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Tiskano na okolju prijaznem papirju.

Z vami smo že 20 let

N i dneva, ko si ne bi ob raz-
ličnih priložnostih rekli, kako 
čas hiti. In to velja tudi za 

nas, za Posoški razvojni center 
(PRC). Dvajset let je od takrat, ko so 
pred začetkom izvajanja popotresne-
ga razvojnega zakona (Zakona o po-
potresni obnovi objektov in spodbuja-
nju razvoja v Posočju) občine Bovec, 
Kobarid in Tolmin ustanovile razvoj-
no agencijo, ki bo zakon izvajala ter 
opravljala tudi druge razvojne naloge 
na območju Zgornjega Posočja. Prva 
leta našega delovanja so bila res v 
glavnem usmerjena v pripravo, izva-
janje in spremljanje programa spod-
bujanja razvoja in letnih izvedbenih 
programov. Program je omogočil 
občinam opremljanje poslovnih con, 
mikro, malim in srednjim podjetjem 
pa izvajanje naložb, pomembnih za 
nadaljnji razvoj. Prav tako so fizične 
osebe in drugi turistični ponudniki 
lahko vlagali v razvoj turistične infra-
strukture, vsa podjetja so lahko pri-
dobila sredstva za vlaganje v kadre, 
za dijake in študente pa so bile na 
voljo štipendije.

Ko se je prvi program (2002–2007) 
bližal koncu, smo že začeli s postop-
nim izvajanjem drugih projektov: 
najprej tistih s področja razvoja člo-
veških virov, potem z vodenjem lo-
kalne akcijske skupine in počasi smo 
začeli vstopati tudi v čezmejne ter 
mednarodne projekte s poudarkom 
na podjetniških in okoljskih vsebi-
nah. Po zaključku drugega razvojne-
ga programa spodbujanja razvoja v 
Posočju (leta 2013) smo postali to, 
kar smo še danes: projektna organi-
zacija. In to je za nas, ki smo formal-
no javni zavod, gotovo nekaj poseb-
nega. Druga posebnost, ki nas loči 

spodarstvo potrebuje za svoj nadalj-
nji razvoj. Prav tako je zanje in za 
mlade na voljo regijska štipendijska 
shema. Dejavnosti v sklopu projekta 
SPOT pa so namenjene malim in sre-
dnjim podjetjem, mladim v osnovnih 
šolah in gimnazijcem pa ponujamo 
podjetniške vsebine. V čezmejnih in 
mednarodnih projektih (usmerjenih 
predvsem na področja trajnostne mo-
bilnosti, trajnostne gradnje, upravlja-
nja z vodami, ohranjanja kulturne 
dediščine in njenega vključevanja v 
turistično ponudbo, socialne ekono-
mije) iščemo vsebine, ki so dolgoroč-
no pomembne za razvoj območja, 
hkrati pa se tudi odpiramo v širši 
evropski prostor in se povezujemo s 
partnerji iz različnih držav.

Da je naš spekter dejavnosti res 
bogat, se lahko prepričate, če sledite 
našim dogodkom na spletu, družbe-
nih omrežjih, v SOČAsniku ali z ude-
ležbo na naših dogodkih, delavnicah, 
izobraževanjih. Naj navedem le nekaj 
podatkov za leto 2018: v izobraževanja 
je bilo skupaj vključenih 2.627 ude-
ležencev; v partnerstvo za kadre 471 
učencev in dijakov; v Regijsko štipen-
dijsko shemo 88 štipendistov; na de-
lavnicah in usposabljanjih za pod-
jetnike je bilo prisotnih 176 udeležen-
cev; na delavnicah za spodbujanje 
podjetnosti med mladimi 69 dijakov; 
na področju izvajanja programa po-
deželja je bilo vključenih okrog 630 
oseb; SOČAsnik pa ste lahko prebi-
rali v več kot 7.000 gospodinjstvih.

Naj bodo te številke spodbuda, da 
se boste naših dejavnosti in dogod-
kov tudi v prihodnjih letih prav tako 
številčno udeleževali.

mag. Almira Pirih,  
direktorica Posoškega razvojnega centra

tudi na Facebooku

od vseh razvojnih agencij v Sloveniji, 
je ljudska univerza, ki smo jo kot 
organizacijsko enoto oblikovali znot-
raj PRC. In še zadnja posebnost je 
opravljanje nalog regionalne razvojne 
agencije v celotni Goriški regiji v ob-
dobju 2014–2020. V tej vlogi vodimo 
pripravo ključnih regijskih dokumen-
tov (regionalni razvojni program, 
dogovor za razvoj regij kot njegov 
izvedbeni dokument) in se vključu-
jemo v pogajanja s posameznimi 
ministrstvi za potrebna razvojna 
sredstva regije.

Naša ključna dejavnost je torej iz-
vajanje projektov in tudi naš daleč 
največji vir financiranja je prihodek 
iz projektov, večinoma sofinanciranih 
iz evropskih sredstev. To seveda po-
meni, da se moramo najprej prijaviti 
na javni razpis in če smo uspešni, 
začnemo z izvajanjem dejavnosti – 
vedno skladno z zahtevami razpisa. 
Na tak način odraslim ponujamo 
pester nabor programov izobraževa-
nja na različnih lokacijah v Bovcu, 
Kobaridu in Tolminu. V vlogi vodil-
nega partnerja Lokalne akcijske sku-
pine Dolina Soče na območju občin 
ustanoviteljic in občine Kanal ob 
Soči objavljamo javne pozive za iz-
vajanje različnih projektov, na katere 
se lahko prijavijo občine, podjetja, 
društva … in pridobijo evropska 
sredstva za uresničitev svojih načrtov. 
Prav tako na področju podeželja čez 
celo leto potekajo dejavnosti motivi-
ranja kmetovalcev in interesnih sku-
pin za pridelavo, predelavo ter izde-
lavo lokalnih pridelkov. Za potrebe 
gospodarstva skupaj s šolami in ob 
podpori vseh navedenih štirih občin 
izvajamo projekt, s katerim skušamo 
mladim približati poklice, ki jih go-

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


SO^Asnik, letnik XX, {t. 1, 2019

( 3 )

Iz vsebine

POSTANITE 
NAROČNIK/-ICA 
e-SOČAsnika
Vsi, ki želite postati naroč-
niki e-SOČAsnika, nam 
prek povezave https:// 
bit.ly/2GBGraz posredujte 
vaš e-naslov, na katerega 
vam bomo pošiljali poveza-
vo na naš spletni medij.
Uredništvo

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka bo izšla predvidoma prvi teden v juniju 2019. Če 
bi želeli v SOČAsniku objaviti prispevek,  nam besedilo posredujte 
do 10. maja oziroma se o roku dogovorite z urednico.
Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka 
sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki bi 
jih želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z 
uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fo-
tografije pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG TIGROVCEV 1

5220 TOLMIN

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

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.300 GOSPODINJSTEV!

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

 4 PRC-jeva oglasna deska

 6  Pridobivanje temeljnih in 
poklicnih kompetenc: 
Izobra`evalni programi tudi 
v prihodnje

 7  Regijska {tipendijska 
shema: Potrebe po 
kadrovskem {tipendiranju

 8  Partnerstvo za kadre: 
Soustvarjamo prihodnost 
Poso~ja

 9  Projekt NETWORLD: Skupaj 
»Zgradimo Pot miru«

 12  LAS Dolina So~e:  
www.lasdolinasoce.si

  Iz ob~inskih uprav
 13 Ob~ina Bovec
 21 Ob~ina Kobarid
 28 Ob~ina Tolmin

 37 Javni razpisi

 37 Knji`na polica

 41 Koledar prireditev

V jubilejnem letu, ki ga obeležujemo na Posoškem 
razvojnem centru, bo v SOČAsniku potekala nagra-
dna igra, s pomočjo katere lahko z malo sreče pride-
te do praktičnih nagrad. 

V prvi letošnji številki vam zastavljamo naslednje 
vprašanje:

Kdaj je bil ustanovljen Posoški razvojni center?

a) Leta 1989

b) Leta 1999

c) Leta 2009

Nagradna igra

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER NAGRAJUJE

Ime in priimek:

Kraj bivanja: 

Stik (telefon ali e-pošta):

Odgovore pošljite najkasneje do 15. maja 2019 na e-naslov: socasnik@prc.si ali naslov: Posoški razvojni 
center (Uredništvo SOČAsnika), Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin. 

Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli majico Posoškega razvojnega cen-
tra. Imena nagrajencev bomo objavili v naslednji številki SOČAsnika.

Pravila in splošni pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani Posoškega razvojnega centra.

Povezani Rastemo za nove Cilje že 20 let 

www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka
www.prc.si
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VAVČERJI V POMOČ MSP NA VOLJO DO LETA 2023
Slovenski podjetniški sklad uvaja spodbude malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika 
podjetja. Minimalna višina subvencije je 500 evrov, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 
evra (odvisno od javnega poziva za posamezni vavčer), ki jo lahko podjetje pridobi za posame-
zni vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih podjetje lahko koristi, znaša največ 30.000 evrov/leto.

Trenutno so objavljeni naslednji javni pozivi:
• Vavčer za certifikate kakovosti,
• Vavčer za zaščito intelektualne lastnine,
• Vavčer za tržne raziskave tujih trgov,
• Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih,
• Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujini,
• Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, 
• Vavčer za digitalno strategijo,
• Vavčer za digitalne kompetence,
• Vavčer za digitalni marketing (spletne strani, mobilne aplikacije, spletne trgovine, rezervacij-

ske platforme),
• Vavčer za kibernetsko varnost.

Javni pozivi in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada 
pod zavihkom Javni razpisi in pozivi.

Do konca leta 2019 se pričakuje še javne pozive za: vavčerje za prenos lastništva in statusno 
preoblikovanje podjetij, krožno/zeleno gospodarstvo ter prototipiranje.

KAKŠNO PODPORO SI ŽELIJO POSOŠKA PODJETJA?
Na PRC smo za mala in srednja podjetja pripravili anketo (https://www.1ka.si/a/199398), s 
pomočjo katere želimo ugotoviti potrebe posoških podjetij po podpornih storitvah za podje-
tništvo.

Veseli bomo, če si boste vzeli nekaj časa in nam pomagali pridobiti potrebne podatke, ki nam 
bodo služili pri pripravi omenjene analize.

Izpolnjevanje ankete vam ne bo vzelo več kot 5 minut. Odgovore zbiramo do vključno srede,  
15. maja 2019.

Za vašo pomoč se vam že vnaprej prav lepo zahvaljujemo.

PRC vam v okviru projekta SPOT svetovanje Goriška nudi tudi druge brezplačne informacije in 
pomoč pri pripravi vloge za vse zgoraj objavljene javne pozive za vavčerje.

Dodatne informacije: PRC (Nežika Kavčič), telefon: 05/38-41-519, e-pošta: nezika.kavcic@prc.si

SP
O

T 
SV

ET
O

VA
N

JE
 

G
O

R
IŠ

K
A

SP
O

T 
SV

ET
O

VA
N

JE
 

G
O

R
IŠ

K
A Posoški razvojni center (PRC) vabi podjetnike in širšo zainteresirano javnost na mednarodno 

konferenco, kjer se bo obravnavala aktualna tematika, vezana na aktivno staranje prebivalstva.

»SREBRNA EKONOMIJA – 
PRILOŽNOSTI IN IZZIVI ZA MSP«
Četrtek, 23. maja 2019, ob 9. uri v Kinogledališču Tolmin

V sklopu konference bi radi širši zainteresirani javnosti, podjetjem in podpornim institucijam 
predstavili: • stanje srebrne ekonomije, • programe in politike, ki se izvajajo v Sloveniji, • 
delili uspešne zgodbe iz Nizozemske ter • organizirali okroglo mizo z naslovom »Smo priprav-
ljeni na razvoj srebrne ekonomije?«.

Program dogodka in informacije glede obvezne prijave bomo objavili naknadno na spletni 
strani www.prc.si.

https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi
https://www.1ka.si/a/199398
http://www.prc.si
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Utrinki

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Meseca maj in junij sta rezer-
virana za Teden vseživljenjske-
ga učenja (TVU), ki letos pra-
znuje že 24 let. Čeprav govori-
mo o tednu, nam ta praznik 
učečih se v razširjenem termi-
nu po vsej Sloveniji ponuja pi-
sano paleto raznovrstnih do-
godkov in dejavnosti.

Med 10. majem in 30. junijem 
boste lahko tudi v Zgornjem 

Posočju izbirali med več kot 
20 dogodki. Veliko jih je že 
umeščenih v Koledar prireditev 
na zadnjih straneh SOČAsnika. 
Pozorni bodite na oznako 
TVU. Vsi dogodki so vam do-
stopni na FB-straneh Ljudske 

univerze Tolmin in SOČAsni-
ka ter na spletnih straneh Po-
soškega razvojnega centra in 
Andragoškega centra Slovenije.

Vseživljenjsko učenje podpira-
jo tudi občine Bovec, Kobarid 
in Tolmin.

PRC-jeva oglasna deska

NA SREČANJU V HIŠI EVROPSKE UNIJE so udeleženci ob številnih možnostih, ki jih ponuja 
povezovanje znotraj naših makroregij in tudi med samimi makroregijami, iskali nove izzive ter 
predloge za prihodnost. Kot zanimivost naj omenimo, da je Slovenija edina država, ki leži v treh 
makroregijah: Jadransko-Jonski, Alpski in Podonavski. Foto: arhiv RTV Slovenija

POSO[KI RAUFNK ODSLEJ 
POD KOMUNALO IDRIJA
Idrija – Zaradi vse večjega povpra-
ševanja po dimnikarskih storitvah je 
Komunala Idrija s prvim februarjem 
prevzela podjetje Raufnk, ki izvaja 
dimnikarske storitve na območju Ko-
barida in Tolmina. Iztok Konjar, ki je 
po novem prvi mož podjetja Raufnk, 
bo na idrijski komunali prevzel  
vodenje področja dimnikarstva. S 
kadrovsko okrepitvijo želijo na ko-
munali zagotoviti stabilno dimnikar-
sko dejavnost, ki ji lahko skrb za  
čiščenje kurilnih naprav zaupajo ob-
čani dveh posoških občin ter občin 
Idrija in Cerkno.

Po novem Zakonu o dimnikarskih 
storitvah, ki je začel veljati novembra 
2016, si morajo uporabniki sami 
izbrati dimnikarja, ta pa mora imeti 
za izvajanje svoje dejavnosti ustre-
zna potrdila. Veljavno licenco za 
opravljanje dimnikarskih storitev na 
vseh malih kurilnih napravah ima tudi 
Komunala Idrija, ki je vpisana v evi-
denco dimnikarskih služb Ministr-
stva za okolje in prostor. Doslej je di-
mnikarske storitve, ki vključujejo 
pregled, čiščenje, meritve emisij in 
odstranjevanje katranskih oblog, po-
nujala na Idrijskem in Cerkljanskem, 
z nakupom podjetja Raufnk pa je 
svojo prisotnost v severnoprimorski 
regiji še okrepila.

Po besedah direktorja komunale 
Bena Fekonje se je nakup podjetja 
Raufnk izvedel z namenom širitve  
dimnikarske dejavnosti. »V prihodnje 
pričakujem, da se bo dejavnost ka-
drovsko še okrepila in bo strokov-
no obvladovala celotno področje 
dimnikarstva, kjer bomo dolgoroč-
no imeli prav tako pomemben vpliv 
na kakovost bivanja in zdravja lju-

di. Podobnemu poslanstvu že da-
nes sledimo na področjih vodo-
oskrbe, odvajanja in čiščenja od-
padnih voda, zbiranja odpadkov in 
pogrebne dejavnosti. Verjamem, 
da tovrstni koraki vodijo v stabilno 
podjetje, ki mu lahko ljudje zaupa-
jo tudi skrb za čiščenje kurilnih 
naprav,« je dejal Fekonja.

Novi direktor podjetja Raufnk bo 
odslej vodil ekipo štirih zaposlenih, 
med njimi treh izkušenih in v regiji 
poznanih dimnikarjev. »S strokovno 
usposobljenostjo dimnikarjev, zna-
njem predhodnega lastnika in so-
delavke v naročniškem sistemu je 
podjetje že prej obvladovalo dimni-
karsko dejavnost, z združitvijo nji-
hovih znanj in izkušenj z znanji di-
mnikarjev Komunale Idrija pa lahko 
ta komunala postane vodilno pod-
jetje na tem področju, ki bo sledilo 
stalni nadgradnji tehničnega zna-
nja za izvajanje zahtevnejših dimni-
karskih del in skrbelo za zado-
voljstvo obstoječih ter bodočih 
strank,« je dodal Konjar.
Jasna Kofol, odnosi z javnostmi, 
Komunala Idrija

DOBRE PRAKSE IZ 
MAKROREGIJ TUKAJ IN ZDAJ
Ljubljana – Na začetku marca so v 
Hiši Evropske unije pripravili dogo-
dek ob zaključku medijskega evrop-
skega projekta Makroregije Tukaj in 
Zdaj, v katerem je z reportažo o po-
vezanem smučišču Kanin-Sella Ne-
vea sodelovala tudi Občina Bovec. 
Dogodek je v sodelovanju z Ministr-
stvom za zunanje zadeve in Službo 
Vlade RS za kohezijsko politiko in 
regionalni razvoj pripravila RTV Slo-
venija. Evropski projekt RTV Slove-
nija finančno podpira Evropska ko-

misija, oddaje pa je pripravljala pisa-
na ekipa novinarjev in režiserjev.

Oddaja, ki so jo posneli na omenje-
nem povezanem smučišču, govori o 
tem, da je to smučišče v čezmejnem 
povezovanju zagotovo primer dobre 
prakse, predstavlja pa tudi sodelo-
vanje obeh strani pri novem projektu 
Kanin-Bovec 2022. V imenu Občine 
Bovec sem se dogodka udeležil Mi-
lan Štulc, ki sem sodeloval pri orga-
nizaciji snemanja oddaje na Bovškem.

Na srečanju smo udeleženci ob šte-
vilnih možnostih, ki jih ponuja pove-
zovanje znotraj naših makroregij in 
tudi med samimi makroregijami, 
iskali nove izzive ter predloge za pri-
hodnost. Kot zanimivost naj ome-
nim, da je Slovenija edina država, ki 
leži v treh makroregijah: Jadransko-
-Jonski, Alpski in Podonavski, kjer 
se v okviru regionalne in kohezijske 
politike odvijajo številni projekti. 
Slednje povezujejo različne evrop-
ske države, kar je pravi medijski iz-
ziv, predlagajo pa jih evropski drža-
vljani, nevladne organizacije in regi-

onalne institucije.

»V 25 kratkih oddajah smo ujeli 
zgodbe ljudi, njihovih idej in pove-
zovanja iz šestih držav, ki ležijo v 
treh makroregijah EU. Dobre pra-
kse v posamezni makroregiji bo-
mo zaokrožili in nadgradili v treh 
25-minutnih oddajah, v 50-minut-
nem dokumentarcu ob koncu pro-
jekta pa želimo predstaviti tudi po-
litične cilje EU v okviru makroregij-
skih strategij,« je v uvodnih bese-
dah povedala Barbara Zrimšek.

Prisotni so bili tudi predstavniki po-
sameznih ministrstev, uvodna bese-
da pa je pripadla nacionalni koordi-
natorki za makroregionalne strategi-
je EU z Ministrstva za zunanje zade-
ve RS Andreji Jerina. Udeležence 
je informirala o bistvu in učinkih 
makroregionalnega sodelovanja ter 
pri tem podčrtala, da so makroregije 
povezane z življenjem ljudi, zato je 
pomembno, da imajo znanje in infor-
macije na razpolago; ključni pri tem 
pa so mediji.
Milan Štulc

SO^Asnik, letnik XX, {t. 1, 2019
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Ministrstvo za izobra`evanje, znanost in {port je septembra 2018 objavilo nov javni razpis za 
pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Poso{ki razvojni center je bil v 
partnerstvu z Ljudsko univerzo Nova Gorica in [olskim centrom MIC Nova Gorica uspe{en s prijavo 
na razpis ter je tako pridobil sredstva za nadaljevanje izvajanja programov do konca leta 2022.

Izobra`evalni programi 
tudi v prihodnje

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

P rojekt Pridobivanje temeljnih 
in poklicnih kompetenc se iz-
vaja že od sredine leta 2016. 

Do marca letos, ko se je končalo prvo 
obdobje izvajanja, je bilo skupaj iz-
peljanih 131 programov in vanje 
vključenih 1.676 udeležencev. Skoraj 
polovico programov predstavljajo raz-
lični računalniški, med njimi tudi 
digitalna fotografija. Pomemben del 
so tudi jezikovni tečaji, kamor spa-
dajo izobraževalni programi različnih 
ravni nemščine, angleščine in itali-
janščine. Veliko pa je tudi takšnih, ki 
so namenjeni splošni razgledanosti, 
zdravemu življenjskemu slogu, ko-
munikaciji ipd.

Vsebine programov tudi v tem ob-
dobju ostajajo podobne kot v prej-
šnjem. Ne spreminja se niti osnovni 
namen projekta, ki je povečana vklju-
čenost odraslih, starejših od 45 let, v 
vseživljenjsko učenje ter izboljšati 
kompetence, ki jih potrebujejo zaradi 
potreb na trgu dela, večje zaposlji-
vosti in mobilnosti ter osebnega ra-
zvoja in delovanja v sodobni družbi. 
Največjo spremembo projekt uvaja 
glede ciljne skupine. Po novem se 
lahko (razen dijakov, študentov in 
upokojencev) v programe vključijo 
vsi odrasli, ne glede na to ali so za-
posleni ali ne.

Razlogov za vključitev je več in bi 
o tem najbolje znali povedati udele-
ženci programov sami. Vsekakor pa 
gre izpostaviti nekatere:

Znanje je vedno dovolj dober raz-
log, da se posameznik odloči in 

2018 − 2022

vključi v izobraževalni program, od-
visno od interesa ter predznanja.

Za nekatere je zelo pomemben tu-
di drugačen način učenja. Spomini 
na preverjanje znanja v osnovni ali 
srednji šoli so za nekatere še vedno 
zelo »živi« in jim vključitev v progra-
me izobraževanja predstavlja ogro-
men ter hkrati težek korak do cilja. 

Z grenkimi spomini je vsekakor lah-
ko povezana tudi samopodoba. Mno-
ge, ki imajo zato pomisleke, način 
dela v programih prepriča, da je uče-
nje lahko tudi zabavno. Programe 
tako zaključijo s pozitivnejšo samo-
podobo, dobijo pa tudi motivacijo za 
nadaljnje izobraževanje.

Pomemben je tudi socialni vidik 

Izkoristite mo`nost brezpla~nih programov za poklicno in osebno rast.
Dodatne informacije in prijave:
Jana Sko~ir, telefonska {tevilka: 05/38-41-513, e-po{ta: jana.skocir@prc.si
Spremljajte nas tudi na FB-strani Ljudska univerza Tolmin in se na spletni 
strani Poso{kega razvojnega centra www.prc.si naro~ite na napovednik.

