Pri prevozu 
strešne kritine in vode je pomagala 
helikopterska enota Slovenske voj-
ske. Težave z vodno oskrbo so člani 
iznajdljivo reševali tudi z uporabo vo-
de iz jezerca ob koči.

Po očiščenih poteh je v urejeno in 
prebeljeno kočo prišlo 25 odstotkov 
več planincev kot leto poprej. 587 
planincev je v koči prenočilo, 1897 
pa jih je svoj zapis pustilo v vpisni 
knjigi; med njimi so bili tudi udele-
ženci tradicionalnih društvenih prire-
ditev: pohoda Vinka Kobala, gorske-
ga teka na Črno prst in srečanja pla-
nincev. Pohvalno se je polnila tudi 
vpisna knjiga akcije »Na obisk na 
Črno prst«; najmanj desetkrat se jih 

Utrinki

ZIMSKO USPOSABLJANJE 
JAMARSKE RE[EVALNE  
SLU@BE
Tolminsko – Tretjo soboto v febru-
arju je na območju Tolmina potekalo 
zimsko usposabljanje Jamarske re-
ševalne službe (JRS). Pomen tovr-
stnih usposabljanj je, da se znamo 
jamarski reševalci v primeru nesreče 
v kakšni izmed gorskih jam gibati tu-
di v težkih zimskih razmerah.

Iz helidroma v Tolminu nas je jamar-
ske reševalce helikopter 15. heli-
kopterskega bataljona Slovenske 
vojske popeljal do planine na Kalu 
nad Tolminskimi Ravnami, od koder 
smo se nato peš podali do vrha Tol-
minskega Migovca. Tu so sledile va-
je, kot so varno ustavljanje s cepi-
nom, delo z lavinskimi žolnami, upo-
raba turnih smuči, krpelj, derez. Od 
tam se je skupina reševalcev s turni-
mi smučmi odpeljala v dolino, druga 
pa se je peš odpravila nazaj. Vaje se 
je skupno udeležilo 35 jamarskih re-

ševalcev iz vseh sedmih slovenskih 
reševalnih centrov.

In zakaj ravno Migovec? V bližini te 
skoraj 1.900 metrov visoke gore je 

vhod v najdaljši jamski sistem v Slo-
veniji, ki po zadnjih raziskavah v dol-
žino meri že več kot 27 kilometrov. 
Tolminski jamarji ga skupaj z drugimi 
slovenskimi in tuji jamarji raziskujejo 
že od leta 1974.
Jamarski reševalci se še kako dobro 
zavedamo, da je zimsko usposablja-
nje ključnega pomena za morebitna 
reševanja v tem letnem času. Večina 
visokogorskih jam se raziskuje v 
zimskem času, saj se vhod v jame 
takrat lažje najde, poleg tega pa so 
v tem obdobju v jamah idealni pogoji 
za raziskovanje. Poleti je v njih po-
gosto preveč vode. Tokrat so bile 
razmere za usposabljanje sicer ide-
alne, ampak četudi ne bi bile, bi 
usposabljanje izvedli. Pripravljeni 
moramo biti v vseh razmerah, saj 
nesreče ne izbirajo le dobrih vre-
menskih razmer, ob vsem tem pa 
seveda ne gre pozabiti na lastno 
varnost.
Mateja Mazgan, Jamarska reševalna 
služba

JAMArSKE rEŠEVALcE je iz helidroma v Tolminu helikopter Slovenske vojske popeljal do 
planine na Kalu nad Tolminskimi Ravnami, od koder so se peš podali do vrha Tolminskega Mi-
govca. Vaje se je udeležilo 35 jamarskih reševalcev iz vseh sedmih slovenskih reševalnih cen-
trov. Foto: Dejan Žugelj

Utrinki

PrEDSEDNIK PD PODBrDO TOMAŽ ŠTENKLEr je na nedavnem občnem zboru podal poro-
čilo PD Podbrdo za preteklo in načrte za letošnje leto. Foto: Alenka Zgaga