PRAKTIČNI PRIKAZ POSTOPKA V PROGRAMU DOMAČA KOZMETIKA IN DRUŽINSKI PRORAČUN, prvič izvedenem v okviru projekta Pridobi-
vanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče 2018–2022.

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc od 2018 do 2022 sofinancirata 
Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport.

vključevanja v programe. Druženje je 
pomemben element izobraževalnih 
dejavnosti, saj so v programe vklju-
čeni posamezniki, ki jih družijo po-
dobna zanimanja.

Vsi programi v okviru projekta Pri-
dobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc v dolini Soče 2018–2022 
so za udeležence brezplačni.

Več informacij o programih, ki jih 
izvajata Ljudska univerza Nova Go-
rica in Šolski center MIC Nova Go-
rica, dobite na njihovih spletnih stra-
neh.
Besedilo in foto: Nika Kikelj Maver, 
Posoški razvojni center

http://www.prc.si
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Regijska {tipendijska shema je projekt, ki temelji na partnerstvu med regionalno razvojno agencijo, 
delodajalci v regiji in dr`avo. Gre za sofinanciranje kadrovskih {tipendij delodajalcem, ki 
{tipendirajo dijake in {tudente za poklice, ki jih v svoji dejavnosti potrebujejo. Izbrane kadrovske 
{tipendiste `e v ~asu izobra`evanja vklju~ujejo v delovni proces, po zaklju~ku izobra`evanja pa jih 
v svojih podjetjih zaposlijo.

Potrebe po kadrovskem {tipendiranju

Regijska {tipendijska shema

V projektu Regijska štipendij-
ska shema Goriške statistič-
ne regije se sofinancira kad-

rovske štipendije delodajalcem s se-
dežem na območju 13 občin: Ajdov-
ščine, Bovca, Brd, Cerkna, Idrije, 
Kanala ob Soči, Kobarida, Mirna-
Kostanjevice, Nove Gorice, Renč-
Vogrskega, Šempetra-Vrtojbe, Tolmi-
na in Vipave. Sofinanciranje kad-
rovskih štipendij delodajalcem znaša 
50 odstotkov dodeljene in izplačane 
kadrovske štipendije, vendar največ 

Podjetje Št. štipendij Stopnja Smer

INSIS Informacijski sistemi d.o.o. (Nova Gorica) 1 6/1 informatika

NEBESA Gostinske storitve d.o.o. (Idrija) 2 4 gastronomija in hotelirstvo

Gostol TST d.d. (Čiginj) 3 4 in 6/2 elektro, oblikovanje kovin – orodjarstvo, strojništvo

Salonit Anhovo d.d. 19 4, 5, 6/2 in 7 elektro, oblikovanje kovin – orodjarstvo, strojništvo

Eta d.o.o. Cerkno 23 4, 5, 6/1 6/2 in 7 strojništvo, elektro, mehatronika, oblikovanje kovin in orodjarstvo, metalurgija

Mahle Electric Drives Bovec d.o.o. 4 4, 5, 6 oblikovanje kovin – orodjarstvo, strojništvo

Stubelj d.o.o. (Deskle) 7 4, 5 in 6 oblikovanje kovin – orodjarstvo, strojništvo, elektro

Gostol Gopan d.o.o. Nova Gorica 8 5 in 7 elektro in strojništvo

Operacijo sofinancirata 
Republika Slovenija in 
Evropska unija iz sredstev 
Evropskega socialnega 
sklada.

po kadrovskem štipendiranju. V pre-
glednici je prikazan seznam (do sre-
dine aprila) zbranih potreb deloda-
jalcev, ki bodo razpisovali kadrovske 
štipendije za prihodnje šolsko ozi-
roma študijsko leto.

Za več informacij pokličite v podje-
tja ali poglejte v bazo razpisanih ka-
drovskih štipendij na http://www.
sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica.

mag. Martina Smolnikar,  
Posoški razvojni center

v višini 30 odstotkov minimalne pla-
če, pri čemer sofinancirana kadro-
vska štipendija ne sme biti nižja, kot 
je določeno v 70. členu Zakona o 
štipendiranju (ZŠtip-1). S posame-
znim razpisom so zagotovljena 
sredstva za sofinanciranje štipendij 
od trenutnega šolskega oziroma štu-
dijskega leta do konca izobraževanja 
na isti stopnji izobraževanja, vendar 
najdlje do 31. oktobra 2022.

Javni razpis za izbor projektov so-
financiranja kadrovskih štipendij de-

lodajalcem za šolsko/študijsko leto 
2019/2020 je bil objavljen 4. marca 
letos. Prijave na razpis so možne od 
1. oktobra 2019 dalje. Javni razpis z 
zahtevano razpisno dokumentacijo je 
dostopen na spletni strani Posoškega 
razvojnega centra (www.prc.si).

Kadrovske {tipendije za 
{olsko/{tudijsko leto 
2019/2020

V okviru regijske štipendijske she-
me se zbirajo potrebe delodajalcev 

Utrinki

PREDSTAVITEV VOJA[KEGA 
POKLICA
Bovec – Tudi letos so predstavniki 
Slovenske vojske (SV) v sodelovanju 
z Občino Bovec ter OŠ Bovec v 
Stergulčevi hiši in pred njo izvedli 
predstavitev institucije in vojaškega 
poklica. Udeležili so se je učenci 
višjih razredov OŠ in letošnji nabor-
niki. Stotnik Robert Nadoh je 
najprej predstavil možnosti vključe-
vanja v SV in priložnosti za napredo-
vanja, pa tudi možnost vključitve kot 
prostovoljni rezervist. Kot je pove-
dal, potrebuje SV vsako leto okoli 
500 novih vojakov.
Obiskovalci so se lahko pobliže 
spoznali z lahko pehotno oborožitvi-

jo in opremo, Uprava za obrambo 
Postojna pa je postavila tudi priroč-
no strelišče za računalniškosimula-
cijski preizkus v streljanju.

V imenu občine je zbrane nagovoril 
podžupan Miro Bozja in pozdravil 
odločitev Uprave za obrambo, da s 
takimi pristopi poskuša animirati 
učence za poklic vojaka. Ta ne po-
meni samo borca s puško in bojno 
opremo, ki je pripravljen na obram-
bo domovine ter se udeležuje raznih 
misij, ampak tudi aktivno deluje na 
področju zaščite in reševanja. Kot je 
še dodal, so vojaki tudi na Bovškem 
pomagali pri različnih naravnih ne-
srečah.
Besedilo in foto: Milan ŠtulcTUDI LETOS JE V BOVCU POTEKALA PREDSTAVITEV Slovenske vojske in poklica vojaka.

SO^Asnik, letnik XX, {t. 1, 2019
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Partnerstvo za kadre – promocija tehni~nih poklicev med mladimi v Poso~ju in v regiji je projekt, ki 
temelji na povezovanju gospodarstva in {olstva z namenom promocije ter s tem bolj{e prepoznave 
tehni~nih poklicev med mladimi v Poso~ju in regiji. Vanj so vklju~ena podjetja, {ole, ob~ine Bovec, 
Kanal ob So~i, Kobarid in Tolmin ter Poso{ki razvojni center kot nosilec projekta.

Soustvarjamo prihodnost 
Poso~ja

Partnerstvo za kadre 2018–2022

P rojekt vzpostavlja sinergijsko 
vez med gospodarstvom in 
šolstvom ter temelji na izvaja-

nju dejavnosti, ki povezujejo vse ali 
vsaj večino partnerjev, vključenih v 
projekt.

Zastavljene dejavnosti so namenje-
ne šolajoči se mladini, v določenih 
meri pa tudi njihovim staršem. V 
okviru projekta je bil Posoški razvoj-
ni center (PRC) vabljen tudi na rodi-
teljske sestanke, kjer smo staršem 
zaključnih razredov OŠ predstavili 
projekt in prednosti, ki jih prinaša 
tako za otroke kot tudi zanje. Podali 
smo jim »sveže« informacije o kad-
rovskih potrebah delodajalcev v Po-
sočju, iskanih poklicih ter možnosti 
štipendiranja prek evropskega projek-
ta Regijska štipendijska shema.

Iz analize preteklega leta je razvi-
dno, da je bil projekt dobro zasno-
van, saj doseženi rezultati kažejo 
pozitivne učinke. Od septembra pa 

do decembra je PRC koordiniral raz-
lične dejavnosti in vanje vključil več 
kot 470 učencev iz sedmih osnovnih 
šol in dijakov Gimnazije Tolmin. V 
okviru tehniškega dne so bili organi-
zirani obiski partnerskih podjetji, 
kjer so si učenci in srednješolci ogle-
dali proizvodne procese, prisluhnili 
razvoju podjetij in izvedeli, kateri so 
tisti poklici, ki jih bodo potrebovali v 
naslednjih letih. Tehniškega dne se 
je udeležilo 233 posoških učencev, 
dodatnih 184 učencev pa je obiskalo 
Šolski center Nova Gorica – MIC in 
novogoriško hišo eksperimentov. 
Dvodnevne delavnice Tabor robotike, 
ki se je odvijala v Tolminu, se je ude-
ležilo 45 mladih iz posoških osnov-
nih šol in Gimnazije Tolmin. Poteka-
le so pod strokovnim vodstvom štirih 
mentoric iz Ljubljane. Udeleženci so 
na taboru korak po koraku spozna-
vali zakonitosti robotike ter svoje 
izdelke ob zaključku predstavili star-

šem in širši javnosti. V okviru Kari-
ernega kluba pa sta podjetji Hidria 
in ITW Appliance Components zače-
li z izvajanjem tehniške delavnice na 
OŠ Franceta Bevka Tolmin.

PRC je za mlade iz Posočja s po-
močjo finančnih sredstev, ki jih ob-
čine namenjajo spodbujanju podje-
tništva, organiziral tudi delavnici 
Spodbujanje podjetništva med mladi-
mi. V šolskem letu 2018/2019 sta 
bili izvedeni dve- in tridnevni delav-
nici za dijake Gimnazije Tolmin; v 
prvo se jih je vključilo 48, v drugo 
pa 20. Na prvi so se srečali z osno-
vami podjetništva, oblikovali svojo 
poslovno idejo in med vsemi izbrali 
najboljšo, na drugi pa je bil predsta-
vljen podjetniški pogled na svet oko-
li nas.

V prvih mesecih izvajanja smo iz-
peljali vse predvidene projektne de-
javnosti. Ob tem je pomembno tudi to, 
da smo povezali pet velikih gospo-

darskih družb od Bovca do Kanala, 
vse štiri občine in vse osnovne šole 
ter edino srednjo šolo na tem obmo-
čju. Vse te družbe (Mahle driven by 
performance iz Bovca, TKK s Srpe-
nice, Hidria in ITW Appliance Com-
ponents iz Tolmina ter Salonit Anho-
vo) in občine omogočajo izvajanje 
projekta, saj ga financirajo. Skupaj smo 
se odločili, da bomo projekt izvajali 
vse do konca leta 2022, saj se zave-
damo, da je zagotavljanje ustreznih 
kadrov stalna in dolgoročna naloga.

V letu 2019 se že usmerjamo v iz-
peljavo dejavnosti v okviru tega šol-
skega leta, skupaj s podjetji in šolami 
pa si bomo zastavili tudi nove naloge 
za prihodnje leto. K vključitvi v te 
dejavnosti vabimo tudi druga poso-
ška podjetja. Skupaj bomo za kadre, 
ki jih Posočje potrebuje za nadaljnji 
razvoj, naredili še več!
mag. Damijana Kravanja,  
Posoški razvojni center

Utrinki

»GLAVNO JE, DA ME 
RA^UNALNIKA NI VE^ 
STRAH!«
Podbrdo – Ker je znanje treba deliti, 
ga dopolnjevati in uporabljati, smo 
se na OŠ Simona Kosa Podbrdo 
odločili, da izvedemo vseslovenski 
projekt Simbioza. V sklopu tega so 
se lahko starejši na računalniških 
delavnicah, ki so skupaj trajale de-
set ur, spoznali z osnovno rabo ra-
čunalnika, elektronske pošte, upo-
rabe programa Word in se seznanili 
z osnovami digitalne fotografije. De-
lavnice so bile brezplačne in so te-
meljile na medgeneracijskem sode-
lovanju ter prenosu znanja iz mladih 
na starejše.
Mlajši so na delavnicah zelo uživali, 

ko so lahko naposled obrnili vloge in 
poučevali starejše. Ti so se za izka-
zani trud in potrpežljivost prisrčno 
zahvalili ter kot smo izvedeli kasneje, 
menda še vedno uporabljajo to, kar 
so se naučili. Eden izmed udeležen-
cev je med drugim tudi dejal: »Glav-
no je, da me računalnika ni več 
strah!.«

Veseli nas, da nam je uspelo spod-
buditi sodelovanje med mlajšimi in 
starejšimi, saj se zavedamo, da ni 
boljšega kot združiti mladost in mod-
rost. Ob tem pa naj se za nesebično 
pomoč pri vstopanju v virtualni svet 
starejšim zahvalimo učencem pro-
stovoljcem: Aljažu, Živi in Jasmini.
Besedilo in foto: Anja Konec, OŠ 
Simona Kosa Podbrdo

SO^Asnik, letnik XX, {t. 1, 2019
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Utrinki

Skupaj “Zgradimo Pot miru”

Projekt NETWORLD

POMO^ PRI ISKANJU 
VOJA[KIH @RTEV  
1. SVETOVNE VOJNE NA 
SLOVENSKEM

Obdobje 100-letnic 1. svetovne vojne 
(2014–2018) je minilo v povečanem 
zanimanju javnosti za zgodovino tra-
gičnih dogodkov krvave morije. Od 
leta 2014 dalje so razne ustanove pos-
tavile veliko število odmevnih razstav, 
organizirani so bili simpoziji, posveti, 
izobraževanja, koncerti, izdana so bila 
številna knjižna dela, postavljeno pa 
je bilo tudi veliko spominskih obeležij 
itd. Skorajda ni minil teden brez pri-
reditev, ki bi bile posvečene spominu 
na 1. svetovno vojno. V teh letih se je 
pokazalo, kakšen vpliv je imela 1. sve-
tovna vojna na slovenske dežele. Osvet-
ljene so bile številne teme, ki so bile 
dolgo zapostavljene in manj znane, 
in so v tem obdobju prišle do izraza: 
ženske v vojni, begunstvo, umetnost, 
prehrana ipd. Na dan so prišla števil-

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

na nova spoznanja o naši preteklosti.
Najbolj oprijemljivo zgodbo o 

krvavi moriji pred sto leti pa še danes 
pričajo premnoge smrtne žrtve. Te-

matika krvnega davka med 1. svetov-
no vojno na Slovenskem se vleče kot 
jara kača. Inštitut za novejšo zgodo-
vino je zato leta 2015 pozval vse 

PRVA STRAN SPLETNE STRANI, kjer je širši javnosti na voljo baza vojaških žrtev iz časa  
1. svetovne vojne.

ustanove v Sloveniji, ki se ukvarjajo 
z raziskovanjem tega obdobja, da 
pristopijo k vzpostavitvi baze, ki bo 
vsebovala podatke o vojaških smrtnih 
žrtvah na Slovenskem med 1. svetov-
no vojno. K projektu je pristopilo 16 
ustanov in posameznikov, ki so v 
letih 2015–2018 zbirali podatke iz 
različnih zgodovinskih virov. V neka-
terih primerih so posamezne regijske 
baze podatkov (za Tolminsko, Škof-
jeloško …) o smrtnih žrtvah med 1. 
svetovno vojno že obstajale, zato so 
te zbirke preprosto priključili nacio-
nalni bazi. V preostalih predelih Slo-
venije pa so bili ti podatki zbrani 
med projektom, s katerim so ob obe-
leževanju 100-letnic 1. svetovne vojne 
želeli zbrati čim bolj natančne in ve-
rodostojne podatke o vojaških žrtvah 
na naših tleh. Objektivni cilj je bil, 
da bi se z omenjeno bazo čim bolj 
približali oceni zgodovinarjev, ki že 
vrsto let z okvirnim številom 36.000 

ZATRT UPOR 97. PE[POLKA 
V RADGONI
Upor 97. tržaškega pešpolka, v ka-
terem sta sodelovala tudi dva vojaka 
iz Posočja, se je zgodil 23. maja 
1918 v Radgoni. Med vojaki je bilo 
veliko povratnikov iz ruskega ujet-
ništva, katerih prehrana je bila zelo 
slaba, v teku pa so že bile priprave 
za ponoven odhod na fronto. Poleg 
tega so bili vojaki 97. pešpolka pos-
lani na zadušitev upora v Judenbur-
gu, ob tem pa so se vrstile tudi zah-
teve po končanju vojne.

Povod v upor je bil domoljubni govor 
Andreja Melihna s Srpenice v go-
stilni Ristl, zaradi katerega ga je 
okoli 22. ure aretiral narednik Zad-
ković. Takoj zatem je sledil upor 

približno 1.600 vojakov. Boji med 
uporniki in enotami polkovnika Emi-
la Kornmülerja so potekali vso noč 
do šeste ure zjutraj. Približno dve uri 
kasneje je v Radgono vkorakal inter-
vencijski oddelek generalmajorja 
Herzmanskega, ki je zajel okoli 
300 upornikov, ostali pa so pobeg-
nili – večinoma proti ogrski meji.

Sledila je nagla ustanovitev sodišča, 
ki je že 26. maja Andreja Melihna in 
Rudolfa Ukoviča iz Hrušice pri 
Podgradu obsodilo na smrt z ustreli-
tvijo. Ob 19.30 naslednjega dne sta 
podlegla strelom. Melihen je pred 

NAGROBNI NAPIS NA RADGONSKEM PO-
KOPALIŠČU še danes spominja na zatrt upor 
97. tržaškega pešpolka, v katerem sta sodelo-
vala tudi dva vojaka iz Posočja.

Junija letos se bo projekt NETWORLD iztekel. Del~ek dejavnosti, ki so se odvijale v okviru tega, 
tokrat ponovno delimo tudi z vami. Vse tiste, ki bi o tem uspe{nem projektu, katerega dober glas 
se`e veliko dlje kot le v deveto vas, radi sli{ali ve~, pa 28. in 29. maja vabimo v bov{ko Stergul~evo 
hi{o, kjer bomo v sklopu dvodnevne mednarodne konference z naslovom Spomin na 1. svetovno 
vojno – Zgradimo Pot miru projekt skorajda povsem zaokro`ili. Vabljeni!
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ocenjujejo vojni krvi davek med 1. 
svetovno vojno na Slovenskem.

V treh letih so zgodovinarji zbrali 
podatke o 26.066 vojakih z današnje-
ga slovenskega ozemlja, ki so umrli 
med 1. svetovno vojno. Na žalost so 
v bazo podatkov zajeti samo vojaki 
iz današnjega slovenskega državnega 
ozemlja; baza namreč ne vsebuje 
podatkov o Slovencih v Italiji, Avstri-
ji, na Madžarskem in Hrvaškem. Pro-
jekt zbiranja podatkov pa navkljub 
uradni predstavitvi še ni zaključen. 
V prihodnje se načrtuje še veliko 
raziskovalnega dela, saj baza še zda-
leč ni popolna. Predvsem območje 
južne Primorske in Štajerske je precej 
slabo raziskano, pa tudi drugje zara-
di omejenih zgodovinskih virov razi-
skave niso bile popolne.

Baza vojaških žrtev je dostopna na 
spletni strani http://zv1.sistory.si.
Mihael Uršič, Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju«

E-RAZSTAVA ŽENSKE V PRVI 
SVETOVNI VOJNI

Kot so zapisali organizatorji e-raz-
stave z naslovom Ženske v prvi sve-
tovni vojni, ki jo je z 12 kolegi prip-
ravila vodja projekta prof. dr. Marta 
Verginella, je bila vloga žensk v 
tistem času »(pre)dolgo zapostavljena 
zgodovinopisna tema«. V želji, da bi 
zapolnili to zgodovinopisno vrzel in 
širšo javnost seznanili z novimi zgo-
dovinopisnimi dognanji, so na Oddel-
ku za zgodovino Filozofske fakulte-
te Univerze v Ljubljani in Ustanovi 
»Fundacija Poti miru v Posočju« z 
vrsto sodelujočih institucij zasnovali 
razstave o ženskah, ki so živele in 

delovale v vojnem času.
Kot je povedal eden izmed soav-

torjev omenjene razstave mag. Tadej 
Koren iz Ustanove »Fundacija Poti 
miru v Posočju« e-razstava širši javno-
sti prikazuje dogajanje v neposredni 
bližini soške fronte in njenem zaledju, 
poleg tega pa sledi tudi vojnemu do-
gajanju v širšem mednarodnem pro-
storu. »Čeprav se prvenstveno navezu-
je na štiri vojna leta (od 1914 do 1917), 
deloma poseže tudi v začetek povoj-
nega obdobja. Glavne protagonistke 
posameznih tematskih sklopov so 
ženske, ki jih spoznamo v različnih 
vlogah. Gre bodisi za biografske bo-
disi družbene vloge, ki jih je zazna-
moval in določal vojni čas. Enkrat so 
v vlogi žena, drugič mater, sester, 
hčera, deklet, pa tudi v vlogi kmetic, 
delavk, meščank in aristokratinj, do-
brodelnic, prostitutk, upornic, pod-

NASLOVNA STRAN SPLETNE RAZSTAVE ŽENSKE V PRVI SVETOVNI VOJNI, ki je zainteresi-
rani javnosti na ogled na spletni povezavi www.potmiru.si/zenskevprvi.

pornic ter vojnih nasprotnic ...,« je še 
pojasnil Koren in dodal, da sta v 
pripravi tudi spletni različici v angle-
škem ter italijanskem jeziku.

Spletno razstavo so podprli: • Na-
cionalni odbor za obeležitev 100-le-
tnic 1. svetovne vojne (2014–2018), 
• Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije, • Program čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 2007–
2013 in projekta • Pot miru/Via di 
Pace ter • NETWORLD.
T. Š. F.

IPAV^EV SIMFONI^NI 
POKLON @RTVAM PRVE 
SVETOVNE VOJNE

Ljubljana – Pompozna simfonična 
pesnitev Barve zelenega smaragda – 
spomin na trpljenje je začela nasta-
jati leta 2008. Njen avtor, skladatelj 
in duhovnik na Dunaju Avgust Ipa-

vec, ki je dobršen del svojega življe-
nja preživel v dolini Soče, ji je končno 
obliko dahnil več let kasneje, krstno 
premiero pa je doživela septembra 
2016 v Baziliki Marijinega vnebov-
zetja na Sveti Gori v izvedbi Simfo-
ničnega orkestra RTV Slovenija.

Kot nakazuje ime te epopeje, gre za 
spomin na dogodke, ki jih je zaznamo-
vala 1. svetovna vojna. Gre pa tudi za 
Ipavčev poklon vsem žrtvam, med 
katerimi se še posebej spominja teh 
na soški fronti. Sam pravi, da bi bila 
»velika laž, če bi rekel, da sem skladbo 
napisal sam. Navdihe sem dobil ob sre-
čanjih v dolini Soče. Bil sem duhovnik 
v Kobaridu. Slišal sem besede prane-
čaka Simona Gregorčiča: ‘Za vsakim 
grmom vidim ranjenega vojaka!’«.

Ta ista skladba je 24. marca na 
pobudo in v organizaciji Prosvetnega 
društva Soča Kanal v sodelovanju s 
Slovenskim inštitutom na Dunaju 
zadonela tudi v osrednjem sloven-
skem kulturnem hramu, kjer se je 
prepletala z recitacijami, plesom, 
petjem, slikami. »Koliko naših ljudi 
(op. uredništva: prebivalcev doline 
Soče) se lahko pohvali, da je že kdaj 
stalo na velikem odru Gallusove dvo-
rane v Cankarjevem domu? Ne prav 
veliko! Zato je za nas to resnično ve-
lik dogodek – ne le organizacijsko, 
ampak tudi z vidika redkih priložno-
sti, ko lahko naši ljudje stopijo izza 
zakulisja in svoje talente predstavijo 
širše slovenski javnosti,« je prepriča-
na glavna gonilna sila Milica Zimic, 
dolgoletna predsednica Prosvetnega 
društva Soča Kanal. Tako smo lahko 
na odru videli kar nekaj znanih ob-
razov iz naše doline. Vlogo pesnika 

Utrinki

smrtjo sestram napisal poslovilno 
pismo, Ukovič pa je v svojem poslo-
vilnem pismu zaprosil: »Le še eno 
prošnjo imam do vas, da moje kos-
ti ne bodo tukaj ležale, ampak, da 
jih prenesete v mojo domovino, da 
bodo rožice cvetele na njih ...«. Dva 
dni kasneje ob dveh popoldne so bi-
li na smrt obsojeni še: Peter Hvala 
s Pečin na Šentviški planoti, Anton 
Žvab iz Šepulj pri Tomaju, Liberat 
Velan iz Pazina, Marko Fraj iz Mo-
tovuna, Giovanni Maniacco iz Go-
rice in Riccardo Wrech iz Fiumicel-
la pri Tržiču. Uporniki so na poti na 
morišče peli: »Oh, adijo očka, oh, 
adijo mam‘ca, oh, adijo sestra, 
brat, zdaj se vid‘mo zadnjikrat …«. 
Peter Hvala pa je tik pred ustrelitvijo 
zaklical: »Fantje, po nedolžnem!«. 
Streljanje so morali gledati ostali ne-

oboroženi vojaki, usmrtitvam pa je 
prisostvovalo tudi večinoma avstrij-
sko prebivalstvo Radkersburga, 
vključno z otroki.

Posmrtne ostanke žrtev so leta 
1935 prenesli iz tedanje Avstrije in 
jih 30. maja 1935 ob 11.30 skupaj z 
18. padlimi Maistrovimi borci poko-
pali na pokopališču Sv. Petra v Gor-
nji Radgoni. Že pred tem so preko-
pali trupli Giovannija Maniacca (1. 9. 
1924) in Riccarda Wrecha (15. 6. 
1929) ter ju prenesli v domači kraj. 

Ob 100. obletnici upora sva 29. ma-
ja 2018 z dr. Ivanom Rihtaričem obi-
skala avstrijski Radkersburg in se na 
kraju ustrelitve poklonila ustreljenim 
upornikom. Prav tako sva obiskala 
skupni grob žrtev v Gornji Radgoni.
Besedilo in foto: Stojan Črv 

BODE^E @ICE IN OGRAJE OB 
MEJAH LAHKO VODIJO LE V 
TRAGEDIJO
Tolmin – Prebivalci Posočja so živ-
ljenje ob meji izkusili v različnih zgo-
dovinskih obdobjih. Rapalska po-
godba je leta 1920 od ozemlja, ki 
so ga Slovenci dojemali kot svoj na-
rodni prostor, odtrgala dobro četrti-
no. Slovenci, vključeni v italijansko 
državo, so takrat doživeli hudo trav-
mo, kmalu pa izkusili tudi raznarodo-
valno politiko fašizma. Po koncu 2. 
svetovne vojne so ob vzpostavljanju 
nove meje med takratnima Italijo in 
Jugoslavijo ponovno občutili veliko 
negotovost. Od leta 1947 do vstopa 
Slovenije v Evropsko unijo so izkusili 
vse pasti in težave, ki jih je povzro-
čala tudi fizično močno zastražena 

meja. Ponovno postavljanje žičnih 
ograj in rezilne žice na mejah, če-
mur smo bili nedavno priča ob prvih 
večjih begunskih valovih, ljudje ob 
meji doživljajo drugače kot tisti, ki 
takšnih izkušenj nimajo.

Tudi meje, ki so nastale na območju 
Slovenije med 2. svetovno vojno, so 
močno posegle v življenje ljudi ob 
njih. Štirje okupacijski režimi so Slo-
vence razdelili med različne državne 
entitete. Na Slovenskem je bilo kar 
pet različnih mejnih območij in mej: 
med Nemčijo in Madžarsko, med 
Madžarsko in Neodvisno državo Hr-
vaško (NDH), med Nemčijo in NDH, 
med Italijo in Nemčijo ter med Italijo 
in NDH. Zbledel spomin na takratni 
čas ter pozabi prepuščene ostaline 
fizičnih meja so spodbudili k projek-
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ZLATI ZNAK OBČINE BOVEC je ob tej priložnosti iz rok bovškega župana prejel avtor pesnitve 
Avgust Ipavec. Slednjega župan po lastni izbiri podeljuje samo za najvidnejše dosežke posa-
meznim Bovčanom, med katere zaradi njegovega drugega doma v Lepeni uvršča tudi Ipavca. 
Foto: Valter Leban

POMPOZNA SIMFONIČNA PESNITEV BARVE ZELENEGA SMARAGDA – SPOMIN NA TRPLJE-
NJE – Čeprav projekt NETWORLD, ki si med drugim prizadeva za povečano prepoznavnost 
dogodkov iz časa 1. svetovne vojne in njene dediščine na celotnem območju Podonavja, pri 
omenjenem dogodku tokrat ni igral nobene vloge, pa so si kljub temu pesnitev ogledali nekate-
ri njegovi projektni člani. Ti so o dogodku prek svojih kanalov poročali tudi ostali zainteresirani 
javnosti, na primer v e-Novičniku, ki ga najdete na spletni strani https://www.prc.si/mednarodni- 
projekti/networld. Foto: Valter Leban

Simona Gregorčiča, ki je v svojih 
verzih že veliko prej sluteče nakazal 
obetajoče vojne strahote, je utelesil 
tolminski recitator Matej Kavčič. Po-
leg njega so na veliki oder stopili 
tudi drugi predstavniki Posočja. Čla-
ni Folklorne skupine Bc iz Bovca so 
se zavrteli v rezijanskih ritmih, vse 
dokler jih niso prekinili bobneči zvo-
ki, ki so obudili spomin na usodne 
eksplozije granat. Režiser in koreo-
graf Henrik Neubauer je k sodelo-
vanju povabil tudi Društvo 1313 iz 
Bovca ter Kulturno umetniško dru-
štvo Igralska skupina Drežnica. Ti 
so po besedah režiserja uprizorili 
»avtentičen prizor božičnega srečanja 
obeh sprtih vojskujočih strani v prvem 
letu vojskovanja«. Ganljiva zgodba, ki 
je v polni dvorani orosila marsikatero 

oko, se je razpletala ob prepevanju 
božične Svete noči, ki jo je na citrah 
spremljal Ivan Jelinčič iz Trente. 
Glasbeno pripoved, v katero so se 
občasno pomešali motivi ljudskih 
skladb, so popestrili tudi Pastirci iz-
pod Krna, mladi folkloristi iz Podru-
žnične šole Drežnica, ki so po bese-
dah režiserja Neubauerja »prikazali 
brezskrbno otroštvo v središču vojne 
vihre«. Že prej omenjeni člani drež-
niške igralske skupine pa so na oder 
stopili še enkrat; tokrat v vlogah po-
nižnih kmečkih družin iz njihove 
vasice izpod Krna, ki so z molitvijo 
prosile za mir – vrednoto, ki žal ni 
dana vsakomur.

Za instrumentalno izvedbo pesni-
tve je poskrbelo okoli 90 glasbenikov 
iz budimpeškega simfoničnega orke-

stra Budapesti Filharmónial Tár-
saság Zenekara in simfoničnega 
orkestra Cantabile, za vmesno vo-
kalno spremljavo pa člani Mešanega 
pevskega zbora Adoramus iz Logat-
ca, v katerem prav tako prepeva ne-
kaj domačinov iz naše doline. Pesni-
tev so dodatno obogatile plešoče 
božje vile (učenke 5. in 6. razreda 
Konservatorija za glasbo in balet v 
Ljubljani), ki so na simboličen način 
skozi celotno glasbeno delo v zaigra-
ni vojni kaos vnašale dobroto in to-
lažbo. Poslušalci pa nismo mogli 
skriti ganjenosti niti ob nastopih gle-
daliških igralcev v vlogi vojakov – 
avstrijskega, italijanskega, madžar-
skega, ruskega in slovenskega. Ti so 
ob prepletu glasbe prebirali avtentič-
na pisma, ki so jih nekdaj vojaki pi-
sali s fronte svojim domačim.

Ob zaključku skoraj dve uri trajajo-

če koncertne predstave so nastopajoči 
s skladateljem Avgustom Ipavcem na 
čelu prejeli bučen aplavz zapolnjene 
Gallusove dvorane. Skladatelj pa je 
ob tej priložnosti iz rok bovškega 
župana Valterja Mlekuža za svoje 
vidne življenjske dosežke nepričako-
vano prejel tudi neformalno župano-
vo darilo – zlati znak Občine Bovec.

Sicer pa je treba ob tej priložnosti 
pohvaliti tako bovškega kot tudi ko-
bariškega župana Marka Matajurca, 
ki sta zainteresiranim domačinom iz 
Posočja priskrbela brezplačni avtobu-
sni prevoz. Iz Bovca je tako v Ljublja-
no krenil en avtobus, iz Kobarida pa 
celo dva, kar je bilo za mnoge, sploh 
starejše, ključno pri odločitvi za 
ogled te pesnitve, ki je na trenutke 
spominjala malodane na opero.

Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

tu »Napravite mi to deželo nemško 
… italijansko … madžarsko … hrva-
ško!«, v okviru katerega se raziskuje 
vlogo okupacijskih meja v raznaro-
dovalni politiki in življenju slovenske-
ga prebivalstva. Raziskovalci z Od-
delka za zgodovino Filozofske fakul-
tete, Geografskega inštituta Antona 
Melika ZRC SAZU in Inštituta za no-
vejšo zgodovino v Ljubljani so razi-
skovali v arhivih ter na terenu. Poleg 
posnetih pričevanj, objavljenih tudi 
na Facebookovi strani Projekt Oku-
pacijske meje, se nova spoznanja 
širši javnosti predstavljajo z razstava-
mi. V Tolminskem muzeju je od 23. 
januarja do 21. februarja gostovala 
razstava »Mejni kamni, bodeča žica, 
stražni stolpi in minska polja. Življe-
nje ob okupacijskih mejah v Sloveni-
ji 1941–1945.« Z raziskavo so ugo-

gorje, kot sta prelaz Vršič in Dolič, 
ter ga zavarovali z žico. Nekateri os-
tanki meja so v prostoru še vidni, 
trajno pa so meje zaznamovale živ-
ljenje ljudi ob njih. Osrednji del raz-
stave je prikazoval, kako so bile poli-
tično in diplomatsko določene ter 
kje je potekalo več kot 560 kilome-
trov okupacijskih meja, zavarovanih 
z žicami, minskimi polji in stražnimi 
stolpi. Prikazano je bilo tudi, kako 
so meje Slovencem onemogočale 
gibanje in gospodarjenje s svojim 
premoženjem ob njih. Razstavo je v 
Tolminskem muzeju odprl dr. Božo 
Repe, osrednje sporočilo ob odpr-
tju pa je bilo, da svet ograj lahko vo-
di le v tragedijo.
Besedilo in foto: mag. Damjana 
Fortunat Černilogar, direktorica 
Tolminskega muzeja

V ZAČETKU LETA JE TOLMINSKI MUZEJ GOSTIL RAZSTAVO O ŽIVLJENJU OB OKUPACIJ-
SKIH MEJAH v Sloveniji med 2. svetovno vojno. Osrednje sporočilo ob odprtju je bilo, da svet 
ograj lahko vodi le v tragedijo.

tovili, da je bila najbolj strogo varova-
na nemška meja – s štiri metre širo-

kimi minskimi polji, žico in štirimetr-
sko ograjo. Minirali so tudi visoko-
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SO@ITJE V BIOSFERNEM 
OBMO^JU 

Dublin (Irska) – V začetku aprila 
je v glavnem irskem mestu potekala 
štiridnevna EuroMAB konferenca, 
katere gostitelj za leto 2019 je tam-
kajšnje biosferno območje (»Dublin 
BayBisophereReserve«). Svetovna 
mreža bisofernih območjih združuje 
več kot 302 organizacij, ki samo po 
Evropi delujejo v 36 državah. 

Konference so se udeležili tudi slo-
venski predstavniki, med njimi Maj-
da Odar in Janez Rakar, oba iz Jav-
nega zavoda Triglavski narodni park, 
ter Greta Černilogar iz Posoškega 
razvojnega centra, ki je iz Dublina 
sporočila, da se je udeležba na kon-
ferenci izkazala kot odlična prilož-
nost za izmenjavo dobrih praks iz 
različnih biosfernih območij. »Razp-
ravljamo o pristopih upravljanja z 
biosfernimi območji, iščemo nove 
inovativne rešitve za odgovoren traj-
nostni turizem ter v okviru posame-
znih delavnic, ki pokrivajo različna 
področja, skušamo najti rešitve za 

LAS Dolina So~e

UDELEŽBA NA EuroMAB KONFERENCI se je po mnenju Grete Černilogar iz Posoškega raz-
vojnega centra izkazala kot odlična priložnost za izmenjavo dobrih praks iz različnih biosfernih 
območij, kjer naj bi vladalo sožitje človeka z naravo. Foto: G. Č.

DELAVNICE MEHKO SIRARSTVO IN ALBUMINSKA SKUTA se je udeležilo 14 že uveljavljenih 
sirarjev iz Posočja, Idrijsko-Cerkljanskega in tudi Krasa.

Ker v SO^Asniku ni dovolj prostora, da bi objavili vse, kar bi si `eleli, vam tokrat ponujamo le dva 
utrinka. Hkrati vas vabimo, da obi{~ete na{o spletno in FB stran, kjer boste z dogajanjem na LAS 
Dolina So~e bolj na teko~em. 

www.lasdolinasoce.si

Za vsebino je odgovorna lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, ki jo zastopa vodilni partner 
Posoški razvojni center. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 
2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

težave, s katerimi se soočamo v po-
sameznem biosfernem območju,« je 
še zapisala v svojem sporočilu. Ob 
tem je poudarila, da se moramo že 
pripravljati na novo programsko ob-
dobje 2021–2027, kjer bomo lahko 
ponovno črpali evropska in nacional-
na sredstva, zato je po njenem mne-
nju »ključno, da pripravimo strategi-
jo lokalnega razvoja, ki nam bo slu-
žila kot orodje pri razreševanju težav 
in razvijanju potencialov, ki lahko 
našemu območju prinesejo dodano 
vrednost.«

T. Š. F.

MEHKO SIRARSTVO IN 
ALBUMINSKA SKUTA

Kamno – Prvi marčevski dan je 
prizanesel z napovedanim dežjem in 
s sončnimi žarki polepšal dogajanje 
na Kmetiji Gabršček, kjer je za ude-
ležence potekala brezplačna delavni-
ca z naslovom Mehko sirarstvo in 
albuminska skuta. V sklopu tega je 
nekaj manj kot 15 udeležencev, ki so 
prišli iz okoliških krajev, pa tudi iz 

Trente, Čadrga, Idrijskih Krnic, 
Cerkljanskega Vrha ter Krasa, spoz-
navalo tehnologijo izdelave mehkih 
sirov s poudarkom na izdelavi tradi-
cionalnega italijanskega sira »stra-
cchino«, ki sicer domuje v nekaterih 
sosednjih italijanskih regijah (Lom-
bardija, Veneto, Piemonte in Liguria). 

Delavnico je v sodelovanju z Mate-
jo Kavčič Korenjak, vodjo laborato-
rija za mleko iz Kmetijsko gozdarske-
ga zavoda Nova Gorica, vodil Jaspre-
et Sigh, tehnolog italijanskega podje-
tja Sacco – Clerici. Na večurni delav-
nici izdelan sir se je sprva še malce 
namakal v slanici, nato pa je na 
omenjeni kmetiji nekaj dni zorel. 
Zanj je značilno, da se ga izdeluje iz 
kravjega mleka in po tradiciji jeseni, 
ko se krave vrnejo s planinske paše, 
ker je mleko takrat bolj mastno in 
ima višje kisline. Stracchino se uživa 
kot mlad sir bodisi samostojno bodi-

si vkuhan k različnim jedem. Kot je 
povedal koordinator delavnice Peter 
Domevšček iz Posoškega razvojnega 
centra, so na delavnici izdelan sir 
pokušali na pustnem karnevalu v 
Kobaridu. »Ugotovili smo, da se lepo 
izrazi tako samostojno z medom, kot 
topljen na testeninah. Zakuhali smo 
ga tudi v polento, kot to po navadi 
počnemo s skuto, in rezultat je bil 
odličen,« je še pojasnil Domevšček.

V drugem delu izobraževanja, ki 
je v okviru omenjene delavnice po-
tekalo pod okriljem projekta Revita-
lizacija prostora in uma (REVITUM), 
pa so organizatorji dali poudarek še 
eni zanimivi tematiki. Skupaj z ude-
leženci so namreč ugotavljali, kaj vse 
se lahko naredi iz primarne sirotke.

Več o projektu REVITUM si lahko 
preberete na spletni strani LAS Doli-
na Soče.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

http://lasdolinasoce.si/revitalizacij-prostora-in-uma/
http://www.lasdolinasoce.si
http://www.lasdolinasoce.si
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Na januarski seji o ~lanih 
odborov in komisij ter 
Son~nem Kaninu

Na tretji redni seji Občinskega sve-
ta Občine Bovec so svetniki po 
predlogu Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 
imenovali člane odborov in komisij v 
naslednjih sestavah:
• Odbor za gospodarstvo in gospo-

darske javne službe: Igor Černu-
ta, Adis Hrovat (predsednik), Sil-
van Hrovat, Klemen Kavs, Bo-
štjan Komac, Barbara Leban, 
Jernej Skok.

• Odbor za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti: Miro 
Bozja, Erik Cuder, Tjaša Kranjc 
Trebše, Marija Kravanja, Jernej 
Skok, Klavdija Stergulc, Jaka Vid-
mar (predsednik).

• Odbor za prostorsko planiranje, 
varstvo okolja in gospodarjenje z 
nepremičninami: Adis Hrovat, Go-
ran Kavs, Danijel Krivec (predse-
dnik), Marko Pretner, Petra Re-
pič, Darjan Rot, Miha Sotlar.

• Statutarno-pravna komisija: Alan 
Cernatič, Miha Sotlar (predse-
dnik), Klavdija Stergulc.

• Komisija za priznanja in odliko-
vanja: Mitja Cuder, Igor Černuta 
(predsednik), Vasja Vitez.

• Nadzorni odbor: Matej Kavs, Bru-
no Komac, Vojko Kovačič, Saša 

Momirski, Nina Schaubach.
Za člana Sveta zavoda Sončni Ka-

nin je svet imenoval Jerneja Skoka.
Svetniki so sprejeli tudi Sklep o 

financiranju političnih strank ter po-
trdili mnenje občine o utemeljenosti 
pokrivanja območja občine z radij-
skim programom za vse radie, ki so 
za to zaprosili. Svetniki so se sezna-
nili s problematiko Javnega zavoda 
Sončni Kanin in težavami zaradi 
pomanjkanja snega, predvsem pa z 
blokado transakcijskega računa, ki ga 
je izvedel Finančni urad RS (FURS). 
Predsednik Sveta zavoda Miha Sotlar 
je pojasnil, zakaj je bil račun bloki-
ran in postopke, ki so bili izvedeni 
za deblokado. Pojasnil je, da je Sonč-
ni Kanin (SK) podal pritožbo na iz-
vršbo, vendar ta ne zadrži izvršbe. 
Na Ministrstvo za finance je bila 
poslana prošnja za prestavitev roka 
izterjave, da bi s prvimi prihodki lah-
ko izplačali plače, nato pa poravnali 
dolg do FURS, ki ga sicer v pritožbi 
vsaj v delu Svet zavoda tudi izpodbi-
ja. S skopim finančnim poročilom 
finančne službe SK se svetniki niso 
zadovoljili in so zahtevali dodatna 
pojasnila glede dolgov. V ta namen 
so ustanovili petčlansko komisijo v 
sestavi Boštjana Komaca, Gorana Ka-
vsa, Barbare Leban, Adisa Hrovata in 
Jerneja Skoka.
Milan Štulc

4. redna seja ob~inskega 
sveta

Na februarski seji Občinskega sve-
ta Občine Bovec je župan Valter Mle-
kuž svetnike seznanil z imenova-
njem podžupanov. To sta Vasja Vitez 
(SD) in Miro Bozja (SDS). Na dnev-
nem redu je bilo prvo branje letoš-
njega proračuna, ki so ga v prvem 
branju s pripombami, ki bodo obrav-
navane še na odborih, soglasno pod-
prli kot primernega za nadaljnjo 
obravnavo.

Na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja so 
potrdili tudi predstavnike Občine Bo-
vec v javne zavode (JZ), sklade in 
podjetja, katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljica je občina. Ti pred-
stavniki so:
• JZ za turizem Dolina Soče: Bo-

štjan Komac, Danijel Krivec, Pe-
ter Mlekuž, Boštjan Novosel, 
Marko Pretnar, Vladimir Vulč.

• Triglavski narodni park: Igor Čer-
nuta.

• Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin: 
Marija Zorč.

• Zdravstveni dom Tolmin: Marija 
Kravanja.

• OŠ Bovec: Alan Cernatič, Ksenija 
Krivec Komac.

• Planinska zveza Slovenije: Gregor 
Rupnik.

• Javni sklad RS za kulturne dejav-

nosti, Območna izpostava Tolmin: 
Ksenija Krivec Komac.

• Posoški razvojni center: Peter Del-
la Bianca, Ladislav Kavs, Valter 
Mlekuž.

• KA-TV Bovške: Vojko Kravanja.
• Svet za preventivo in varnost v 

cestnem prometu: Metka Hosnar, 
Anton Klavora.

• Varnostni sosvet: Miro Bozja.
• Center za socialno delo Severna 

Primorska: Marija Mara Mrakič.
Svetniki so izdali še soglasja k Pra-

vilniku o notranji organizaciji in sis-
temizaciji delovnih mest v Javnem 
zavodu Sončni Kanin in sprejeli 
Sklep za odpis osnovnih sredstev za 
leto 2018. Obravnavali so tudi Poslov-
nik o delu Komisije za pregled poslo-
vanja Javnega zavoda Sončni Kanin 
in Sklep o posredovanju podatkov 
Komisiji za pregled poslovanja Jav-
nega zavoda Sončni Kanin.