V SKLOPu AKcIJE SPrAVIMO OTrOKE Z uLIcE! je nemški KiK Textilien slovenskim nogome-
tnim klubom prvič podaril nogometne drese za vse starosti. Med izbranimi klubi je bil tudi NK 
Tolmin. Foto: arhiv NK Tolmin

NOGOMETA[I V NOVIH 
DRESIH
Tolmin – V sklopu akcije Spravimo 
otroke z ulice! je nemška tekstilna 
veriga KiK Textilien slovenskim no-
gometnim klubom prvič podarila no-
gometne drese za vse starosti. Med 
izbranimi klubi je bil tudi Nogometni 
klub (NK) Tolmin. Veseli smo, da 
smo bili del te akcije, saj lahko od-
slej tudi naši igralci trenirajo v KiK 
dresih. Dresi iz tako imenovanega 
»clima cool« materiala vsebujejo 
zgornji in spodnji del, ter nogavice. 
Vsaka skupina igralcev je prejela tu-
di športno torbo za drese.
NK Tolmin

je vpisalo kar 40.

Vedno več članov teče za pokal Pri-
morskih gorskih tekov, Zoran Va-
lentinčič pa je prehodil Slovensko 
planinsko pot. Razveseljivo je sode-
lovanje vodnikov s šolama v Podbr-
du in na Mostu na Soči. Na občnem 
zboru je predsednik Meddruštvene-
ga odbora Posočja Gregor Rupnik 
petim članom društva podelil brona-
sti častni znak PZS.

PD Podbrdo za letošnje leto načrtu-
je pripravo dokumentacije za razširi-
tev kuhinje v koči. Začelo bo tudi s 
pripravami na praznovanje 60. oble-
tnice društva, ki bo leta 2017. Za-
gnanost članov vzbuja optimizem in 
spodbuja k učinkovitemu ter trajno-
stnemu delovanju.
Olga Zgaga, Planinsko društvo Podbrdo

( �� )
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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

Datum Kraj Prireditev Informacije

ponedeljki (9.00) TOLMIN, Center dnevnih 
aktivnosti

Dejavnosti v sklopu programa Aktivna starost – sožitje generacij CSD: 041-304-750 (Vilma)

27. in 30. 3. (20.00) TOLMIN, kinogledališče Film Papež Frančišek – Pot do svetega sedeža ZKŠM: 05/38-11-801, rezervacije@ksm.si

28. 3. SP. IDRIJA–KANOMLJA Pohod na Jelenk (1.107 m n. m.) PD Tolmin, S. Boljat: 051-622-962

28. 3. TOLMIN, kinogledališče Filma: 16.00 – Kung fu panda 3; 18.00 – Misija Arktika ZKŠM: 05/38-11-801, rezervacije@ksm.si

29. 3. (18.00) TOLMIN, kinogledališče Zvezdica Zaspanka v izvedbi Gledališke skupine Vrtinec Bovec ZKŠM: 05/38-11-801, rezervacije@ksm.si

30. 3. (18.30) KOBARID, Kulturni dom 
Kobarid

Žogica Rokica – igrica za otroke v izvedbi odrskih navihancev OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

31. 3. (20.00) TOLMIN, kinogledališče Slovenska literatura od A do Ž ZKŠM: 05/38-11-801, rezervacije@ksm.si

1. 4. (19.00) BOVEC, Kulturni dom Igrano-dokumentarni film Doberdob – roman upornika Ustanova »Fundacija Poti miru v 
Posočju«: 05/38-90-166

1. 4. (19.00) TOLMIN, kinogledališče Film Sufražetke ZKŠM: 05/38-11-801, rezervacije@ksm.si

2. 4. SOLKAN–SABOTIN–
KORADA–KANAL

Pohod po stopinjah Valentina Staniča PD Tolmin, R. Rauch: 031-756-082; 
S. Gorjup: 031-344-976