Predsednik Sveta zavoda Sončni 
Kanin Miha Sotlar je podal informa-
cijo o finančnem stanju omenjenega 
zavoda, ki izkazuje, da ta nima več 
zapadlih obveznosti do dobaviteljev 
ter da so bile plače za december in 
januar izplačane. Svetnike je seznanil 
tudi z izidom razpisa za direktorja; 
svetniki zavoda so soglasno izbrali 
kandidata Roka Ovsenika.

Milan Štulc

Utrinki

NA SMU^I[^U KANIN DELNO 
ZASNE@EVANJE
Kanin – Smučišče Kanin-Sella Ne-
vea najverjetneje še nikoli ni delova-
lo ob tako tanki snežni odeji. Tudi le-
tos v januarju ne bi, če se pri 
Sončnem Kaninu ne bi odločili za 
skrajni ukrep, in sicer za izdelavo 
tehničnega snega. To pa je za pod 
Prestreljenikom, kamor vodo v manj-
ših cisternah dovažajo z žičnico, ze-
lo pogumen ukrep. Seveda je šlo za 
izdelavo tehničnega snega v manjših 
količinah, ki pa so zadostovale za 
nasneženje posameznih območij, 
kjer je naravni sneg odpihnilo ali pa 
ga je stopilo sonce. Na ta način je 
bila kljub samo 30 centimetrov de-
beli snežni odeji ves čas omogoče-

na smuka tudi na celotnem poveza-
nem smučišču. Pripravljavci prog so 
sicer vse od začetka sezone sneg 
pobirali iz vseh lukenj in pobočij, a 
je bilo ponekod tudi to premalo.

Za izdelavo tehničnega snega je bilo 
treba uporabiti tudi nekaj inovativnih 
prijemov. Dostava vode ni pomenila 
dodatnih stroškov, saj so jo iz doline 
prepeljali takrat, ko je dostavna žič-
nica tako ali tako obratovala. Snežni 
top je Sončnemu Kaninu v brezplač-
no uporabo oziroma testiranje poso-
dila družba Tehnoalpin. S tem so 
pridobili dodatne izkušnje, kako na 
najbolj ekonomičen način oziroma s 
čim manjšo količino vode izdelati 
čim več snega.
Milan Štulc

LETOŠNJO ZIMO SO S SNEŽNIM TOPOM DELNO ZASNEŽEVALI KANIN. S tem je bila kljub 
zelo majhni količini naravnega snega omogočena smuka. Foto: Ljubo Hrast

SO^Asnik, letnik XX, {t. 1, 2019



SO^Asnik, letnik XX, {t. 1, 2019

( 14 )Iz ob~inskih uprav

5. redna seja Ob~inskega 
sveta Ob~ine Bovec

Na marčevski seji so se člani bov-
škega občinskega sveta (OS) sezna-
nili s potekom naložbe v Hotelu Ka-
nin. Po besedah Sandija Kovačeviča, 
direktorja Hotela Cubo, so se po za-
četni naložbi odločili za načrtno za-
ustavitev del zaradi drugih nakupov 
in naložb v Sloveniji. Prepričan je, da 
ne morejo prodajati zgolj nočitvenih 
kapacitet, temveč produkt, kar po 
njegovem v tem trenutku v Bovcu ni 
mogoče. Manjkajo jim trije meseci 
obratovanja oziroma zasedenosti od 
pričakovane zasedenosti desetih me-
secev. Hotel nameravajo odpreti v 
naslednjih od sedmih do 11 mesecih, 
odvisno od razvoja produkta. Sergej 
Vorožejkin je predstavil promocijski 
del in poudaril, se zelo trudijo pri 
promociji območja. Kljub vsemu pa 
na vprašanja, kdaj bodo odprli hotel, 
niso imeli konkretnega odgovora. Kot 
je bilo razumeti Kovačeviča, destina-
cija trenutno ne ponuja dovolj za 
hotel s 4*+ in čakajo na prenovo 
Kanina ter razvoj destinacije.

Sledila je predstavitev dr. Roka 
Ovsenika, kandidata za direktorja 
Javnega zavoda Sončni Kanin, katere-
ga je OS soglasno potrdil. Doktor turi-

stičnih ved in nekdanji ekstremni smu-
čar na tekmovalni ravni je bil član 
slovenske olimpijske reprezentance. 
S Kaninom je že dolgo povezan, tudi 
kot nekdanji organizator tekem pri 
Smučarski zvezi Slovenije. Po zaklju-
čeni športni karieri je bil predavatelj na 
Fakulteti za turistične študije – Turi-
stici. V Bovec je prihajal tudi s svojimi 
študenti. Kasneje je odšel v tujino in 
delal v turizmu v Clivelandu in na Flo-
ridi. Meni, da je Bovško eno od redkih 
turistično konkurenčnih destinacij v 
Sloveniji. Razvoj Kanina vidi v smislu 
razvoja celotne destinacije, kot direk-
tor Sončnega Kanina pa bo delal v 
smeri povečanja obsega stacionarne-

ga turizma v Bovcu in maksimalnem 
izboljšanju kakovosti smučišča. Prav 
vzpostavitev in prodaja takega pro-
dukta je tisto, kar dobro obvlada. Po 
njegovem mnenju je smučišče v slab-
šem stanju, kot bi lahko bilo, sam pa 
obljublja, da bo to urejeno v kratkem 
času. Upa, da bo destinacija našla 
dovolj moči za izvedbo zastavljenega 
projekta Bovec-Kanin 2022. Svoje de-
lo pri vodenju bo začel s pregledom 
stanja v organizaciji in razgovori z 
zaposlenimi. Vrzel in priložnost vidi 
v gostinskem delu, zagotoviti je treba 
čim več obratovalnih dni v zimski 
sezoni, zmagovalna karta pa je celo-
letno obratovanje z nadgradnjo po-

DR. ROK OVSENIK je novi direktor Son-
čnega Kanina.

BOVŠKI OBČINSKI SVET JE MARCA POTRDIL LETOŠNJI PRORAČUN, ki na prihodkovni strani predvideva 6,4, na odhodkovni pa skoraj 8 mili-
jonov evrov. Ob koncu lanskega leta je bilo na računu dober milijon evrov, letošnji proračun pa predvideva neto zadolževanje v višini dobrih 
400.000 evrov.

Utrinki

NA BOVŠKI OBVOZNICI GRADIJO DVE KROŽIŠČI, kar voznikom narekuje prilagoditev vožnje. 
O pomembnejših spremembah prometnega režima sta izvajalca javnost dolžna sproti obvešča-
ti tudi prek javnih medijev.

DOBRODELNI KANIN – Javni zavod Sončni Kanin je konec februarja gostil otroke iz socialno 
ogroženih družin, ki bi si tovrstnih doživetij brez pomoči ne mogli privoščiti. Foto: Darja Benči-
na

GRADNJA KRO@I[^ ZA 
VE^JO VARNOST
Bovec – Na bovški obvoznici, ki je 
državna cesta, poteka izgradnja kro-
žišč. Izbrana izvajalca del sta Kolek-
tor CPG za gradnjo krožišča pri ben-
cinski črpalki in SGP Zidgrad Idrija 
za gradnjo krožišča Rupa–Letališče 
Bovec. Februarja sta začela s priprav-
ljalnimi, marca pa z gradbenimi deli.

Na obeh gradbiščih poteka promet 

s semaforsko ureditvijo, zato investi-
tor – podjetje DRI upravljanje inve-
sticij – prosi uporabnike za upošte-
vanje spremenjene prometne uredi-
tve in se zahvaljuje za razumevanje.

Kot je povedal bovški župan Valter 
Mlekuž, je bil glavni razlog za izvedbo 
krožišč zagotavljanje varnosti. Križišči 
sta bili nevarni, kar so potrjevale šte-
vilne prometne nesreče na teh mes-
tih. V obdobju, ko potekajo dela, 
morajo udeleženci prilagoditi vožnjo, 

ki se tudi časovno podaljša, vendar 
je župan prepričan, da bo to odteh-
talo pomembnost pridobitve. Po do-
končni ureditvi krožišč na obeh bov-
ških vpadnicah bo promet tekel bolj 
tekoče, predvsem pa bolj varno.
Besedilo in foto: Milan Štulc

DOBRODELNI KANIN
Bovec – Javni zavod Sončni Kanin 
je konec februarja gostil otroke iz 

socialno ogroženih družin, ki bi si 
tovrstnih doživetij brez pomoči ne 
mogli privoščiti. V skupni organiza-
ciji z Medobčinskim društvom pri-
jateljev mladine (MDPM) Ajdov-
ščina, katerih krovna organizacija 
je Zveza prijateljev mladine Slove-
nije, so k akciji privabili tudi druge 
podpornike. Vseh otrok je bilo 33, 
spremljalo pa jih je šest spremljeval-
cev. Vsi so doživeli neponovljiv zim-
ski dan na Kaninu. Ob Sončnem 
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nudbe v poletni sezoni. V sodelova-
nju z destinacijo je treba pripraviti 
atraktivne produkte, pri čemer bo z 
veseljem sodeloval tudi širše.

Svetniki so v prvem branju spreje-
li še odlok o preoblikovanju Javnega 
zavoda Sončni Kanin v Sončni Ka-
nin d.o.o. Po besedah pripravljavca 
je bilo to predhodno usklajeno in 
dogovorjeno s pristojnimi ministrstvi 
predvsem zato, da preoblikovanje ne 
bi bilo sporno zaradi pridobljenih 
državnih in evropskih nepovratnih 
sredstev za obnovo žičniških naprav 
ter da preoblikovanje ne bi bilo v 
nasprotju s koncesijskimi pogodbami.

Potrdili so tudi Odlok o prvih spre-
membah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Letališče (v drugem branju), 
Odlok o dodelitvi enkratne denarne 
pomoči ob rojstvu otroka v Občini 
Bovec (po skrajšanem postopku), 
Odlok o ustanovitvi in organiziranju 
Komunale Tolmin, Javnega podjetja 
d.o.o. (v prvem branju) ter spremem-
bo cen oskrbe s pitno vodo, odvaja-
nja in čiščenja komunalnih odpadnih 
ter padavinskih voda in ravnanja s 
komunalnimi odpadki.

Člani OS so se seznanili z letnim 
poročilom o izvedenih ukrepih akcijske-

ga načrta lokalnega energetskega kon-
cepta in ga soglasno sprejeli. Potrdili 
so zaključni račun lanskega proraču-
na in Odlok o Proračunu Občine Bo-
vec za leto 2019. Ta na prihodkovni 
strani predvideva 6.401.098,70, na 
odhodkovni pa 7.967.836,05 evra. Ob 
koncu lanskega leta je bilo na računu 
dober milijon evrov, letošnji proračun 
pa predvideva neto zadolževanje v 
višini dobrih 400 tisoč evrov.

OS je dal soglasje k določitvi Jav-
nega zavoda za turizem Dolina So-
če za upravljavca parkirišča Virje za 
nedoločen čas. V nadaljevanju je za 
volilno kampanjo za volitve poslan-
cev v Evropski parlament določil 
brezplačno plakatno mesto na bov-
škem trgu in potrdil določitev pogo-
jev. Ti so bili javno objavljeni 21. 
marca, rok za prijavo pa je 10. maj 
do 12. ure; uro kasneje bo odpiranje 
in žrebanje, plakatiranje pa bo mož-
no od 16. do 26. maja.

Glede na dosedanje izkušnje z ne-
odzivnostjo podjetja Esotech, ki je z 
zamudo začelo izvajati dela na 
vzhodni vpadnici, so člani OS spre-
jeli sklep, s katerim podjetje zavezu-
jejo, da najkasneje do 15. maja za-
ključi z deli v prvi fazi.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Za~etek ureditve vzhodne 
vpadnice v Bovec

Konec marca je z več kot enim 
mesecem in pol zamude izvajalec 
Esotech vendarle začel izvajati dela 
za ureditev vzhodne vpadnice v Bo-
vec. Ker v pogodbenem roku ni pris-
topil k izvedbi, je Občina Bovec že 
unovčila tudi bančno garancijo. Na-
ložba, ki jo v celoti financira občina, 
je vredna nekaj več kot 340 tisoč 
evrov.

Po zagotovilih izvajalca bodo dela 

s končno preplastitvijo ceste dokon-
čali najkasneje do 15. maja. Do za-
ključka del je na delu odseka med 
Mercatorjevima trgovinama v Mali 
vasi in središču Bovca popolna zapo-
ra za ves promet, prebivalcem obmo-
čja pa mora izvajalec vseskozi omo-
gočati dostop do objektov. Cesta iz 
središča do Vrtca Bovec je normalno 
prevozna. Dovoz v Bovec je urejen 
po zahodni bovški vpadnici oziroma 
z južne strani po ulici Rupa.

Na odseku Vrtec Bovec–Mercator 

VZHODNO VPADNICO V BOVEC SO ZAČELI UREJATI KONEC MARCA. Na delu odseka ceste 
bo do sredine maja popolna zapora za ves promet, prebivalcem območja pa mora izvajalec 
vseskozi omogočati dostop do objektov.

Utrinki

Kaninu so k pokroviteljstvu pristopili 
še Zavarovalnica Triglav, ki je pos-
krbela za prevoz otrok do Bovca, 
medtem ko sta Mlekarna Planika 
Kobarid in Elan za vsakega izmed 
udeleženih prispevala darilni pa-
ket.

»Otroci so zelo uživali. Predstavili 
smo jim smučišče, delo na smu-
čišču, izvedli smo delavnico, na 
kateri smo jim predstavili, kako se 
giba v snegu oziroma nasploh v 
gorah, pa še lavinsko, ustvarjalno 
delavnico ter predstavitev jadralne-
ga padalstva. Zagotovili smo jim 
tudi kosilo,« so se skupaj z otroki 
veselili zaposleni v Sončnem Kani-
nu.

Seveda so se tovrstne akcije 
nadvse razveselili v MDPM Ajdov-
ščina. »To je bil zares prečudovit 
dan. Ne le, da smo lahko 
brezskrbno uživali, ampak smo 
se ob tem še veliko naučili. Zah-
vala za to gre vsem v Sončnem 
Kaninu, ki so nas dobesedno no-
sili na rokah, pa tudi ostalim, ki 
so pomagali pri organizaciji. Res 
prisrčna hvala vsem!« je ob koncu 
druženja povedala vodja skupine 
Darja Benčina. Na vodstvo in de-

lavce Sončnega Kanina pa je ob 
takih akcijah še posebno ponosen 
tudi župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž, ki se ob tej priložnosti 
zahvaljuje tako delavcem Son-
čnega Kanina kot vsem pokrovite-
ljem.
Besedilo in foto: Milan Štulc

SKORAJ 50 JIH JE O^ISTILO 
IN UREDILO VAS
^ezso~a – Konec marca je Turistič-
no društvo (TD) Čezsoča v sodelo-
vanju z istoimensko krajevno 
skupnostjo organiziralo tradicional-
no čistilno akcijo. V okviru tega smo 
očistili in uredili prostor okoli Doma 
krajanov in igrišča, prebarvali vaške 
klopi ter po vasi in okolici pobrali kar 
nekaj smeti, med katerimi so prevla-
dovale vrečke, pločevinke in odpad-
ni karton. Skupaj smo nabrali za tri 
avtomobilske prikolice odpadnega 
materiala. Z veseljem opažamo, da 
je v naši okolici vsako leto manj 
smeti in da so ljudje čedalje bolj 
osveščeni glede tega. Letošnja čis-
tilna akcija je bila zanimiva tudi zara-
di velikega števila udeležencev; naš-
teli smo jih kar 46, od katerih smo 
bili še posebej veseli številčne ude-

ležbe predstavnikov mlajše genera-
cije.

Sicer pa nameravamo v TD Čezsoča 
letos nabaviti še nekaj klopi, organi-
zirati kresovanje in dva pohoda, ki 
bosta seveda odvisna od vremena 
ter števila udeležencev. Sredi glavne 
turistične sezone pa se nam tudi le-

tos obeta organizacija tradicionalnih 
34. Kmečkih iger, na katerih se bo 
ponovno merilo moči v kmečkih op-
ravilih. Seveda pa ne gre pozabiti še 
na obvezni letni piknik krajanov in 
številne druge dejavnosti, o katerih 
bomo poročali sproti.
Bruno Kravanja, predsednik TD Čezsoča

ŽE TRADICIONALNO SO UREDILI ČEZSOČO – Letošnja čistilna akcija je bila zanimiva tudi 
zaradi velikega števila udeležencev, saj so našteli skoraj 50 predstavnikov različnih generacij. 
Foto: Goran Mašera
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Bovec bo izvajalec dela nadaljeval po 
končani poletni sezoni oziroma po 
15. septembru, vsa dela pa bo moral 
izvesti do konca letošnjega novem-
bra. Celostna ureditev zajema izved-
bo nove komunalne infrastrukture, 
vkop vodov za kabelsko televizijo in 
javno razsvetljavo, utrditev cestišča s 
preplastitvijo ter ureditvijo odvodnja-
vanja, gradnjo pločnikov za pešce, 
postavitev nove javne razsvetljave in 
končno preplastitev celotne vzhodne 
vpadnice z ureditvijo prehodov za 
pešce.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Komunalna ureditev 
zaklju~ena do konca 
avgusta

Občina Bovec je pristopila h ko-
munalni ureditvi območja nad cesto 
Bovec–Plužna pri Kaninski vasi, ki bo 

omogočila gradnjo novih stanovanj-
skih objektov. Območje je veliko oko-
li 7.500 m2. Za naložbo bo občina 
namenila 412 tisoč evrov, skoraj 394 
tisoč evrov bo pridobila prek 23. čle-
na Zakona o financiranju občin.

V tej vsoti niso vključene napeljave 
za elektriko, telefonijo in kabelsko 
televizijo, ki jih bodo ponudniki 
omenjenih storitev financirali pose-
bej. Naložba v prvi fazi vključuje 
gradnjo fekalne in meteorne kanali-
zacije ter vodovodne napeljave, vo-
dov za elektriko, telefonijo in ka-
belsko televizijo, ureditev javne 
razsvetljave ter cestne infrastrukture 
s končno asfaltno preplastitvijo. Izva-
jalec del je na javnem razpisu izbra-
na družba SGP Zidgrad Idrija, po 
pogodbi pa mora biti naložba dokon-
čana do konca letošnjega avgusta.
Besedilo in foto: Milan Štulc

enako zgodilo čez nekaj let, ko bi ga 
zaradi dotrajanosti naprav morali po-
novno zapreti. Ko so pred štirimi 
leti predstavljali projekt rekonstruk-
cije obstoječih žičniških naprav, je 
bilo malo takih, ki so verjeli v uspeh. 
A so uspeli. Verjame, da je bila tudi 
tokratna odločitev pravilna, uspeh pa 
bo odvisen od uspešnosti pri prido-
bivanju evropskih in državnih sred-
stev, saj občina sama ne zmore tako 
velikega finančnega bremena. »Vse 
študije so pokazale, da je investicija 
upravičena, zato moramo narediti 
vse, da projekt uspešno izpeljemo,« 
je med drugim poudaril Mlekuž.

Za boljše razumevanje trenutnega 
stanja na slovenskih smučiščih sem 
kot povezovalec dogodka v uvodu 
prebral komentar, ki ga je za časopis 
Finance napisal nekdanji predsednik 
uprave Vogla Boštjan Mencinger. 
Zajema vso resnico o stanju na slo-
venskih smučiščih in poudarja po-
membnost njihovega razvoja ter vla-
ganja v žičniške naprave s sistemi za 
zasneževanje.

Direktor družbe STEM Internatio-
nal Vincent Tassart je predstavil 
idejno zasnovo omenjenega projekta, 
ki je bila skupaj s študijo izvedljivosti 
izdelana v treh fazah. Najprej so pos-
tavili temelje za pripravo idejnega 
projekta in natančno opredelili pro-
gram izvajanja nalog, pri čemer so 
pripravili tri različice. Ta faza se je 
zaključila decembra lani z razpravo KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA NAD KANINSKO VASJO bo po načrtih dokončana do konca avgusta.

Uspe{na predstavitev idejne 
zasnove Bovec-Kanin 2022

Februarja je v bovškem kulturnem 
domu potekala predstavitev idejne 
zasnove s študijo izvedljivosti projek-
ta Bovec-Kanin 2022. Velika udeležba 
je pokazala, da projekt zanima širšo 
javnost. Predstavitve so se udeležili 
tudi državnozborski poslanec Danijel 
Krivec, podpredsednik Deželnega 
sveta Furlanije - Julijske krajine (FJK) 
Stefano Mazzolini, župan Občine 
Trbiž Renzo Zanette in nova predse-
dnica Združenja slovenskih žičničar-
jev GIZ Manuela Božič Badalič.

Zbrane je najprej pozdravil pobu-
dnik predstavitve, bovški župan Val-
ter Mlekuž in na kratko predstavil 
dosedanje dejavnosti za izvedbo pro-
jekta Bovec-Kanin 2022. Spomnil je 
na katastrofalne posledice zaprtja 
smučišča leta 2013 in dodal, da bi se 

Utrinki

KRACINOVI SKULPTURI V 
NI[AH PALA^E NARODNEGA 
DOMA
Ljubljana – Ob zaključku praznova-
nja 100. obletnice ustanovitve Naro-
dne galerije sta Mestna občina Ljub-
ljana in Narodna galerija v nišah na 
pročelju palače odkrili skulpturi aka-
demskega kiparja Damijana Kraci-
ne. Tako je stavba po več kot sto le-
tih vendarle dobila svoj zaključek. 
Niše so bile namreč, zaradi pomanj-
kanja denarja, prazne že vse od 
zgraditve stavbe v drugi polovici 19. 
stoletja.

Avtor je, kot pravi, navdih našel v 
Narodni galeriji in njeni stalni zbirki. 
Oblikoval je dve skulpturi, ki spomi-
njata na moški in ženski princip ter 
se prepletata z vsebinami, ki jih hra-
ni Narodna galerija. Posebej pri-
tegne pozornost povzemanje motiva 
Robbovega vodnjaka s skalami, iz 
katerih rasteta skulpturi, s čimer se 
izpostavlja vez med Narodno galeri-

Skulpturi, ki simbolno opozarjata na 
poslanstvo in vsebino ustanove, se 
tako skladata s kompozicijo fasade 
Narodnega doma, kljub temu da oh-
ranjata značilen likovni izraz avtorja.

»Kipa, sodobna v obliki in materia-
lu, predstavljata poklon umetnosti 
starejših obdobij in Narodni galeri-
ji. Zasnovana sta na način, da  
poleg estetskega učinka gledalcu 
nudita širok nabor asociacij, ponu-
jata večplastno branje elementov 
skulptur in vabita k razmisleku,« 
razloži Kracina, domačin iz Starega 
sela, ki že vrsto let živi v Ljubljani. 
Ustvarja na področju kiparstva in 
večmedijske umetnosti ter poučuje 
na Srednji šoli za oblikovanje in  
fotografijo v Ljubljani. Predvsem v 
poletnih mesecih ga je mogoče  
zaslediti tudi v Logjeh, kjer je leta 
2015, v rojstni hiši svojega očeta, 
odprl Poslednji muzej sodobne 
umetnosti. 