2. 4. (9.00) KOBARID Dan za spremembe Marjanca Velišček: 031-264-073

2. 4. (9.00) KOBARIŠKO Čistilna akcija »Očistimo Kobariško 2016« Janko Volarič: 041-728-613

2. 4. (9.00) TOLMIN, telovadnica ŠC KTŠ-jev turnir v košarki, odbojki in badmintonu 051-306-408, info@kizej.si

2. 4. (15.00) BOVEC Dan za spremembe – osrednja prireditev Marjanca Velišček: 031-264-073

2. 4. (20.00) KOBARID, Ustanova »Fun-
dacija Poti miru v Posočju«

Huljev spominski večer Zdravko Likar: 041-743-355

3. 4. TOLMIN, kinogledališče Filma: 17.00 – Hokus pokus Albert; 19.00 – Dedek uide z vajeti ZKŠM: 05/38-11-801, rezervacije@ksm.si

6. 4. (18.00) ŽAGA, PŠ Žaga Čajanka s prigrizkom iz čajote CSD: 041-304-750 (Vilma)

7. 4. (8.00) VOLARJE, KS Delavnica prve pomoči: temeljni postopki oživljanja z defibrilatorjem CSD: 041-304-750 (Vilma)

7. 4. (8.00) VOLČE, KS Kreativna delavnica Poslikava panjskih končnic CSD: 041-304-750 (Vilma)

7. 4. (10.00) TOLMIN, kinogledališče Srečanje otroških folklornih skupin JSKD: 05/38-01-170

7. 4. (18.00) DREŽNICA, gasilski dom Čajanka s prigrizkom iz čajote CSD: 041-304-750 (Vilma)

7. 4. (18.00) TOLMIN, galerija 
kinogledališča

Odprtje fotografske razstave članov fotografske skupine PD Tolmin PD Tolmin, M. Brešan: 041-743-356 

7. 4. (19.00) TOLMIN, kinogledališče Film Utelešeno zlo ZKŠM: 05/38-11-801, rezervacije@ksm.si

8. 4. (19.00) TOLMIN, kinogledališče Svečanost ob prevzemu naziva Alpsko mesto leta alpsko.mesto@prc.si

8. 4. KOBARID, Ustanova 
»Fundacija Poti miru v 
Posočju«

Odprtje razstav In ti mi boš krvava tekla … (razglednice z vojno tematiko soške 
fronte madžarskega fotografa R. Balogha) in Naši gorski strelci

05/38-90-166, info@potmiru.si

9. 4. (14.00) TOLMIN 15. Tek Sotočja za mladino www.adposocje.si

9. 4. (19.00) TOLMIN, galerija SDK Predavanje Kultura konoplje KTŠ Tolmin: 051-306-408

9. 4. (19.00) TOLMIN, Kinogledališče Koncert ob 10-letnici delovanja komornega zbora Musica Viva Tolmin Nataša Gaberšček: 031-886-905

9. 4. (20.00) BREGINJ, PŠ Življenje in vojna pot beneškega partizana Marka Redelongija ZB Kobarid: 040-234-051

9. 4. (21.00) TOLMIN, Center Mink Reagge koncert KTŠ Tolmin: 051-306-408, info@kizej.si

10. 4. TOLMIN, kinogledališče Filma: 17.00 – Robinson Crusoe; 19.00 – Brooklyn ZKŠM: 05/38-11-801, 
rezervacije@ksm.si

12. 4. (8.00) DOLENJA TREBUŠA Pohod: potepanje po Gorenji Trebuši CSD: 041-304-750 (Vilma)
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12. 4. (18.00) BOVEC, Kulturni dom Predavanje Nega bolnika na domu in predstavitev pripomočkov CSD: 041-304-750 (Vilma)

12. 4. (18.00) PRAPETNO BRDO, 
na mlekarni

Kreativna delavnica Poslikava panjskih končnic CSD: 041-304-750 (Vilma)

12. 4. (20.00) TOLMIN, kinogledališče Gledališki AB: Vorkšop na Moliera ZKŠM: 05/38-11-801, rezervacije@ksm.si

13. 4. (18.00) KOBARID, DAM Kobarid Predavanje Inkontinenca CSD: 041-304-750 (Vilma)

13. in 28. 4., 
12. 5. (18.00)

BREGINJ, PŠ Dejavnosti v sklopu programa Aktivna starost – sožitje generacij CSD: 041-304-750 (Vilma)

13. 4. (19.00) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Planinski večer PD Tolmin, M. Brešan: 041-743-356 

14. 4. (19.00) TOLMIN, kinogledališče Film Carol ZKŠM: 05/38-11-801, rezervacije@ksm.si

15. 4. (19.00) TRENTA, Hiša Trentarskih 
vodnikov

Pogovorni večer: Pitna voda – nekaj samoumevnega ali razkošje Dom Trenta: 05/38-89-330

16. 4. TOLMIN Kreativni zajtrk – 3. izvedba (obvezna prijava) PRC, P. Rejec: 051-310-505, 
V. Kozar:031-381-692

16. 4. (19.30) BOVEC, Kulturni dom Akustični koncert Vlada Kreslina KTŠ Tolmin: 051-306-408, info@kizej.si

16. 4. (20.00) TOLMIN, kinogledališče Koncert Marjana Zgonca in Klape Mediteran

17. 4. TOLMIN, kinogledališče Filma: 17.00 – Tom in čarobno ogledalce; 19.00 – V žarišču ZKŠM: 05/38-11-801, rezervacije@ksm.si

18. 4. (10.00) TOLMIN, kinogledališče Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Naša pomlad – prvi koncert JSKD: 05/38-01-170

19. 4. (18.00) BOVEC, Kulturni dom Predavanje Paliativna oskrba CSD: 041-304-750 (Vilma)

19. 4. (20.00) TOLMIN, kinogledališče TAK SI – Tadej Toš in Klemen Slakonja ZKŠM: 05/38-11-801, rezervacije@ksm.si

20. 4. (18.00) ŽAGA, PŠ Dejavnosti v sklopu programa Aktivna starost – sožitje generacij CSD: 041-304-750 (Vilma)

21. 4. (8.00) VOLČE, KS Predavanje Starejši – le kako bi brez njih? CSD: 041-304-750 (Vilma)

21. 4. (18.00) DREŽNICA, gasilski dom Predstavitev temeljnih postopkov oživljanja in uporaba AED CSD: 041-304-750 (Vilma)

21. 4. (18.00) VOLARJE, KS Kreativna delavnica Poslikava panjskih končnic CSD: 041-304-750 (Vilma)

22. 4. TOLMIN, kinogledališče Stand up komedija KTŠ Tolmin: 051-306-408

23. in 24. 4. HRVAŠKA Pohod na Slijeme (1033 m n. m.) PD Tolmin, D. Kenda: 041-744- 631

24. 4. (17.00) TRENTA, Info središče TNP Zaključni koncert Primorska poje Trenta JSKD: 05/38-01-170

25. 4. (18.00) TOLMIN, kinogledališče Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Naša pomlad – drugi koncert JSKD: 05/38-01-170

26. 4. (8.00) PRAPETNO BRDO, 
na mlekarni

Predavanje Stres in depresija CSD: 041-304-750 (Vilma)

26. 4. (18.00) DOL. TREBUŠA, gasilski dom Predavanje Stres in depresija CSD: 041-304-750 (Vilma)

26. 4. TOLMIN, kinogledališče Kultura pitja vina – degustacija in ogled filma KTŠ Tolmin: 051-306-408

27. 4. (19.00) TRENTA, Info središče TNP Odprtje razstave Favna narodnega parka Julijsko
Predgorje