Jasmina Urbančič

NARODNA GALERIJA JE PO VEČ KOT STO LETIH DOBILA SVOJ ZAKLJUČEK – V nišah na 
pročelju palače, ki sta bili zaradi pomanjkanja denarja prazni že vse od zgraditve stavbe v drugi 
polovici 19. stoletja, se po novem bohotita skulpturi akademskega kiparja Damijana Kracina, 
domačina iz Starega sela, ki že vrsto let živi v Ljubljani. Foto: arhiv Damijana Kracina

jo, ki hrani original Robbovega 
vodnjaka, in mestom. Skulpturi je 
avtor prilagodil obliki niš, iz katerih je 

povzel okrasje in pozlato ter prispo-
dobi figur v svitku povezal z zname-
nitima slikama Jožefa Tominca. 
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med naročnikom in izvajalcem ter 
izbiro končne idejne zasnove, na ka-
teri je temeljila druga faza. Izvajalec 
je izdelal vsebinske in finančne štu-
dije ter predloge za pridobitev sub-
vencij oziroma predlog širšega par-
tnerstva potencialnih vlagateljev. 
Predstavitev je bila 15. januarja v Val 
Gardeni, ko si je delegacija Sončnega 
Kanina in Občine Bovec ogledala pri-
mere dobrih praks ter najnovejše 
žičniške naprave, primerne tudi za 
Kanin. V tretji fazi je bila izdelana 
končna idejna zasnova z oceno izve-
dljivosti projekta za izgradnjo nove 
krožnokabinske žičnice, ki je tudi 
podlaga za vse nadaljnje dejavnosti.

45 let star sistem dostavne žičnice 
na Kanin ne omogoča več konku-
renčnosti na trgu, zato je nujno na-
črtovati postavitev nove krožnokabin-
ske žičnice z vso potrebno infrastruk-
turo – tako za zagotavljanje zimske 
kot poletne ponudbe. Po letu 2022 se 
aktualnim žičniškim napravam, na 
katerih je sicer bila opravljena velika 
rekonstrukcija, izteče rok uporab-
nosti in dovoljenja za obratovanje ne 
bo več mogoče pridobiti. Kanin je kot 
najvišje smučišče v Sloveniji zaradi 
podnebnih okoliščin oziroma global-
nega segrevanja zagotovo perspektiv-
no vsaj še naslednjih 30 let. Izvedba 
te naložbe pa bi bila pomembna re-
ferenca tudi za Evropsko unijo, saj bi 
bila razvojni model med Slovenijo in 
Italijo. Smučišče bo primerno za vse 

– za začetnike, povprečne, dobre in 
vrhunske smučarje pa tudi za tako 
imenovane »freeriderje«. Velika pred-
nost je naravni sneg, vendar je zara-
di zagotavljanja poslovanja v novem-
bru in morebitnih zelenih zim nujno 
potrebno postaviti tudi sistem zasne-
ževanja. Celoten projekt pa mora 
biti usmerjen v zadovoljstvo uporab-
nika. Kanin ima s številnimi športni-
mi dejavnostmi izjemne možnosti in 
priložnosti tudi za poletni turizem, 
zato mora biti dostavna žičnica načr-
tovana temu primerno. Ti podatki, 
pridobljeni na podlagi poglobljene 
študije strokovnih sodelavcev z vseh 
področji, kažejo, da je projekt upra-
vičen in tudi nujen za uravnotežen 

razvoj turizma na Bovškem in širše, 
je med drugim povedal Tassart.

Smučišče je edini generator celole-
tnega turizma, ki pomeni tudi podla-
go za normalno poslovanje vseh s 
turizmom neposredno ali posredno 
povezanih dejavnosti. Pri tem je izje-
mnega pomena multiplikator, ki ga 
zagotavljajo smučišča povsod po sve-
tu – vsak evro, ki ga gost nameni za 
smučarsko karto, dokazano pomeni 
multiplikativni faktor od 4- do 7-krat 
toliko, v nekaterih bolj mondenih 
krajih z bogato ponudbo in hoteli 
višje kategorije pa je tudi do 10-kra-
tnik porabe pri ostalih turističnih 
ponudnikih.

Izbrana različica za gradnjo dosta-

vne krožnokabinske žičnice predvi-
deva enotno linijo; postaja A ostaja 
na približno istem mestu, dodati pa 
ji bo treba nova parkirna mesta na 
prostem in v novi garažni hiši. 
Zdajšnji vmesni postaji B in C se ne-
koliko premikata ter preimenujeta v 
I in F. Postaja I bo postavljena neko-
liko višje, da bo smučarjem omogo-
čala lažji dostop iz Krnice oziroma 
novonačrtovane proge med postaja-
ma F in I, pohodnikom in izvajalcem 
drugih športnih dejavnosti pa nepo-
sreden dostop do ceste v Krnico in 
naprej. Tudi postaja F se premika 
nekoliko višje in izven plazovitega 
območja. Končna postaja D z restav-
racijo in drugimi prostori, ki bodo 
gostu nudili potrebno ponudbo ter 
udobje, pa se premika višje in bolj 
levo od sedanje. Natančno traso in 
lokacije bodo določili nadaljnji pro-
jekti. Najbolj pomembno pri novi 
žičnici je, da bo lahko obratovala 
tudi v vetru s hitrostjo do 25 m/s, da 
bo gosta iz doline do vrha prepeljala 
v 20 minutah in da bodo gondole 
nudile veliko udobja. V eni uri bo 
lahko prepeljala od 1.400 do 2.100 
potnikov.

Kot je poudaril Tassart, je treba 
poskrbeti za zadovoljstvo gosta, hkra-
ti pa zagotoviti tudi udobne prostore 
za operativno ekipo in ustrezne pro-
store za stroje. V svetu je poznanih 
veliko različnih ponudb in pristopov 
pa tudi arhitekturnih rešitev. Najbolj-

V BOVCU JE BILA PREDSTAVLJENA IDEJNA ZASNOVA UREDITVE SMUČIŠČA KANIN. Ce-
loten projekt je ocenjen na 52 milijonov evrov, njegov uspeh pa je odvisen od uspešnosti prido-
bivanja državnih in evropskih sredstev. Foto: Tatjana Baraga Wojčicki

Utrinki

ODPRTJE FOTOGRAFSKE IN 
KIPARSKE RAZSTAVE
Bovec – Sredi marca so v Stergul-
čevi hiši na ogled postavili kiparsko 
razstavo Urške Heller z naslovom 
Sove, simbol modrosti in fotografsko 
razstavo Dušana Ježa Srečanje z 
živalmi. Za organizacijo je poskrbelo 
Društvo Ars Bovec. Avtorja in razsta-
vo je predstavila mag. Cecilija Av-
senik, ki je v uvodu povedala, da 
sta avtorja razstave umetnika vsak 
na svojem področju ustvarjalnosti z 
zelo dolgo tradicijo.

V imenu Društva ARS Bovec je zbrane 
pozdravil Bogdan Vidmar, duhovni 
pomočnik Župnije Bovec. Ob čestit-
kah avtorjema je izpostavil zanimivo 
povezavo razstave med resničnostjo 
fotografije in abstrakcijo kiparskih upo-
dobitev. Poudaril je, da se tudi ab-
straktnost s poglobljenim razumeva-
njem vedno bolj približa resničnosti, 
kar daje tudi tej razstavi še posebno 
zanimivo težo. Z njegovim nagovorom 
je bila razstava tudi uradno odprta.

VE^ER SLOVENSKE KULTURE 
V KANALSKI DOLINI
Naborjet (Italija) – V drugi polovici 
marca so v Beneški palači v Nabor-
jetu s prijetnim večerom že tradicio-
nalno obeležili praznik slovenske 
kulture. Dogodka se je kot vsak leto 
udeležil bovški župan Valter Mle-
kuž, prvič pa se mu je pridružil tudi 
kobariški župan Marko Matajurc. 
Prisoten je bil tudi minister za Slo-
vence v zamejstvu in po svetu Peter 
J. Česnik.

Nastopili so učenci Planikinih teča-
jev slovenščine, osnovnošolci iz 
Ukev in z Bleda, gojenci Glasbene 
matice – šole Tomaža Holmarja in 
blejski zbor Canticum Novum. V 
uvodu je zbrane nagovorila predse-
dnica Slovenskega kulturnega sre-
dišča (SKS) Planika dr. Nataša Gli-
ha Komac. Med drugim je izposta-
vila dejstvo, da je skupnost brez 
možnosti razvijanja znanja materne-
ga jezika in posledično kulture ob-

SREDI MARCA SO V STERGULČEVI HIŠI ODPRLI RAZSTAVO kiparke Urške Heller in fotogra-
fa Dušana Ježa (na fotografiji desno). Odprtja se je udeležil tudi bovški župan Valter Mlekuž.

Umetnika sta na kratko predstavila 
razstavljena dela, čestitke pa jima je 
izrekel tudi župan Občine Bovec 
Valter Mlekuž in se jima zahvalil, 
ker sta v Stergulčevo hišo zopet pri-
nesla nekaj življenja.

Za kulturni program sta z glasbenimi 
vložki poskrbela učenca bovškega 
oddelka Glasbene šole Tolmin – Eli 
Kovačič na saksofonu in Jan Biz-
jak na harmoniki.
Besedilo in foto: Milan Štulc
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še zamisli ob upoštevanju lokalne 
arhitekture in okoljske regulative je 
treba prenesti na Kanin.

Celoten projekt je ocenjen na 52 
milijonov evrov, največji zalogaj pa 
predstavlja nova krožnokabinska žič-
nica – predvidoma nekaj manj kot 
24,5 milijona evrov. Celotna oprema 
smučišča za zagotavljanje celoletnega 
delovanja, skupaj s sistemoma za 
proženje plazov in zasneževanje na 
vseh progah, je ocenjena na 14,5 mi-
lijona evrov, pri čemer je največja 
naložba prav v infrastrukturo za 
zasneževanje. Osem milijonov je 
predvidenih za gradnjo nove spodnje 
postaje z garažno hišo in potrebno 
infrastrukturo, pet milijonov evrov pa 
za končno postajo D z restavracijo, 
potrebno infrastrukturo za goste, so-
bami za delavce, garažami za teptal-
ne stroje ter motorne sani, skladišči 
in podobno.

Študija izvedljivosti kaže, da bi 
morali za izvedbo projekta pridobiti 
75 odstotkov evropskih in državnih 
sredstev, 25 pa bi jih zagotovili s kre-
diti oziroma sovlagatelji. Do sredine 
letošnjega septembra bi morali izbra-
ti glavnega izvajalca del oziroma ge-
neralnega konstruktorja, do sredine 
decembra 2020 pa pridobiti gradbeno 
dovoljenje ter zapreti in potrditi fi-

nančno konstrukcijo. Za to bi potre-
bovali predvidoma 850.000 evrov. »To 
je vložek, da lahko sploh zares za-
čnemo. Okvirni načrt je pripravljen, 
če želimo ujeti zastavljene roke, pa 
moramo pohiteti,« pravi župan Mle-
kuž, ki se zaveda, da je časa malo. 
Gradnja bo predvidoma trajala od 1. 
12. 2021 do 1. 12. 2022.

Ob koncu predstavitve so svoje 
videnje podali tudi prisotni vabljeni 
gosti. Krivec, ki je kot občinski sve-
tnik tudi predsednik Komisije za sa-
nacijo Kanina, je spomnil, da je že 
pred rekonstrukcijo obstoječih žični-
ških naprav država prepoznala to kot 
projekt državnega pomena, zato ne 
vidi razloga, da ga kot takega ne bi 
videla tudi sedaj. Gre za pomemben 
mednarodni projekt; z aktualnim 
vodstvom FJK prvič tako konkretno 
in konstruktivno sodelujejo. Italijani 
imajo že zagotovljen denar za projek-
te na njihovi strani. Krivec upa, da 
bo naša država uvidela priložnost za 
čezmejno sodelovanje in turistični 
razvoj celotne, tudi čezmejne regije. 
Meni, da bi se s sodobno infrastruk-
turo končno lahko povzpeli na raven, 
ki jo v soseščini poznajo že dolgo 
časa. V evropski blagajni je na voljo 
dovolj denarja za takšne projekte, če 
pa država tega ne bi prepoznala, bi 

po njegovem mnenju morala sprejeti 
odločitev, da se smučišč pri nas ne 
gradi več oziroma da se ta zaprejo. 
»Kajti realnost je preprosta. Ali prido-
bimo potrebna nepovratna sredstva 
in zagotovimo nova delovna mesta ter 
razvoj regije na vseh področjih ali pa 
bomo smučišče Kanin za vedno zapr-
li in s tem izničili multiplikativni 
razvoj celotne regije. Brez Kanina se-
veda tudi Sella Nevea nima perspek-
tive. Upam pa, da je bilo zaprtje leta 
2013 dovolj dobra lekcija za vse,« je 
bil konkreten Krivec.

Tudi Mazzolini je kot zastopnik 
predsednika vlade FJK Massimiliana 
Fedrige pohvalil dosedanje sodelova-
nje FJK z Občino Bovec in poslancem 
Krivcem. Zaveda se, da je projekt 
zanje pomemben, čezmejno povezo-
vanje pa ključnega pomena pri pri-
dobivanju evropskih sredstev. Idejne 
projekte, primerne za začetek naložb 
na italijanski strani, imajo že priprav-
ljene. Kot je povedal, je Dežela FJK 
v zadnjih letih samo za smučišče 
Sella Nevea namenila 40 milijonov 
evrov, za vsa smučišča pa več kot 200 
milijonov evrov. Zato pričakujejo, da 
bodo za financiranje naložbe na Ka-
ninu pridobljena tako državna kot 
evropska sredstva.

Kakšno je splošno stanje smučišč 

v Sloveniji in kakšen je odnos države 
do njih, pa je zelo nazorno povedala 
predsednica Združenja žičničarjev 
Slovenije GIZ Manuela Božič Badalič, 
ki podpira bovške načrte. Smučišča 
po državi se zapirajo, tista, ki ostaja-
jo, pa so, z izjemo Cerknega, delujo-
či muzeji. Brez intenzivnih vlaganj in 
nove zakonodaje, ki bi zagotovila 
sovlaganje države po zgledu sose-
dnjih držav, se bodo smučišča posto-
poma zaprla. Na predstavitvi je po-
grešala omembo letališča, ki je po 
njenem mnenju idealno za prihod 
tudi bolj petičnih gostov, ki bi jih s 
pravo hotelsko ponudbo in prenov-
ljenim smučiščem zlahka pridobili.
Milan Štulc

Za~etek gradnje »Ribi{ke 
hi{e« v Kalu - Koritnici

V začetku februarja so v Kalu - Ko-
ritnici začeli z gradnjo objekta Ri-
biška hiša. Izvajalec del je družba 
GINEX International, ki je bil kot 
najugodnejši ponudnik izbran na jav-
nem razpisu Občine Bovec.

Občina se je prijavila na razpis za 
pridobitev nepovratnih sredstev. Na-
ložba obsega izgradnjo objekta Ri-
biške hiše do pridobitve uporabnega 
dovoljenja z zaključenim večnamen-
skim prostorom za potrebe krajevne 

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

sojena na propad, »zato naj bosta 
nocojšnji zven in moč mlade sloven-
ske besede spodbuda in sklep pri-
hodnje ustvarjalne in samozavestne 
rabe slovenskega jezika ter za na-
daljnja prizadevanja za bitje in žitje 
slovenske besede v jezikovno me-
šani stvarnosti Kanalske doline.«
Slovesna beseda je pripadla ministru 
Česniku, SKS Planika pa je Rafku 
Dolharju, ki je veliko svojih del 
posvetil Kanalski dolini, podelila po-

sebno priznanje za življenjsko delo.
Po zaključku je bovški župan pove-
dal, da se rad udeležuje tega tradici-
onalnega dogodka, saj njihove zah-
vale niso le besede, temveč so iz 
srca izrečena hvaležnost. »To gesto 
razumejo kot podporo Slovencem 
v Kanalski dolini in pohvalo vsem 
tistim, ki se s svojim vztrajnim de-
lom tako zelo trudijo za ohranjanje 
in razvijanje slovenske besede.«
Besedilo in foto: Milan Štulc

DIJAKI STKALI NOVE 
PRIJATELJSKE VEZI
Schaan (Liechtenstein) – Šest dijakov 
prvih letnikov Gimnazije Tolmin je v 
spremstvu profesorice Irene Čujec 
in ravnateljice Branke Hrast Debe-
ljak v začetku letošnjega leta Občino 
Tolmin zastopalo v novem Erasmus+ 
projektu alpskih mest leta »LOCAL 
– Low Carbon Alpine Lifestyle«.

Novim tridnevnim dogodivščinam 

MARCA JE V NARBORJETU V KANALSKI DOLINI POTEKAL TRADICIONALNI VEČER SLO-
VENSKE KULTURE. Udeležila sta se ga tudi župana Marko Matajurc in Valter Mlekuž.

ŠEST DIJAKOV PRVIH LETNIKOV GIMNAZIJE TOLMIN je v spremstvu profesorice Irene Čujec 
in ravnateljice Branke Hrast Debeljak odpotovalo v Liechtenstein. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

naproti smo se odpravili s spalnim 
vlakom in v družbi še štirih dijakov iz 
Idrije, s katerimi smo skovali tesno 
prijateljstvo. V Schaanu so nas z od-
prtimi rokami sprejeli domačini naših 
let in nas nastanili v mladinskem 
centru. Skupaj smo delali na projek-
tu, katerega cilj je ohranjanje narave 
v Alpah, hkrati pa smo imeli tudi veli-
ko prostega časa za druženje; še 
posebno priljubljen je bil namizni no-
gomet. Med drugim smo se preizku-
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91. Befana v ^enti
»Epifania Tarcentina« je tradicio-

nalna prireditev, ki poteka v Čenti že 
od leta 1928. Letošnja prireditev je 
potekala med 4. in 6. januarjem, 
zaključne prireditve pa se je udeležil 
tudi župan Občine Bovec Valter Mle-
kuž. Njegove udeležbe se je zelo 
razveselil tamkajšnji župan Mauro 
Steccati. Kot je povedal, gre za še 
eno od skupnih dejavnosti, ki jih 
med pobratenima občinama gojita 
aktualna župana in s tem ohranjata 
tudi tradicijo nekaterih svojih pred-

bljanje in izobraževanje ter izvajanje 
delavnic za celosten razvoj vasi Kal 
- Koritnica. Urejena bo manjša kuhi-
nja in sanitarni prostori. Načrtujejo, 
da bodo dokončani in popolnoma 
opremljeni že letos. Ribiški muzej, 
kjer se bo uredilo interpretacijsko 
središče za reko Sočo in soško po-
strv, predstavilo ribištvo, ekosistem v 
Soči ter floro in favno, s poudarkom 
na avtohtonih ribjih vrstah na Bov-
škem, pa bo urejen v naslednjem 
letu.
Besedilo in foto: Milan Štulc

se bo prva faza zaključila sredi avgu-
sta. Ob pridobitvi uporabnega dovo-
ljenja bo Občina Bovec s potencialni-
mi projektnimi partnerji ponovno 
kandidirala na javni poziv LAS Doli-
na Soče z namenom ureditve pritlič-
ja objekta z muzejskim delom, vsemi 
njegovimi vsebinami, delno zaposli-
tvijo v njem, ureditvijo okolice objek-
ta ter tematske poti od Ribiške hiše 
do Breke.

Prostori v zgornji etaži bodo name-
njeni krajevni skupnosti; tu bo večna-
menski prostor za druženje, usposa-

skupnosti in razvojem produkta ribi-
štva, vključno z izobraževalnimi pro-
grami, pripadajočo manjšo kuhinjo 
in sanitarnimi prostori. Projektni 
partner je Krajevna skupnost Kal - 
Koritnica, vrednost operacije pa je 
dobrih 300 tisoč evrov (upravičeni 
stroški operacije znašajo skoraj 250 
tisoč evrov). Na razpisu je občina 
pridobila 200 tisoč evrov nepovratnih 
sredstev. Operacijo je Agencija Repu-
blike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja potrdila v začetku 
lanskega novembra. V načrtu je, da 

GRADNJA RIBIŠKE HIŠE V KALU - KORITNICI je v polnem teku. Prva faza naj bi se zaključila 
sredi avgusta.

V ZAČETKU LETA JE V ČENTI POTEKALA TRADICIONALNA PRIREDITEV BEFANA. Zaključ-
ka se je udeležil tudi bovški župan Valter Mlekuž.

Utrinki

DIJAKI TOLMINSKE GIMNAZIJE NA IZMENJAVI V BERLINU – Skupaj z dijaki iz Danske, Islan-
dije, Nemčije in Španije so v okviru projekta raziskovali migracije ter odkrivali, katere prednosti 
in slabosti prinesejo migranti. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

sili tudi v kuhanju; sami smo si sku-
hali večerjo po njihovem tradicional-
nem receptu. Najbolj pa sta nam v 
spominu ostala večerni pohod s krp-
ljami in spust s sankami. Zadnji dan 
smo si ogledali tudi glavno mesto 
Vaduz in tako zapolnili čas do priho-
da vlaka, s katerim smo se odpeljali 
domov. Na projektu bomo delali še 
ves preostanek šolskega leta, jeseni 
pa se bomo ponovno srečali v Idriji.

To srečanje nam je dalo veliko doži-
vetij, novih prijateljstev, izkušenj, po-
magalo pa nam je tudi izboljšati zna-
nje angleškega jezika. Naši voditelji 
so bili zelo prijazni in zabavni, zato 
nam ni bilo nikoli dolgčas. To sreča-
nje nam bo zagotovo za vedno osta-
lo v spominu.
Maša Bizjak, dijakinja 1. letnika 
Gimnazije Tolmin

BERLINSKA IZKU[NJA 
TOLMINSKIH DIJAKOV
Berlin – Dijaki 2. letnika smo se 
udeležili drugega srečanja projekta 
Erasmus + »Europeans on the mo-
ve«, ki je potekalo v Berlinu. Skupaj 
z dijaki iz Danske, Islandije, Nemčije 

in Španije smo raziskovali migracije.

Prvi dan je vsak dijak preživel s svo-
jimi gostitelji, ki so nam razkazali 
mesto, v ponedeljek zjutraj pa smo 
se zbrali v šoli. Sledile so spoznavne 
dejavnosti, nato pa opazovanje pou-
ka. Presenetila nas je dolžina šolske 
ure, saj traja 90 minut, sam način 
poučevanja pa je zelo podoben na-
šemu. Pouk nemški dijaki končajo 
ob 15.30. Popoldne smo se v ple-

zalnem centru preizkusili v plezanju. 
Bila je lepa izkušnja in priložnost, da 
se povežemo ter bolje spoznamo z 
drugimi dijaki na izmenjavi.

Naslednji dan smo obiskali center 
Berlina in Hišo Evropske unije, kjer 
so nam na kratko predstavili Evrop-
sko unijo, njen nastanek in delova-
nje. Dopoldan smo kljub dežju na-
daljevali ogled mesta, si ogledali 
znamenita Brandenburška vrata in 

vstopili v nemški parlament Reich-
stag.