Dom Trenta: 05/38-89-330

29. 4. TOLMIN, Bar Kovačija 3. International Jazz Day Preparty: Jazz Punt Big Band & Kar Češ Brass Band jazzpuntbigband@gmail.com

30. 4. BOVEC Pohod na planino Golobar (1257 m n. m.) PD Tolmin, S. Gorjup: 031-344-976

30. 4. TOLMIN, Na Logu Prvomajanje KTŠ Tolmin: 051-306-408

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

Odprtje razstave Podoba vojaka na soški fronti 05/38-90-166, info@potmiru.si

4. 5. (18.00) ŽAGA, PŠ Predavanje Nega bolnika na domu in predstavitev pripomočkov CSD: 041-304-750 (Vilma)

5. 5. (8.00) VOLARJE, KS Preventivne zdravstvene meritve (krvni tlak, holesterol, sladkor) CSD: 041-304-750 (Vilma)

5. 5. (18.00) DREŽNICA, gasilski dom Aktivnosti v sklopu programa Aktivna starost – sožitje generacij CSD: 041-304-750 (Vilma)

5. 5. (18.00) VOLČE, KS Predavanje Mišično-kostne bolezni CSD: 041-304-750 (Vilma)

6. 5. TOLMIN, kinogledališče Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin JSKD: 05/38-01-170

6. 5. BREGINJ Spominska slovesnost ob 40. obletnici rušilnega potresa Občina Kobarid, KS Breginj

6. 5. (19.00) TRENTA, Info središče TNP Razstava del likovnega natečaja šol in predavanje na temo Raznolikost 
vodnih ekosistemov v TNP

Dom Trenta: 05/38-89-330

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

7. 5. (8.00) TOLMIN, Mestni trg 14. Eko praznik peter.domevscek@prc.si, 031-409-012

8. 5. Družne planinske poti PD Tolmin, S. Boljat: 051-622-962

8. 5. (9.00) DOLENJA TREBUŠA Duh časa – srečanje prostovoljcev in krvodajalcev Mojca Pirih: 031-294-749

10. 5. (8.00) DOL. TREBUŠA, gasilski dom Preventivne zdravstvene meritve (krvni tlak, holesterol, sladkor) CSD: 041-304-750 (Vilma)

10. 5. (18.00) BOVEC, Kulturni dom Knjižnica Bovec, ponudba in ogled CSD: 041-304-750 (Vilma)

10. 5. (18.00) PRAPETNO BRDO, 
na mlekarni

Predavanje Mišično-kostne bolezni CSD: 041-304-750 (Vilma)
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( �6 )Koledar prireditev

V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (05/38-41-502, 05/38-41-510, elektronski naslov: 
socasnik@prc.si). Informacije za objavo v naslednji številki SOčAsnika sprejemamo do 19. maja 2016. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo odvijale 
med 3. junijem in 29. julijem 2016.
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

11. 5. (18.00) KOBARID, DAM Kobarid Predstavitev lokalnih društev CSD: 041-304-750 (Vilma)

od 13. do 15. 5. KOBARID Soča outdoor festival in Najbolj sočen START*UP VIKEND na temo turizma P. Dakskobler: 031-846-634; 
V. Kozar: 031-381-692

14. 5. (20.00) TOLMIN, kinogledališče Naši ta stari pravjo tako Klara Skrt: 041-593-668

15. 5. ZAPOTOK (Benečija) Pohod po poti Marka Redelongija (Zapotok–Podbela–Sedlo–Breginj) PD Kobarid: 051-688-684; 
ZB Kobarid: 040-234-051

15. 5. (15.00) PETROVO BRDO 10. Volfovo srečanje drustvobaskadediscina@gmail.com

18. 5. (8.00) ŽAGA, PŠ Preventivne zdravstvene meritve (krvni tlak, holesterol, sladkor) CSD: 041-304-750 (Vilma)

19. 5. (8.00) DREŽNICA, gasilski dom Preventivne zdravstvene meritve (krvni tlak, holesterol, sladkor) CSD: 041-304-750 (Vilma)