Sredo si bomo zapomnili po 
predstavitvi teme projekta. V našo 
smo vložili veliko truda in smo bili 
ponosni na svoj nastop. Z ostalimi 
udeleženci smo se pogovarjali o 
prednostih in slabostih, ki jih mi-
granti prinesejo v državo. V sklepu 
smo se strinjali, da je nujno, da mi-
grantom nudimo pomoč, da se lažje 
vključijo v novo okolje in kulturo, nuj-
na je tudi strpnost drug z drugim, 
hkrati pa prebivalci azilske države 
lahko prevzamejo od njih novo zna-
nje in navade.

V času naše izmenjave smo si ogle-
dali tudi turistično najbolj priljubljen 
in obiskan predel Berlina Kreuzbeg. 
Tam živi veliko priseljencev, zato je 
območje zelo urbano in umetniško. 
Ogled smo zaključili z lokalno obar-
vanim kosilom.

Izmenjava je bila zanimiva in odlična 
izkušnja. Odkrivali smo kulturo in na-
vade svojih gostiteljev ter življenje v 
velemestu, poleg tega pa stkali ne-
pozabna prijateljstva.
Nika Hvala, dijakinja 2. letnika 
Gimnazije Tolmin
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hodnikov.
Celotno dogajanje se je začelo v 

centru mesta, kjer je »Vieli Veneran-
do«, simbol starodavnega starešine, 
simboličen lik dedka, pripovedoval o 
starodavnih Epifanijah. Oba župana 
in predsednik deželnega sveta Furla-
nije Julijske - Krajine Piero Mauro 
Zanin so se na čelu ogromne mno-
žice podali proti ruševinam stare 
utrdbe na hribu Coia. Ovinkasto ces-
to do tja so razsvetljevale bakle ter ji 
tako vdahnile življenje in zgodo-
vinski utrip.

»Vieli Venerando« je prižgal veliki 
kres »Pignarul Grant«, ki razkriva še 
eno prerokbo. Glede na smer dima 
namreč napoveduje trend novega le-
ta. Ker se je letos obrnil rahlo proti 
severu, je častitljivi starešina napove-
dal še eno nepredvidljivo, nekoliko 
težje leto.

Ta vsakoletni dogodek v Čenti je 
res nekaj posebnega in bovški župan 
se ga z veseljem udeležuje. Z obiski, 
ki si jih s kolegom županom izme-
njujeta, pa dokazujeta, da pobratenje 
občin ni samo na papirju. Sklepanje 
in negovanje prijateljskih odnosov je 
namreč osnova za sodelovanje med 
predstavniki občin ter posledično 
med prebivalci. Bovški župan je 
prepričan, da se bo to še krepilo in 
poglabljalo.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Odprtje {portne dvorane v 
Mislinji

Predstavniki Občine Bovec so se 
sredi marca udeležili odprtja športne 
dvorane oziroma Centra za zdravje 
in šport Mislinja. Delegacijo so ses-
tavljali župan Valter Mlekuž, podžu-
pan Vasja Vitez, direktorica občinske 
uprave Katarina Barbara Ostan, 
Jožica Kavs, zadolžena za družbene 
dejavnosti in Milan Štulc, ki na ob-
čini skrbim za odnose z javnostmi. 
Na slovesnosti je zbrane nagovoril 
tamkajšnji župan Bojan Borovnik. 
Skoraj tri milijonska naložba je ena 
največjih v občini. Številni v projekt 
niso verjeli, še manj, pa da bo izve-
den v tako kratkem času – gradnja se 

PREDSTAVNIKI OBČINE BOVEC SO SE UDELEŽILI SLOVESNOSTI OB ODPRTJU CENTRA ZA ZDRAVJE IN ŠPORT MISLINJA, saj menijo, da 
bi bil podoben objekt primeren tudi za Bovec. Nizkoenergijska zgradba, zgrajena večinoma iz lesa, je bila postavljena v slabem letu dni.

je namreč začela 10. maja lani. Veli-
kost vadbenega prostora omogoča 
regularna tekmovanja tako na držav-
ni kot na mednarodni ravni, spremni 
prostori pa nudijo veliko udobja.

Slavnostna beseda je pripadla dr-
žavnemu sekretarju na Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport dr. 
Jerneju Štromajerju, ki je med dru-
gim povedal, da »ta novi objekt omo-
goča izvajanje strateške usmeritve 
države na področju športnorekreacij-
ske infrastrukture ter doseganju ciljev 
nacionalnega programa športa glede 
športnih površin. Tudi s sofinancira-
njem takih objektov, kot je ta v Mis-
linji, bomo pripomogli k spodbujanju 
zdravega življenjskega sloga pri celot-

ni populaciji, začenši z mladimi.«
Bovški župan je s sodelavci ugota-

vljal, da bi lahko bil podoben objekt 
primeren tudi za Bovec, seveda s 
prilagoditvijo prostorov za njihove 
potrebe. Razmišljati je namreč treba 
tako o osnovnem namenu, ki je za-
gotavljanje športnih površin za dejav-
nosti OŠ, klubov in društev, pa tudi 
o tem, da prostore ponudimo turis-
tom. Objekt bi moral biti stična točka 
rekreacijsko-športnega in kulturno-
družabnega življenja v občini Bovec.

Ob tej priložnosti sta si župana 
izmenjala koristne informacije, mne-
nja in izkušnje, pa tudi stkala nova 
osebna prijateljstva.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

TOLMINSKI GIMNAZIJCI 
OBISKALI TUDI TUR^IJO
Izmir (Tur~ija) – Gimnazija Tolmin v 
tem šolskem letu sodeluje v štirih 
Erasmus+ projektih, ki jih sofinanci-
ra Evropska komisija. Dijaki prvega 
letnika smo vključeni v projekt z nas-
lovom »Fall for water«, v sklopu ka-
terega s sovrstniki iz Francije, 
Poljske, Romunije in Turčije razisku-
jemo vodne vire. Prvo srečanje je 
potekalo med 17. in 23. februarjem 
v turškem mestu Izmir.
Bivali smo pri gostiteljskih družinah, 
kar nam je omogočilo, da smo še 
bolje spoznali turško kulturo. Na 
prvo mesto lahko postavimo pitje 
turške kave, saj jo pijejo tudi ob 23. 
uri in z njeno pomočjo napovedujejo 
prihodnost. Vsak dan smo bili delež-
ni turških kulinaričnih specialitet. 
Turška hrana je drugačna od naše; 
uporabljajo posebne začimbe, zato 
je njihova hrana zelo začinjena.
Prilagoditi smo se morali tudi 
mestnemu življenju, saj ima Izmir 
več kot štiri milijone prebivalcev, kar 
je bilo za nas kar stresno. Opazen je 

ki bodo za zmeraj ostali v mojem živ-
ljenju. Ugotovila sem, da ljudi ne 
smemo presojati pod vplivom stereo-
tipov, ampak moramo vsakogar 
spoznati kot osebnost.
Klara Lužnik, dijakinja 1. letnika 
Gimnazije Tolmin

SLIKARSKE SPOSOBNOSTI 
[ESTLETNIKOV PRESENETILE 
OBISKOVALCE
Kobarid – V okviru šolskega projek-
ta Kultura in dediščina so učenci OŠ 
Simona Gregorčiča Kobarid odkriva-
li življenje in bivalne navade naših 
starih staršev. Ob tem so spoznavali 
tudi predmete, ki so jih v vsakda-
njem življenju uporabljale naše babi-
ce. V sklopu šolskega projekta se je 
tako pri otrocih zagotovo povečalo 
zavedanje o vrednotah ohranjanja 
kulturne dediščine v dolini Soče.

Učenci prvih razredov so pod vod-
stvom učiteljic Tine Fratina, Da-
mjane Nanut, Andreje Šulin, Ane 
Vukelič in likovne pedagoginje Pe-
tre Škrjanc odkrivali zgodbe starih 

gost promet, polno je avtobusov, 
celo krožišča imajo semaforje. V 
takšnih razmerah smo vsako jutro 
potrebovali kar 45 minut vožnje z av-
tobusom, da smo prišli do šole.

Gostitelji pa so nam omogočili tudi 
številne oglede. Med njimi naj iz-
postavim obisk antičnega mesta 
Efes. Spoznali smo, da so Turki zelo 

narodnozavedni, kar se kaže tudi v 
šolah. Vsak ponedeljek pred pou-
kom in vsak petek po njem se vsi 
učenci in učitelji zberejo pred šolo 
ter ponosno zapojejo himno.

Zelo sem hvaležna, da sem vključe-
na v ta projekt, saj mi je omogočil iz-
kušnjo, ki je ne bom nikoli pozabila. 
Spoznala sem veliko prijaznih ljudi, 

TOLMINSKI GIMNAZIJCI so si med drugim ogledali tudi turško antično mesto Efes. Foto: arhiv 
Gimnazije Tolmin
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Ob~ina Kobarid
Predstavljamo vam novega 
župana

Na prvi pomladni dan, ko pri-
pravljamo vprašanja za novoizvo-
ljenega kobariškega župana Marka 
Matajurca, minevajo natanko trije 
meseci od njegovega prvega delov-
nega dne v novi vlogi. Ker gre za 
novo ime, ki se doslej v našem me-
diju ni pojavljalo, smo se odločili, 
da vam ga predstavimo. Ob tem naj 
namignemo, da si boste lahko dalj-
šo različico tega intervjuja prebrali 
na FB-strani SOČAsnika.

Za začetek poglejmo, kdo je prav-
zaprav Marko Matajurc, ko ni v 
vlogi župana?

Ko nisem župan, sem predvsem 
preprost človek, ki izhaja iz kmečke 
družine, in oče dveh hčera. General-
no gledano pa lahko rečem, da sem 
velik ljubitelj narave, kamor sem rad 
zahajal že od malih nog. Sprva v bli-
žnje senožeti, kasneje, z leti pa v 
visoke gore pri nas in po Evropi. V 
gore najraje zaidem sam, zato sem 

bolj samohodec, ki išče skrite stezice 
naših prednikov, pastirjev, lovcev itd. 
Zaradi nevarnosti, ki jih premorejo 
gore, sem leta 1997 opravil tečaj za 
planinskega vodnika pri Planinski 
zvezi Slovenije, kasneje pa sem pri 
omenjeni zvezi postal tudi inštruktor. 
Iz tega pa me je pot vodila še h 
gorskemu reševanju; bil sem tudi na-
čelnik Gorske reševalne postaje Bo-
vec in predsednik Planinskega 
društva Kobarid, danes pa sem aktu-
alni podpredsednik Gorske reševalne 
zveze Slovenije. Tako lahko rečem, 
da se z naravo in reševanjem res ve-
liko ukvarjam. Vedno znova poudar-
jam, da če hočeš v naravi preživeti, 
jo moraš razumeti in spoštovati. Sem 
tudi lovec, ampak ne tiste sorte, ki bi 
na zadevo gledal skozi smrt neke 
divjadi, ampak skozi opazovanje in 
razumevanje narave. Zame je to do-
datna dimenzija v naravnem ekosis-
temu. Zadnje čase pa opažam, da 
nisem več samo v fazi, ko bi naravo 
zgolj videl, ampak jo res močno ču-
tim. 

V naravi uživam tudi pozimi. Vsa-
ko leto grem na turno smučanje, ker 
se lahko prosto gibljem. To mi daje 
občutek svobode. Ta mi res veliko 
pomeni. Lahko rečem, da sem tudi 
človek, ki rad pomaga. Moja filozofi-
ja ni v tem, da bi človeka napadal, 
ampak skušam vedno zavestno najti 
odgovor na vprašanje, zakaj je nekdo 
nekaj naredil. Zato nikoli ne obsojam 
človeka na prvo žogo, ampak skušam 
najti in razumeti ozadje njegovega 
dejanja.

Sem pa tudi aktualni vodja pohoda 
planinske akcije 100 žensk na Triglav, 
ki jo tradicionalno organizirajo Slo-
venske novice. Računam, da bom 
letos desetič v tej vlogi. 

Če se vrneva k novoizvoljeni funk-
ciji ... 

Ko sem se odločil za to funkcijo, 
sem se vedel, da gre za veliko odgo-
vornost. Zato tudi tisti hip, ko so 
bili rezultati znani, nisem mogel iz-
žarevati pravega veselja, ker sem se 
zavedal, da sem sprejel zahtevno 
breme. Sam te funkcije ne spreje-

mam kot čast, ampak obvezo. V čast 
mi bo šele takrat, ko bom tako ali 
drugače prenehal z mandatom in 
bom vedel, da sem nekaj naredil za 
ljudi. 

V preteklosti se je že nič kolikokrat 
izkazalo, da ko človek stopi v čevlje 
župana, dobijo določene predvolil-
ne obljube veliko tršo lupino, za 
katero se zdi, da se je ne bo dalo 
zlepa streti. Se morda že kaže, ka-
teri »oreh« bo za vas najtrši?

Mislim, da smo najbolj trd oreh 
prav ljudje s svojimi navadami. Člo-
veške navade je najtežje spremeniti. 
In prav to mislim, da bo najtrši oreh. 

Če pa izpostavim neke konkretne 
probleme, ki so oziroma bodo aktu-
alni … Sem zagotovo sodita dve mo-
ji predvolilni obljubi. Prva je vezana 
na odstranitev klora iz pitne vode, 
drugi trd oreh pa predstavljajo zdrav-
stvene ambulante po vaseh, ampak 
ne zato, ker se zanje ne bi dalo za-
gotoviti denarja, ampak zato, ker gre 
za splošno podhranjenost zdravstve-
nega sistema, ki ne zagotavlja za-

SLIKARSKA RAZSTAVA KOBARIŠKIH PRVOŠOLCEV, ki je bila na ogled postavljena do konca 
marca, je po mnenju mnogih udeležencev presegla slikarske zmogljivosti šestletnikov. Foto: 
Leon Četrtič

predmetov ter kobariških hiš, ki oh-
ranjajo stavbno dediščino.

Svoja opažanja so z barvami izlili na 
papir in jih 14. marca na ogled pos-
tavili v prostorih Ustanove »Fundaci-
ja Poti miru v Posočju«. Prvi del raz-
stave je prikazoval podobe starih ko-
bariških hiš, drugi del pa so prvošol-

ci posvetili ohranjenim predmetom iz 
naše preteklosti. Odprtje razstave 
so poleg mlade violinistke in harmo-
nikarja iz GŠ Tolmin popestrili še 
pevci šolskega pevskega zbora pod 
vodstvom Karmen Ostrožnik. Ob 
tem je treba poudariti, da so številne 
obiskovalce, med katerimi so prevla-

dovali starši in stari starši šolarjev, 
slikovni izdelki udeležence razstave 
močno presenetili, saj so dobese-
dno presegli slikarske zmogljivosti 
šestletnikov.
Pavel Četrtič - PaČ

NOVA HUMORESKA  
DRE@NI[KE IGRALSKE 
SKUPNE
Gori{ka brda, Dre`nica – »… tem-
perature po Sloveniji se gibljejo 
okoli ledišča, imamo pa tudi eks-
treme, kot so osojni predeli pod 
Krnom s 17 stopinjami pod ničlo in 
sončna območja Goriških brd s 
prav toliko plusa. Stanje na cestah 
je brez posebnosti, previdno le 
skozi strme ovinke proti Drežnici, 
kjer je nevarnost zdrsa in snežnih 
plazov …« Tako nenavadno se z ra-
dijskim glasom Mateja Kavčiča od-
stre prva tančica humoreske Štruklji 
in sir, najnovejše uprizoritve Kulturno-
umetniškega društva (KUD) Igralske 
skupine Drežnica. V domačem kraju 
je bila na ogled 16. marca na kon-

ŠTRUKLJI IN SIR je nova humoreska drež-
niške igralske skupine. Foto: arhiv KUD 
Igralske skupine Drežnica
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dostnega števila ustreznih kadrov. Tu 
vidim najtršo lupino, ampak tudi ta 
se lahko s skupnimi močmi in priza-
devanji stre, ker gre za projekte, ki 
dolgoročno ugodno vplivajo na živ-
ljenje ljudi v teh krajih. 

Kar zadeva ostale stvari, si upam 
trditi, da bo šlo. Delal bom projektno 
in pri tem ne bom hotel uresničevati 
samo svojih obljub ter želja, ker se 
nas več hkrati trudi delati dobro za 
ljudi. Sem človek, ki želim ustvarjati 
ravnovesje, ker brez tega na dolgi rok 
ne gre. Tudi v naravi je tako. Če smo 
se odločili, da bomo naredili nekaj 
dobrega za občino, se bo dobre stva-
ri sprejemalo. Kaj je dobro in kaj 
slabo, bo treba utemeljiti z ustrezni-
mi argumenti. Zgolj to, da si »lév« ali 
»desen«, zame ni dober argument. 

Za katere gospodarske dejavnosti, 
poleg turizma, menite, da imajo v 
vaši občini še potencial, s katerim 
bi se lahko zagotovila višja dodana 
vrednost? Predvsem imam v mislih 
dvig kupne moči prebivalstva, ki bi 
ugodno vplival na ekonomsko-soci-
alni razvoj območja.

Turizem je res panoga, ki pri nas 
prevladuje, a menim, da bi se lahko 
še bolj prepletal s kmetijstvom. Ne 
gre zgolj za ekološko pridelavo hra-
ne, ampak tudi za vzdrževanje kul-
turne krajine. Če je ta dobro negova-
na, ima tudi turizem boljše pogoje za 

razvoj. In ker kmetovanje nima naj-
bolj lahkih pogojev, vidim dodatno 
možnost za gospodarski razvoj tudi 
v razvoju kmečkega turizma oziroma 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V 
tem primeru lahko kmetje brez 
posrednikov prodajo svojim gostom 
lastne pridelke in izdelke. Kmečki 
turizem je načeloma tudi samostojna 
točka in ni odvisna od dejavnosti v 
večjih središčih ali turističnih zani-
mivosti. S takšno ponudbo lahko 
podaljšujemo turistično sezono. 

Ker pa vsi od turizma ne moremo 
živeti, razmišljam, da bi lahko po 
drugi strani k nam pripeljali tudi del-
ček proizvodnje, ki jo pokriva kak 
svetovni koncern. Ne bi pa rad, da se 
ta dolina preveč industrializira, ker 
je preveč lepa za turizem. Sam sem 
konkretno tudi zagovornik manjših, 
družinskih podjetij. Najbogatejši pre-
deli Nemčije recimo temeljijo prav na 
gospodarskih dejavnostih, ki jih 
opravljajo družinska podjetja. Zato je 
treba razmišljati in delati tudi v tej 
smeri, da se določen del takšnega 
gospodarstva zaustavi pri nas. Je pa 
še nekaj. Če človek ustvarja sam svo-
jo zgodbo o uspehu, je navadno bi-
stveno bolj produktiven, bolj delaven, 
ustvarjalen, podjeten, zadovoljen in 
tudi denar se nauči bolje obračati. 
Zato bi želel, da se naša občina raz-
vija tudi v tej smeri.

Te dni se po slovenskih medijih 
veliko piše in govori o valu nezado-
voljstva, ki se veže na ceno dovolil-
nic za plovbo po reki Soči. Kot gre 
razbrati iz medijev, veljate za neu-
smiljenega zagovornika »sramotno 
nizkih cen za reko, kot je Soča«.

Žal je tako, da opevamo Sočo kot 
alpski biser svetovnih dimenzij, pro-
dajamo pa jo za smešno nizko ceno 
– dnevna karta za kajak stane tri 
evre. In to ni spoštljivo do reke, ki je 
naš naravni spomenik. Vsak artikel, 
ki ga želiš koristiti, si ga izposoditi 
ali najeti, se danes plača. Tudi lepi 
razgledi in sprehodi se plačajo. In če 
so drugje cene poštene, naj bodo tu-
di tukaj. Obisk Postojnske jame nas 
bo na primer za nekaj ur stal več kot 
25 evrov, ogled slapov Krke pri naših 
sosedih pa nas bo v glavni sezoni stal 
še več. Zato res ne vidim razloga, 
zakaj ne bi bila izhodiščna cena za 
Sočo 20 evrov. Vidimo, kako so priš-
li tujci zraven in kako si lahko danes 
vsak odpre firmo ter na Soči trži svo-
jo dejavnost. To samo zato, ker nis-
mo imeli nekaterih stvari urejenih.

Sam skušam najti zgolj rešitev, ker 
zadnje čase kar naprej poslušam, da 
smo zamudili 20 let. Seveda, da smo 
jih! Če želimo torej stvari urediti, je 
treba nekje prerezati in začeti siste-
matično delati na tem. Zato pa je moj 
način razmišljanja sprožil val ogor-
čenj, kar so mediji zgrabili. V teh 

dneh sem dobival tudi po od 50 do 
sto »mailov« na dan, češ, kaj se gre-
mo. Ampak dejstva so takšna, da bi 
samo za ureditev vstopno/izstopnega 
mesta, kot je na primer v Trnovem 
ob Soči, kjer je pretok gostov večji, 
potrebovali »cirka« 400.000 evrov, da 
bi ga spravili na nivo, ki bi lahko 
postal primer dobre prakse po svetu. 
Sam sem jasno povedal, da občina iz 
lastnega proračuna za ureditev 
takšnih točk ne bo dala centa več. To 
pa zato, ker denarja, ki ga imamo na 
voljo, ni dovolj niti za pokrivanje po-
treb ljudi, ki živijo v občini. Zato je 
moj načrt tak, da kar bomo dobili na 
račun Soče, se bo vložilo nazaj vanjo 
oziroma v projekte, ki so povezani s 
turizmom. 

V tej zgodbi pa se rado pozabi tu-
di na druge turiste: ribiče, kopalce, 
sprehajalce … Pa tudi na nas, ki ži-
vimo ob tej reki. Vsem nam pripada 
svoj delček. 

V zadnjih letih je turizem res v po-
rastu. Kaj pa v primeru, če pride 
do ekonomske krize in posledične-
ga padca turizma v naši dolini?

Prav zato je zdaj najbolj primeren 
čas, da se cene dvignejo. Tudi če bi 
število gostov kasneje kdaj upadlo, 
ni to nič škodljivega. V tem primeru 
se bo pač izkristaliziralo, kakšne gos-
te bomo imeli – seveda je bolje, da 
imamo takšne z debelimi denarnica-
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certu Vokalne skupine Drežnica, pre-
mierno pa so jo predstavili v Goriških 
brdih na Valentinovem koncertu Ok-
teta Quercus; zasnovana je bila nam-
reč prav za popestritev prireditev.

Gre za ljubezensko zgodbo v narečju, 
ki predstavlja življenje v Drežnici in 
je postavljena v čas, kjer se srečata 
starodobnost in sodobnost. Vštric z 
zapletom in razpletom se razkrivajo 
drežniške navade, običaji, tradicija 
in ne nazadnje spoznanje, kaj je 
sploh vredno imena prava ljubezen. 
V vloge pristnih domačink sta brez 
težav stopili Mateja Černigoj Skočir 
in Silva Mlekuž, ki je tudi avtorica be-
sedila, moški del, ki ob že tako pre-
senetljivem zaključku gledalce osupne 
še s petjem, pa zastopata Jakob 
Kurinčič in Domen Rakušček.

KUD Igralska skupina Drežnica letos 
obeležuje 25. obletnico delovanja in 
za jesen obljublja premiero nove ko-
medije ter presenečenje za vse, ki 
njihove predstave že vsa ta leta bo-
gatijo s polnimi dvoranami smeha. 
Naj bo tako tudi naslednjih 25 let!
S. M.

NEKAJ JE V ZRAKU
Dre`nica – Vasica, položena v naro-
čje Krna, je tretjo soboto v marcu 
gostila koncert z naslovom Nekaj je 
v zraku v izvedbi Vokalne skupine 
Drežnica. V avli podružnične os-
novne šole sta si roko podajali pe-
sem in igra. Večer so s humoresko 
Sir in štruklji, pod katero se je pod-
pisala Silva Mlekuž, uradno odprli 
in povezovali člani Igralske skupine 
Drežnica.

V uri in pol trajajočemu programu je 
svoj prostor našla tudi pesem, ki jo 
je iz Kostanjevice na Krasu pod mo-
gočni Krn prinesla Katja Bajec Mi-
helj z oktetom Rožmarin, s svojo 
poezijo se je predstavila Mlekuževa, 
s hudomušnim intervjujem pa sta 
občinstvo nasmejala Domen Ra-
kušček in Jakob Kurinčič.

Pod taktirko Urške Kranjc so gosti-
teljice zapele ob klavirski spremljavi 
Martine Rakušček, Lana Skočir 
pa je z nežnim zvokom violine spre-
mljala pesmi Ko dvigneš me ter Ne-
kaj je v zraku, po kateri so poimeno-
vale večer.

Po sobotnem koncertu v prepolni 
šolski avli se je spet pokazala potreba 
in velika želja po večnamenski dvora-
ni. Za sakralne koncerte je na vzpe-
tini nad vasjo pravi raj, saj je cerkev 
Srca Jezusovega ne le akustična, 
ampak tudi dovolj prostorna. Za kul-
turne, pa tudi hudomušne in druge 
vsebine, pa v Drežnici enostavno ni 

primernega prostora. Ob tem velja 
omeniti, da je vas kulturno bogata, 
saj se ponaša z igralsko skupino, 
dvema zboroma, otroško folklorno 
skupino Pastirci izpod Krna, v po-
družnični šoli in vrtcu pa je kar 56 
otrok. Velikokrat organizirajo preda-
vanja, predstavitve, prireditve, a se 
pri tem vedno znova soočajo s pro-

NEKAJ JE V ZRAKU – V avli podružnične osnovne šole sta si v sklopu koncerta, ki ga je pripra-
vila Vokalna skupina Drežnica, roko podajali pesem in igra. Foto: Lucija Kurinčič
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mi. Če pogledam še iz drugega, eko-
nomskega stališča … Imamo goste, 
ki sedaj za Sočo plačujejo po tri evre 
in če na primer pride do ekonomske 
krize, bodo najprej odpadli tisti, ki 
imajo v denarnici tri evre. To nam 
lahko odnese 20, 30, morda 40 od-
stotkov gostov čez noč – stvar gospo-
darske krize. Če imamo pa rang tu-
ristov, ki so finančno močnejši (višji 
srednji razred), pa ob neki gospodar-
ski krizi tega ne bomo občutili tako 
močno, ker bodo ti ljudje še vedno 
imeli denar. 

Mi sprejmemo vse, ampak pozab-
ljamo, da imamo na ta račun maso, 
ki odganja petične goste. Posledično 
imamo tudi težave z nočitvami, od-
padki in še bi lahko našteval. Konec 
koncev je bilo po teh kaznih, ki smo 
jih imeli sedaj, ceneje, če so si turisti 
za nočitev izbrali najlepši kotiček ob 
Soči. Za kamp bi morali plačati oko-
li 40 evrov, tako pa je bilo bivanje 
zastonj. In če je slučajno prišel mimo 
občinski redar, so mu plačali 20 ev-
rov kazni in je bilo vse rešeno. Res 
ne vem, zakaj se slovenski narod 
tako podcenjuje?! Konec koncev se 
Slovenci, ki gremo po svetu, zelo 
vestno držimo vseh pravil, vseh cen. 
Zato ne razumem, zakaj naše naravne 
lepote prodajamo za majhen denar. 

V vaši občini se soočate tudi s šte-
vilnimi socialnimi stiskami. Med 

drugim denimo narašča povpraše-
vanje med mladimi družinami, ki 
želijo ostati na Kobariškem, vendar 
stanovanj v vaši občini drastično 
primanjkuje. Kot vemo, občina tre-
nutno razpolaga zgolj s štirimi 
lastnimi stanovanji. Kako se name-
ravate lotiti tovrstnega izziva?

Stanovanjska problematika pri nas 
je zgodba, ki zagotovo potrebuje po-
zornost. Lani je žal propadlo gradbe-
no dovoljenje za gradnjo bloka. To 
bomo skušali zdaj ponovno dodelati. 
Če želimo, da se občina razvija in 
raste, je treba računati na stanovanj-
ske kapacitete. Tako da se bo na tem 
zagotovo delalo. Treba bo poseči tu-
di v OPN (op. uredništva: občinski 

prostorski načrt), vendar ne vem, ali 
se ga bo le delno odpiralo ali gene-
ralno. Razmišljamo namreč o parce-
lah za gradnjo stanovanjskih hiš. 
Konec aprila naj bi dobili proti-
poplavno študijo, ki bo pokazala, 
kako kaže parcelam ob reki Idriji.

Je pa treba vzeti v zakup, da bodo 
morali tudi ljudje prodati kakšno svo-
jo parcelo, da se bo lahko zidalo. 
Občina namreč ne sme vlagati v ko-
munalno in drugo infrastrukturo na 
območju, ki je zasebna last. Zato 
mora parcele najprej kupiti, urediti, 
pri prodaji pa paziti, da se jih ne pro-
da pod ceno. Pri tem ne gre za to, da 
bi hoteli služiti s prodajo parcel, saj 
nismo profitno usmerjeni. Gre pre-

prosto za to, da moramo priti s stro-
ški vsaj na pozitivno ničlo. Veliko 
razmišljamo o teh zadevah, zato 
upam, da bomo v naslednjih letih 
lahko naredili kakšne premike na 
tem področju. Se pa te stvari ne zgo-
dijo čez noč.

Pred štirimi leti smo vašega pred-
hodnika vprašali, kakšno občino si 
želi zapustiti svojemu nasledniku. 
Kaj bi na to isto vprašanje odgovo-
rili vi?

Rad bi jo pustil v dobri kondiciji. 
Ampak pri tem ne mislim le na eko-
nomsko moč. Seveda je tudi dobro 
ekonomsko stanje pomembno, am-
pak ne smemo pozabiti še na kultu-
ro ljudi. Zame je pomembno tudi to, 
da se v občini ohranijo in izboljšajo 
duhovno-moralne vrednote. Zato si 
želim zapustiti občino z neko zado-
voljno in zdravo populacijo tako v 
telesnem kot duhovnem pogledu. 
Rad bi, da bi bili občani ponosni na 
to, da živimo prav v tej občini in da 
se ta koncept razvija tudi, ko mene 
ne bo več na tem mestu. Ker če ni 
zdrave populacije, narod ne obstaja. 
In tudi če ni kulture, narod ne more 
obstajati. Mi smo pravzaprav z vsemi 
svojimi lastnostmi posledica preteklo-
sti in ne prihodnosti. Želim pa si še, 
da bi se slabih lastnosti otresli, dob-
re pa nadgradili. 
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič
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MARKO MATAJURC, novi župan Občine Kobarid. Foto: T. Š. F.

storsko stisko. Kot pravijo predstav-
niki tukajšnjih društev, bi organizirali 
še več prireditev, a kaj, ko je šolska 
avla premajhna, pa tudi neprimerna 
za tovrstna druženja domačinov in 
vseh, ki se radi podajo v Drežnico.

Nekaj je v zraku … upanje, da bi 
omenjena vokalna skupina za svoj 
srebrni jubilej v prihodnjem letu lah-
ko zapela ob temeljnem kamnu no-
ve večnamenske dvorane, za katero 
v Drežnici tlijo želje že skoraj tako 
dolgo kot obstaja vokalna skupina.
Valentina Žbogar

SCAPINOVE ZVIJA^E
Kobarid – V kulturnem domu v Ko-
baridu smo si konec marca ogledali 
Molièrove Scapinove zvijače. Kome-
dija v izvedbi Gledališkega društva 
Kontrada Kanal, ki so jo predstavili v 
svežem in nenavadno učinkovitem 
prevodu Primoža Viteza, govori o 
dveh sinovih, ki se znajdeta vsak v 
svojem primežu prepovedane lju-
bezni. Njuna stroga in skopušna 
očeta imata drugačne zamisli glede 

GLEDALIŠKO DRUŠTVO KONTRADA KANAL je s Scapinovimi zvijačami nastopilo tudi v Koba-
ridu.

prihodnosti in poročnih načrtov mla-
dih fantov. A z vsemi možnimi žavba-
mi namazan iznajditelj zvijač in nese-
bični sluga Scapin z veseljem pri-
skoči na pomoč zaljubljencem. Moj-
ster nesramnih duhovitosti s pomoč-
jo mističnega bitja kaznuje gospo-
de, ki si domišljajo, da imajo neo-
mejeno oblast nad življenjem drugih. 

Zoperstavi se s pogumom in iznaj-
dljivostjo, pri tem pa prikaže niz 
smešnih situacij.
Gledališko društvo Kontrada Kanal 
nadaljuje izjemno tradicijo gledali-
škega ustvarjanja in vsako leto na 
oder postavi novo predstavo, s kate-
ro gostuje po Primorski in širše.
Urška Antih Štenkler

MLADI NADALJUJEJO 
TRADICIJO VRSENSKEGA 
PUSTA
Vrsno – Na pustno nedeljo so se že 
zjutraj mladi zbrali in začeli priprav-
ljati na tradicionalen dogodek na 
Vrsnem. Organizacija pustovanja je 
v rokah mladine, ki kljub odgovorno-
sti v organizaciji uživa in dogodke 
vedno dobro izpelje.

Ob 14. uri se je začel glavni sprevod 
po vasi. Sestavljajo ga posebne ma-
škare – fantje, oblečeni v štmana 
oblačila, ki jih krasi mnogo čipk in 
čušk oziroma trakov iz pisanega 
krep papirja. Prvi v sprevodu nosi 
rumeno zastavo Vrsenskega pusta, 
na katerem je najbolj prepoznana 
maska pust, drugi pa ima v rokah 
palico in piščalko. Sledita jima har-
monikar, ki ima ob sebi spremljeval-
ca, ki mu nosi lepo okrašeno kan-
drejo. Nato sledijo plesni pari, ki ob 
glasu harmonike na vasi zaplešejo in 
k plesu povabijo tudi obiskovalce. 
Prav na repu sprevoda so pstje 
(pusti), katerih vloga je, da lovijo ne-
našemljene otroke. Ti nosijo masko 
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Rekonstrukcija dr`avne 
ceste skozi naselje Borjana

Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo izvaja rekonstrukcijo 
državne ceste Borjana–Robidišče (R3-
601/7507) v naselju Borjana. Naložba 
obsega ureditev križišča državne ces-
te Staro selo–Breginj in ceste Borja-
na–Podbela ter širitev ceste skozi 
naselje. Višina celotne naložbe je 
ocenjena na 1,1 milijona evrov; Ob-
čina Kobarid sodeluje pri urejanju 
komunalne infrastrukture in ureditvi 
javne razsvetljave, za kar zagotavlja 
293 tisoč evrov proračunskih sred-

stev. V sklopu naložbe se ureja tudi 
elektro in telekomunikacijske vode.

Predvideno je, da naj bi se dela 
zaključila do konca letošnjega leta.
Simon Škvor, Občina Kobarid

Na okrogli mizi o ~isti pitni 
vodi

Lista za vodo je v kobariškem kul-
turnem domu konec marca pripravi-
la zanimivo okroglo mizo na temo 
čiste pitne vode. Gostje so bili mikro-
biolog dr. Gorazd Pretnar, svobodni 
raziskovalec Anton Komat, poslanka 
Državnega zbora (DZ) Ljudmila No-

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO V BORJANI ŠIRI CESTO SKOZI NASELJE in ureja 
križišče državne ceste ter ceste proti Podbeli. Občina Kobarid sodeluje pri urejanju komunalne 
infrastrukture in ureditvi javne razsvetljave. Foto: Urška Antih Štenkler

ČISTA PITNA VODA – Konec marca so v kobariškem kulturnem domu spregovorili o čisti pitni 
vodi. Poleg večje ozaveščenosti občinstva o tej temi je bil rezultat pogovora tudi konkretne ob-
ljube. Občina Kobarid ima v novem proračunu predvidena sredstva za prehod s kloriranja vode 
na obdelavo z UV-svetilkami. Foto: arhiv Občine Kobarid

vak in kobariški župan Marko Ma-
tajurc. V pogovoru, ki ga je vodil 
Matej Kavčič, so se posvetili proble-
matiki oskrbe s pitno vodo, predpi-
som in nadzoru na tem področju. Dr. 
Pretnar je izpostavil pomen mikrobi-
oloških analiz in poznavanje vodnih 
virov, ki bi jih morali upravljavci, 
preden pristopijo h kemični obdelavi 
vode, temeljito poznati ter preučiti. 
Komat je poudaril pomanjkanje celo-
vitega pogleda na vodni krog in ne-
zmožnost deležnikov, da bi z vodo 
upravljali celostno ter trajnostno.

Rezultat pogovora je poleg večje 
ozaveščenosti tudi nekaj konkretnih 
obljub. Kobariški župan Matajurc je 
povedal, da je v predlogu proračuna 
za leto 2019 predvidenih 40.000 ev-
rov za prehod s kloriranja vode na 
obdelavo z UV-svetilkami. Novakova 
se je zavezala, da bo sklicala izredno 
sejo Odbora za zdravje v DZ, kjer 
bodo obravnavali omenjeno proble-
matiko in poskušali doseči spremem-
be na zakonodajnem področju.
Jernej Bric, 
Občina Kobarid

Utrinki

iz ovčjega kožuha, na glavi imajo ov-
nove rogove in dolg usnjen jezik. 
Oblečen imajo brezrokavnik iz ovčje 
kože, okoli pasu pa imajo obešene 
zvonce, da se jih daleč sliši.

Obiskovalcem je na voljo srečelov, 
kjer lahko prejmejo dobitek ali pa 
sodelujejo v žrebanju za glavno nag-
rado. Sprevodu in plesu ob živi glas-
bi sledi skeč, ki ga pripravijo mladi – 
letošnja tema je bila odprava na 
Mars. Sledilo je žrebanje glavne na-
grade, nato pa zabava z ansamblom 
Kolovrat. Obiskovalci so se pogreli s 
kuhanim vinom ali čajem ter poslad-
kali s krofi. Čeprav je vasica pod Kr-
nom majhna, pustovanje vsako leto 
obišče veliko ljudi, ki ob vsem doga-
janju ne ostanejo ravnodušni.
Tamara Bon in Miha Skrt

RAVENSK PUST NA RAZSTAVI 
V TOLMINSKEM MUZEJU
Tolmin – V vaseh pod Krnom so se 
kljub modernizaciji ter opuščanju 
nekdanjih navad in praznovanj ohra-
nili tradicionalni pustni običaji, kate-

RAVENSKE PUSTNE MASKE – Tolminski muzej je na pobudo Ravenske fantovščine pripravil 
manjšo razstavo mask in pustnih oprav ter fotografij Voranca Vogla.

rih izvor sega daleč v predkrščanski 
čas. Glavni nosilki tega starodavne-
ga običaja sta fantovski skupnosti iz 
Drežnice in Drežniških Raven, ki 
vztrajno kljubujeta spremembam ter 
trmasto ohranjata nekdanje običaje 
in navade. Ravensko in Drežniško 

pustovanje v zadnjih letih privlačita 
tako laične opazovalce kot številne 
fotografe ter strokovnjake, ki prou-
čujejo tovrstno dediščino. Kljub 
močnim zunanjim vplivom sta se na-
mreč uspeli izognili populizmu in 
folklorizaciji, kar jima je leta 2014 

prineslo laskav naziv »Živa mojstrovi-
na nacionalnega pomena«.

S pustovanjem najprej začno v Drež-
niških Ravnah, čez teden dni, torej 
na pustno soboto, se odvije še v 
Drežnici. Pustna sprevoda ter liki, 
razdeljeni na Ta lepe in Ta grde, so 
pri obeh pustovanjih bolj ali manj 
enaki, razlika je zgolj v nekaterih po-
sebnostih. V Drežnici naj bi si na pri-
mer novi člani fantovščine masko iz-
delali sami, v Drežniških Ravnah, Je-
zercah in Magozdu pa za izdelavo 
mask poskrbi domači mojster.

Kar nekaj starejših mask iz tega ob-
močja je danes shranjenih tudi v Tol-
minskem muzeju. Najstarejšo med 
njimi, ki jo je leta 1915 izdelal Anton 
Bizjak - Kajhež iz Drežniških Ra-
ven, smo razstavili na manjši razsta-
vi, ki smo jo odprti 27. februarja. 
Nastala je na pobudo Ravenske fan-
tovščine, ki je želela svoje pustova-
nje predstaviti tudi izven domačih 
vasi. Na razstavi so poleg starejših 
in novejših mask ter pustnih oprav 
Ta lepih in Ta grdih predstavljene fo-
tografije priznanega slovenskega fo-
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V PLAZEH SO S POLOŽITVIJO VENCEV POČASTILI 75. OBLETNICO POBOJA PARTIZANOV, 
ki so jih zajeli v napadu na tabor II. bataljona Briško-Beneškega odreda. Foto: Alojzij Mohorčič

Strate{ko ~ezmejno 
upravljanje

Na javni razpis za izvajanje stan-
dardnih projektov v okviru programa 
Interreg Italija-Slovenija je Občina 
Kobarid skupaj projektnimi partner-
ji – Deželo Furlanijo - Julijsko kraji-
no (FJK), Posoškim razvojnim cen-
trom, Občino Kanal ob Soči, razvoj-
no agencijo VeGAL iz Veneta in Ob-
čino Tipana iz sosednje Benečije – 
prijavila projekt Strateško čezmejno 
upravljanje. Njegov namen je vzpo-
stavitev sodelovanja za izvedbo čez-
mejnega upravljanja – načrtovanje in 
preizkušanje skupnega programiranja 
za območje projektnih partnerjev, na 
podlagi opredelitve specifičnih ukre-
pov, ki jih je treba izvesti na čezmej-
nem območju in jih bodo določili 
lokalni deležniki. Projekt na sloven-
ski strani teritorialno zajema celotno 
Posočje, na italijanski pa obmejni 
hriboviti del dežele FJK in severoza-
hodni del dežele Veneto. Znotraj tega 
območja se bo opredelilo cilje za 
trajnostni družbeni, ekonomski in 
okoljski razvoj ter ukrepe, s katerimi 
se lahko ti dosežejo.

Vzpostavitev lokalnih struktur čez-
mejnega sodelovanja bo omogočila 
primerjavo različnih doslej izvedenih 
modelov razvoja in upravljanja, dob-
rih praks, preizkušanje novih inova-
tivnih modelov ter izvajanje pilotnih 

aktivnosti, ki se lahko uporabijo v 
čezmejnem kontekstu. Prijavljen pro-
jekt je prva konkretna nadgradnja 
Sporazuma o ustanovitvi razvojnega 
partnerstva posoških in zamejskih 
občin, ki so ga v lanskem letu v Ko-
baridu podpisali posoški župani in 
župani obmejnih italijanskih občin.
Tomaž Skočir, Občina Kobarid

Po~astili 75. obletnico 
poboja partizanov

Sredi marca so v Plazeh nad Bre-
ginjem s položitvijo vencev počastili 
75. obletnico poboja partizanov, za-
jetih v napadu na tabor II. bataljona 

Briško-Beneškega odreda. Komemo-
racijo je organiziral Krajevni odbor 
(KO) Zveze združenj borcev (ZZB) 
za vrednote NOB Kobarid. Slovesno-
sti so se udeležili tudi župan Občine 
Kobarid Marko Matajurc, vojaški 
ataše Ruske Federacije v Sloveniji, 
polkovnik Aleksander Krasnov, 
predsednik KO Zveze združenj bor-
cev za vrednote NOB Kobarid Vojko 
Hobič, predsednik ZZB za vrednote 
NOB Tolmin, Kobarid, Bovec Rok 
Uršič ter predstavnik Vsedržavnega 
združenja partizanov Italije. Dan se 
je zaključil ob prijetne druženju in 
pogovoru.

Ob tej priložnosti je vojaškega ata-
šeja Aleksandra Krasnova sprejel tudi 
kobariški župan in mu izročil proto-
kolarno darilo.
Alojzij Mohorčič in Urška Antih 
Štenkler

Kobari{ki pust po 95 letih 
ponovno na fotografijah

Pust preganja zimo in prinaša po-
mlad, ko vse ozeleni in zaživi, ko nas 
sončni žarki prebudijo v svetla jutra. 
Letos je k zgodnji pomladi v naših 
krajih verjetno pripomoglo tudi bo-
gato pustno rajanje po kobariških 
ulicah. Glavna organizatorka kobari-
škega pustovanja Vilma Purkart iz 
Zavoda Feniks in številni prostovoljci 
so ob podpori Občine Kobarid, Poso-
škega razvojnega centra, Krajevne 
skupnosti Kobarid ter Turističnega 
društva Kobarid obudili starosvetno 
pustno izročilo in pripravili pustni 
sprevod po ulicah Kobarida.

Starosvetne maske so predkrščan-
ske; na Kobariškem so se do dana-
šnjih dni ohranile v Drežnici, Drež-
niških Ravnah, Magozdu in na 
Vrsnem, v Kobaridu pa le do leta 
1952. Obredi s ta grdimi so bili po-
znani še na Robidišču in v vaseh pod 
Krnom. Zanimive so tudi kotarske 
maske, ki so se po ljudskem izročilu 
iz teh krajev ohranile vse do danes.

Leta 2015, po 64 letih, so v Kobaridu 
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tografa Voranca Vogla, ki se je kot 
fotoreporter časopisa Delo udeležil 
ravenskega pustovanja leta 2018.
Besedilo in foto: Karla Kofol, 
etnologinja, Tolminski muzej

RAVENSKI PUST
Dre`ni{ke vasi – V soboto, 23. fe-
bruarja, so se v vlogi ta lepih in ta 
grdih ter drugih pustnih likov Raven-
skega pusta neporočeni fantje znova 
podali na svoj več ur trajajoči pohod – 
začeli so v zgodnjih jutranjih urah v 
Magozdu, nadaljevali pa v Jezercih 
in Drežniških Ravnah. Nato je pustna 
druščina dogajanje preselila na sre-
do vasi v spodnjih Drežniških Ravnah. 
Ta lepi so obiskovali hiše, ta grdi so 
preganjali radovedno otročad, svo-
jevrsten pečat pa so pustile tako 
imenovane posebne vloge, ki so 
uprizorile igro. Slednjo fantje skrbno 
načrtujejo že od prvega sestanka 
fantovščine, ki poteka na zadnjo so-
boto v decembru. Rawbar, žandar, 
kmet, kmetica in Rezjan so v 
spremstvu vajenca ter gozdarja skr-
beli za igro, ki je prav zares spomi-

njala na gledališko igro, kjer je vse 
skrbno načrtovano ter dogovorjeno.