19. 5. (8.00) VOLČE, KS Preventivne zdravstvene meritve (krvni tlak, holesterol, sladkor) CSD: 041-304-750 (Vilma)

19. 5. (18.00) VOLARJE, KS Predavanje Mišično-kostne bolezni CSD: 041-304-750 (Vilma)

od 20. do 22. 5. KOBARID, Kamp Rut Evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu brez prestav ssec2016@gmail.com

21. 5. DOL. TREBUŠA–TOLMIN Po Kosmačevi učni poti PD Tolmin, M. Vidic: 040-232-898

22. 5. TOLMIN 40. pohod na Sleme (1448 m n. m.) PD Tolmin, R. Rauch: 031- 756-082; 
M. Vidic: 040-232-898

22. 5. TOLMIN 16. Tek In Pohod Na Tminski Grad – 8.00 pohod, 10.30 tek www.adposocje.si

24. 5. (8.00) BOVEC, Kulturni dom Preventivne zdravstvene meritve (krvni tlak, holesterol, sladkor) CSD: 041-304-750 (Vilma)

24. 5. (8.00) PRAPETNO BRDO, 
na mlekarni

Preventivne zdravstvene meritve (krvni tlak, holesterol, sladkor) CSD: 041-304-750 (Vilma)

24. 5. (18.00) DOLENJA TREBUŠA, 
gasilski dom

Predavanje Mišično-kostne bolezni CSD: 041-304-750 (Vilma)

25. in 26. 5. (7.00) TOLMIN, CŠOD Krvodajalska akcija Marjanca Velišček: 031-264-073

25. in 26. 5. (8.30) TRENTA Belarjevi dnevi, orientacijski pohod vseh OŠ biosfernega območja Jul. Alpe Dom Trenta: 05/38-89-330

25. 5. (18.00) KOBARID, DAM Kobarid Pogovor o dnevu mladosti v preteklosti in danes CSD: 041-304-750 (Vilma)

25. 5. TOLMIN, kinogledališče Naša pomlad – zaključni regijski koncert JSKD: 05/38-01-170

26. 5. (8.00) BREGINJ, PŠ Preventivne zdravstvene meritve (krvni tlak, holesterol, sladkor) CSD: 041-304-750 (Vilma)

27. 5. (7.00) KOBARID, telovadnica OŠ Krvodajalska akcija Marjanca Velišček: 031-264-073

28. 5. TOLMIN–JAVORCA Dan Alpske konvencije – voden kolesarski izlet LTO Sotočje: 05/38-00-490

28. 5. KRN–JAVORCA Dan Alpske konvencije – pohod Ustanova »Fundacija Poti miru v 
Posočju«: 05/38-90-166

28. 5. (9.00) BREGINJ Regijska vaja Potres Breginj 2016 URSZR, Izpostava N. Gorica; PGD Breginj

28. 5. (10.00) TRENTA Soška pot, botanični vrt Juliana, predstavitev knjige Gorski vrt za vse odprt Dom Trenta: 05/38-89-330

29. 5. BOHINJSKE GORE Pohod na Galetovec (1265 m n. m.) PD Tolmin, S. Boljat: 051-622-962

4. 6. TOLMIN, Klanec Klan’c 2016 Canto ergo sum: facebook.com/mpzCES

13.–15. maj 2016

Posoški razvojni center vas v sodelovanju s posoškimi občinami vabi 
v Kobarid na NAJBOLJ SOČEN STARTUP VIKEND.

Letos v sodelovanju s Soča Outdoor Festivalom

Zabavno pridobivanje podjetniškega znanja na temo turizma.
Za kreativne, zagnane, podjetne, novega znanja in

poznanstev željne ... mlade kot tudi tiste z več izkušnjami.

Za udeležence brezplačno

Informacije in e-prijave na: http://bit.ly/1RdkL3g
(število mest je omejeno)

http://bit.ly/1RdkL3g