Na pustni torek se je odvil še pustni 
pogreb. Za razliko od drugih pustnih 
običajev pusta niso obsodili, pač pa 
so ga našli ubitega za enim od hi-
šnih vogalov. Pripravili so nekakšno 
zadušno slovesnost, kjer so v pridigi 
na zabaven način komentirali dobre 
in slabe dogodke, ki so se zgodili v 
pustnem letu. Po končani pridigi so 
pusta po poti, obsijani z baklami, 
odnesli »na breg«, kjer so ga zažgali 
in se za eno leto od njega poslovili.
Anže Koren

NOVO VODSTVO TURISTI^NE 
ZVEZE SLOVENIJE
[marje{ke Toplice – V petek, 15. 
marca, se je odvila 34. redna skup-
ščina Turistične zveze Slovenije 
(TZS). V imenu Turistične zveze Gor-
njega Posočja (TZGP) se jo je ude-
ležila dosedanja predsednica Bar-
bara Jesenšek Podpečan, ki se ji 
je tega dne iztekla funkcija članice 
Upravnega odbora TZS. Za uspe-

šno delo je na skupščini prejela pri-
znanje. V novem mandatnem ob-
dobju jo je v upravnem odboru na-
domestil sedanji predsednik TZGP 
Aljoša Križnič. Od društev TZGP, ki 
so tudi člani TZS, so se skupščine 
udeležili še predstavniki Turističnega 
društva Most na Soči in Društva Ba-
ška dediščina.

Skupščina TZS je bila tudi volilna. 
Dosedanji predsednik Peter Misja, 
ki je zvezo vodil osem let, zaradi šte-
vilnih obveznosti ni ponovno kandidi-
ral, ostaja pa eden od petih pod-
predsednikov. Novi predsednik je 
postal mag. Pavle Hevka. Turistična 
dejavnost mu ni tuja, saj že dve de-
setletji volontersko deluje v Republi-
škem turističnem drobnogledu TZS, 
zadnjih osem let pa je tudi njegov 
predsednik. Kot je dejal, se bo zav-
zemal za poglobljeno sodelovanje z 
lokalnimi območji, pomlajevanje 
TZS, nove vsebine v turizmu ter vi-
dnejšo podporo nekaterim projek-
tom zveze, kot je Moja dežela – lepa 
in gostoljubna. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

PRIZNANJE ZA USPEŠNO DELO – Doseda-
nji predsednik TZS Peter Misja je članici 
upravnega odbora Barbari Podpečan Jesen-
šek podelil priznanje. Foto: Alenka Zgaga
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obudili starosvetno masko sour nkov. 
Ključno dogajanje je obredni tek štirih 
fantov, oblečenih v ovčje kože. Eden 
izmed njih je gonjač, ki ima ostale 
tri navezane na vrveh. Sour nki so 
oblečeni v kožuhe, ki segajo do ko-
len, in prepasani z verigo, na kateri 
so obešeni zvonci. Oblečene imajo 
stare, narobe obrnjene hlače. Na gla-
vi imajo pokrivalo iz ovčje kože, zvi-
to v stožčast svitek, obraz pa imajo 
navadno namazan s sajami. V eni 
roki držijo kanglo, kotliček ali škatlo 
s sajami in živalsko krvjo. V drugi 
roki nosijo metlico ali staro krtačo, s 
katero opletajo na vse strani. Gonjač 
ima v eni roki bič ali palico, z drugo 
pa drži vajeti.

Letos so se sour nkom pridružili mla-
di sour nkči in najmlajši sour nkčči, 
tastara dva, ta lepa dva, ta debeu in 
mož t’s čužja, mož z babo u koš, 
cgajnarji ter grabljice. Pustni sprevod 
je krenil izpred šole po Gregorčičevi 
ulici, nadaljeval pot skozi Štambul in 
se po Markovi ulici vrnil na kobariški 
plac. Sour nki so prikazali plesni 
obred ob ognju, s katerim se prega-
nja zima. Ob zvokih harmonike so 
skupaj s številnimi udeleženci pustne 
prireditve zaplesali ter se v »Gostilni 
Branko« okrepčali s krofi in čajem.

Prve in najverjetneje edine fotogra-
fije kobariškega pusta so nastale leta 

KOBARIŠKI PUST 2. MARCA 1924 IN 2. MARCA 2019. Foto: iz knjige Kobarid (zgoraj),  
D. Lavrenčič (spodaj)

1924. Po 95 letih, prav tako 2. marca, 
so v Kobarid pred Jeronom in občin-
sko stavbo naredili enake fotografije 
kot v daljni preteklosti. Ponovno so 
oživeli pustni liki žalostnih klovnov, 
pikove dame, moža in dveh žena na 
starih kolesih ter kobariških mož in 
žena v ozadju.

Sour nki so se torej ponovno vrni-
li na kobariški trg in oživili starodav-
no šego, ki pa ni značilna zgolj za 
Kobarid. Enake like so nekoč pozna-
li tudi v vaseh Idrsko, Sužid, Trnovo 
ob Soči (kot sourini) in Smast (sur-
ni). Starodavni običaj oživlja zgodo-
vinsko podobo nekdanjega življenja 
ob Soči ter jo hkrati povezuje z da-
našnjim utripom in navadami.
Vilma Purkart in Urška Antih Štenkler

Februar v znamenju kulture
Februar je tudi v občini Kobarid 

posvečen kulturi. Že prvi dan v me-
secu je v Kulturnem domu Kobarid 
potekalo srečanje otroških folklornih 
skupin Ringaraja. Nastopili so Phči 
‘n bebrce (skupina deluje v okviru 
folklornega krožka na Podružnični 
šoli za izobraževanje in usposablja-
nje otrok s posebnimi potrebami OŠ 
Franceta Bevka Tolmin), Gorjančki 
iz OŠ Otlica in domačini iz Drežnice, 
ki se v tamkajšnji podružnični šoli 
združujejo v Folklorno skupino Pas-
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TZGP – STALNICA SEJMA 
ALPE-ADRIA
Ljubljana – Na mednarodnem sej-
mu turizma Alpe-Adria 2019, ki se je 
konec januarja odvijal na Gospodar-
skem razstavišču, je v okviru 
predstavitev turističnih društev (TD), 
ki so bila tokrat še posebej opazna 
in dopadljiva, tudi letos vse štiri dne-
ve sodelovala Turistična zveza Gor-
njega Posočja (TZGP). Njeno stojni-
co je zapolnil promocijski material 
TD iz Bovca, Breginja, Kobarida, Lo-
ga pod Mangartom, Trente, Šent-
viške planote in Društva Baška de-
diščina. Slednje je v petek in soboto 
ponudbo dopolnilo s pecivom, do-
datnim promocijskim materialom in 
skupino petih informatorjev, ki so 
obiskovalce vabili v Baško grapo kot 
v neokrnjeno zeleno destinacijo, ki 
ponuja veliko možnosti za aktivno 
preživljanje prostega časa. Obisko-
valci so najraje posegali po zemljevi-
du Baške grape, saj jih je zanimalo, 
kako priti do tja. Odgovor so dobili 
zapisan tudi na promocijskih letakih 
za pohod po Bevkovi poti in tematski 
poti Na svoji zemlji. Društvo je na 
stojnico povabilo tudi posamezne 

najbolj zaupajo lokalnim ponudni-
kom turističnih zgodb, torej informa-
cijam »iz prve roke«. 
Besedilo in foto: Olga Zgaga,  
Društvo Baška dediščina

NOVO VODSTVO ZOTK 
TOLMIN
Zatolmin – Zveza društev tehnične 
kulture Posočja Tolmin (ZOTK) zdru-
žuje osem društev: AMD Tolmin, 
Društvo Baška dediščina, Društvo 
za podvodne dejavnosti, Jamarsko 
sekcijo Planinskega društva Tolmin, 
Društvo za prosto letenje Tolmin, CB 
Radio-klub Porezen-Krn, Radioklub 
Soča Tolmin in Modelarski klub Tol-
min. Vsebina dela društev je tudi se-
stavni del vsakoletnega programa in 
poročila o delu ZOTK. Člani so se z 
obema dokumentoma seznanili na 
letni skupščini, na katero so bili po-
vabljeni sredi februarja. Udeležil se 
jo je tudi mag. Matjaž Kos, ki je na 
Občini Tolmin zadolžen za družbene 
dejavnosti.

Poročilo o delu za leto 2018 je po-
kazalo, da je ZOTK delal uspešno in 
da so bila vsa društva zelo dejavna 

MEDNARODNI SEJEM TURIZMA ALPE-ADRIA 2019 – Sodelujoči ugotavljajo, da kljub bogati 
virtualni ponudbi turističnih programov predvsem starejši še vedno najbolj zaupajo lokalnim 
ponudnikom turističnih zgodb, torej informacijam »iz prve roke«. 

domače ponudnike gostinskih in no-
čitvenih storitev.

Tretji dan sejma je ponudbo dopolni-
lo TD Most na Soči s kulinaričnim 
povabilom na 47. Noč na jezeru 
2019, v soboto pa se je na sejmišče 
podala Folklorna skupina Razor, ka-
tere plesalci člani so obogatili se-

jemski spremljevalni program. Kot 
pridruženi član TZGP pa je s progra-
mom svojega zeliščnega centra so-
delovalo še Socialno podjetje Zavod 
GOST na Planoti.

Sodelujoči ugotavljajo, da kljub bo-
gati virtualni ponudbi turističnih pro-
gramov predvsem starejši še vedno 
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tirci izpod Krna. Srečanje sta pope-
strila tudi harmonikarja Eva Žgeč in 
Izak Berginc.

6. februarja je prav tako v kobari-
škem kulturnem domu nastopil Vid 
Valič z avtorsko komedijo Tvoj bodo-
či bivši mož, ki na zabaven in hudo-
mušen način obravnava poroke, ločit-
ve, parčkanje ter druge dogodivščine.

Kulturni mesec smo zaključili z 
dvodnevno prireditvijo Benečija v 
skupnem slovenskem kulturnem pro-
storu, katere glavni namen je kultur-
no druženje in povezovanje ljudi z 
obeh strani meje. Organizirajo jo 

FEBRUAR JE PONOVNO MINIL V ZNAMENJU KULTURE. SREDI MARCA JE V KOBARIDU NASTOPILA NUŠKA DRAŠČEK. Koncert, ki ga je organizirala 
Občina Kobarid, je bil posvečen dnevu žena in materinskemu dnevu.

Občina Kobarid, Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti, Območna iz-
postava Tolmin, Inštitut za sloven-
sko kulturo iz Špetra, Kulturno dru-
štvo Ivan Trinko iz Čedada, Kultur-
no društvo Stol Breginj in Ustanova 
»Fundacija Poti miru v Posočju«. 
Začela se je 21. februarja v Špetru, 
kjer so literarni ustvarjalci društva 
NIT iz Posočja in Benečije prebirali 
pesmi, popestrila pa jo je vokalna 
skupina Flance. Naslednjega dne se 
je prireditev nadaljevala v Kobaridu, 
kjer je urednica Trinkovega koledarja 
Jole Namor najprej predstavila le-

tošnjo izdajo koledarja, sledila pa je 
predstava Glavna vaja v izvedbi Be-
neškega gledališča.
Besedilo in foto: Urška Antih Štenkler

Dan `ena in materinski dan
Ob dnevu žena in materinskem 

dnevu je Občina Kobarid organizira-
la koncert, na katerem je gostila eno 
najbolj priljubljenih slovenskih pevk 
Nuško Drašček. Ta je v nedeljo, 17. 
marca, s svojim nastopom v kultur-
nem domu v Kobaridu navdušila 
poslušalke in poslušalce. Pevka, ki 

Utrinki

navdušuje z izredno glasbeno širino 
in vrhunskimi izvedbami, se je na 
koncertu predstavila s širokim reper-
toarjem ter pravim prerezom njenega 
umetniškega delovanja. Prisluhnili 
smo lahko najlepšim popevkam, nje-
nim priredbam slovenskih ljudskih 
pesmi, šansonom in mednarodnim 
uspešnicam.

Draščkova je nastopila ob sprem-
ljavi odličnih glasbenikov: pianista 
Blaža Jurjevčiča in tolkalista Vida 
Ušeničnika. 
Besedilo in foto: Urška Antih Štenkler

SKUPŠČINA ZOTK se je sredi februarja odvila ob skoraj 100-odstotni udeležbi članov društev. 
Foto: Alenka Zgaga

ter prepoznavna. Kljub dokaj skrom-
nim sredstvom so zastavljene pro-
grame izpolnila v celoti, v nekaterih 
segmentih pa so jih celo presegla. 
To jim je uspelo s pridobivanjem do-
datnih sredstev prek različnih razpi-
sov in z donacijami, predvsem pa z 
brezštevilnimi urami prostovoljnega 
dela.

Letošnja skupščina s skoraj 100-od-
stotno udeležbo članov društev je 
bila tudi volilna. Dveletni mandat 
predsednika ZOTK je zaključil Fran-
ci Peternelj iz Društva Baška dediš-
čina, novi predsednik Jakob Šorli 
pa prihaja iz Društva za prosto lete-
nje Tolmin. V novi sestavi bodo delo-
vali tudi drugi organi omenjene zve-
ze. Sicer pa je ZOTK tudi član Zveze 
organizacij za tehnično kulturo Slo-
venije, ki je že večkrat opazila dobro 
delo posameznih društev in jih zato 
nagradila s priznanjem.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

ZGODBO DRU[TVA BA[KA 
DEDI[^INA PI[EJO 
PROSTOVOLJCI
Podbrdo – Društvo Baška dediščina 
(DBD) je lani delovalo po smernicah 
Evropskega leta kulturne dediščine 
in za osrednjo, tridnevno prireditev 
13. Festival Odmevi dediščine pri-
dobilo logotip tega leta. V celoti jo je 
zapolnilo s 70. obletnico snemanja 
filma Na svoji zemlji. To je bila edina 
prireditev v Sloveniji, posvečena tej 
tematiki. Poudarjalo je, da je film 

V letu 2019 bo ZOTK društva usmerjal 
k povečanju skrbi za ohranjanje zgo-
dovinsko-tehnične dediščine na Tol-
minskem in pospeševal razvoj tehnič-
ne kulture v občini. Spodbujal bo so-
delovanje med društvi in njihovo ude-
ležbo ter promocijo na različnih javnih 
prireditvah in srečanjih, kot je bil lani 
ZOTK dan na Grahovem ob Bači.

vpet v dediščino celotne Baške gra-
pe, saj so se dejavnosti na Graho-
vem ob Bači in Koritnici napajale tu-
di iz Klavž in Podbrda.

Poleg tega so člani DBD več kot 
1.400 prostovoljnih ur vložili v že tra-
dicionalne prireditve: v tri delavnice 
izdelave cvetnonedeljskih butaric – 
puslov, Volfovo srečanje, Stržiškar-
ski sejem, ki ga organizira v sodelo-
vanju s Krajevno skupnostjo Strži-
šče, pohod po Bevkovi in tematski 
poti Na svoji zemlji in Paslejdn’co. 
DBD je sodelovalo v treh televizijskih 
oddajah. Izdelava puslov je bila 
umeščena v razstavo Slovenskega 
etnografskega muzeja, ki že od mar-
ca lani potuje po vsem svetu.

Vzdrževalo je Jakovo kovačijo, Pran-
garjev mlin in vetrovalno napravo, 
promoviralo Bohinjsko progo ter 
skrbelo za tematsko pot Na svoji 
zemlji. Skozi vse leto je predstavljalo 
svoje turistične programe in ugotovi-
lo, da želi Baško grapo spoznati 
vedno več obiskovalcev iz drugih 
krajev Slovenije.

Leto 2018 je izpisalo najbogatejšo 
zgodbo doslej. Za največji uspeh 
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Ob~inska uprava z novim 
urnikom uradnih ur

Občinska uprava Občine Tolmin od 
1. aprila dalje s strankami posluje po 
spremenjenem urniku uradnih ur, ki 
ga je župan Uroš Brežan uvedel 

predvsem na želje in pobude obča-
nov in občinskega sveta. Doslej so 
bile uradne ure vsak delovnih od 
8.00 do 14.00, po novem pa občinska 
uprava, ki ima sedež na Ulici padlih 
borcev 2 v Tolminu, za osebno po-
slovanje s strankami uporablja nas-
lednji urnik:
• ponedeljek: 8.00–11.00 in 13.00–

15.00
• torek: 8.00–11.00 in 13.00–15.00
• sreda: 8.00–11.00 in 13.00–17.00
• četrtek: ni uradnih ur
• petek: 8.00–11.00

Poleg tega zaposleni v občinski 
upravi s strankami poslujejo tudi 
prek telefona in elektronske pošte 
vsak delovnik v naslednjem poslov-
nem času:
• ponedeljek: 8.00–15.00
• torek: 8.00–15.00
• sreda: 8.00–17.00
• četrtek: 8.00–14.00
• petek: 8.00–13.00

Imenik s kontakti zaposlenih je 
objavljen na občinski spletni strani, 
priporočljiv pa je tudi vnaprejšnji do-
govor za termin obiska v času ura-

UPRAVA OBČINE TOLMIN s 1. aprilom poslu-
je z novim urnikom uradnih ur, ko gre za oseb-
ne obiske strank na občinski upravi. Največja 
sprememba so podaljšane uradne ure do 
17.00 ob sredah in skrajšane do 11.00 ob pet-
kih, medtem ko ob četrtkih uradnih ur ni. Po-
slovni čas občinske uprave za poslovanje prek 
telefona in elektronske pošte je sicer daljši.

Utrinki

ŽUPANU BOSTA POMAGALA PODŽUPANJA IN PODŽUPAN – Župan Uroš Brežan je na 4. 
seji občinskega sveta 9. aprila izmed članov imenoval podžupanjo in podžupana Občine Tolmin 
za mandat 2018–2022. Maša Klavora iz Tolmina se bo osredotočala predvsem na področje 
družbenih dejavnosti, Tomaž Štenkler iz Podbrda pa bo županu pomagal na področju infra-
strukture in krajevnih skupnosti. Foto: Matej Kavčič

dnih ur. Sprejem strank pri županu 
je praviloma možen po predhodnem 
dogovoru s tajnico urada župana 
(osebno v času uradnih ur, prek 

e-naslova info@tolmin.si ali telefona 
(05) 38-19-503) ali neposredno z žu-
panom.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

DBD se šteje umestitev tehniške de-
diščine Bohinjske proge in industrij-
ske dediščine TVI »Bača« Podbrdo 
v projekt Mrouce cajta (Drobtinice 
časa), ki ga bosta sofinancirali Re-
publika Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.

V društvu so prepričani, da je recept 

za uspešno delo v odprtem in 
spoštljivem dialogu do vseh, ki jih 
srečujejo na svoji poti. Diplomirani 
slikarki Stanki Golob, ki je članico 
od začetka delovanja, je za njeno iz-
jemno naklonjeno in srčno prosto-
voljstvo podelilo naziv častna članica 
društva.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

STANKA GOLOB – ^ASTNA 
^LANICA DRU[TVA BA[KA 
DEDI[^INA
Podbrdo – V Društvu Baška dedišči-
na so ponosni, da njegovo pot že od 
ustanovitve bogati diplomirana sli-
karka Stanka Golob z Grahovega 
ob Bači. Njeno prostovoljstvo je  
vtkano v številne društvene dejavno-

sti. Z narečno obarvanim pripoved-
nim žarom je odpirala občne zbore, 
s svojim dediščinskim znanjem je 
soustvarjala društvene prireditve, 
večje razstave ter obujala kmečka 
dela in navade ob košnji v dokumen-
tarcu Grema u hrib sejct.

Neizbrisno sled je v poslanstvo 
društva vtisnila s peski. Leta 2012 je 

ČLANI DRUŠTVA BAŠKA DEDIŠČINA so se v začetku marca srečali na občnem zboru in preg-
ledali uspešno delo preteklega leta. Foto: Matjaž Trojar

DRUŠTVO BAŠKA DEDIŠČINA JE STANKI GOLOB za izjemno naklonjenost in srčno prosto-
voljstvo podelilo naziv častna članica društva. Foto: Matjaž Trojar

SO^Asnik, letnik XX, {t. 1, 2019



SO^Asnik, letnik XX, {t. 1, 2019

( 29 )

Prva faza sanacije na 
Grahovem h koncu, letos 
projektiranje druge

Prva faza sanacije plazu na Graho-
vem ob Bači, ki obsega izdelavo pi-
lotne stene pod osrednjim delom 
naselja, gre v času zaključka redak-
cije SOČAsnika h koncu. Tako je 
predvidel tudi potek aktivnosti, ki so 
ga skupaj z rezultati geoloških meri-
tev, opravljenih na širšem območju 
plazu, pristojni predstavili na januar-
ja sklicanem zboru krajanov. Kot so 
pokazale meritve, zemeljska plast 
drsi s hitrostjo dva centimetra na le-
to. Dr. Stanislav Škrabl z mariborske 
Fakultete za gradbeništvo, prometno 

inženirstvo in arhitekturo pojasnjuje, 
da objektom zaradi tega ne grozi po-
rušitev, gre pa v prihodnje na njih 
pričakovati stopnjevanje poškodb.

Druga faza sanacije v nadaljevanju 
obsega območje do bližine gasilskega 
doma in je bila predmet omenjenih 
geoloških raziskav. Direkcija RS za 
infrastrukturo (DRSI) bo projektno 
dokumentacijo pripravila letos, izved-
bena dela pa so predvidena v letu 
2020. Tudi na tem območju bo treba 
najprej zaustaviti drsenje terena z 
izdelavo podporne pilotne stene pod 
hišami v spodnjem delu naselja in 
urediti odvodnjavanje. Projekt bosta 
predvidoma financirala DRSI ter Mi-

nistrstvo za okolje in prostor (MOP), 
Občina Tolmin pa bo sodelovala z 
urejanjem komunalne infrastrukture. 
Poleg tega občina v proračunu zago-
tavlja finančna sredstva za sodelova-
nje z MOP pri geoloških raziskavah 
in idejnih rešitvah v zgornjem delu 
vasi. Razgovori z MOP se bodo na-
daljevali po sprejemu proračuna v 
aprilu. Obenem občinski proračun 
predvideva tudi nekaj sredstev za 
morebitne nujne nepredvidene pose-
ge. Župan Uroš Brežan je predvsem 
zadovoljen, da sta k problematični 
situaciji na Grahovem ob Bači poleg 
lokalnih resno in odgovorno pristo-
pili tudi obe ključni državni institu-
ciji, torej DRSI in MOP, ter da ima 
projekt z dr. Škrablom in projektan-
tom Metodom Krajncem še najbolj-
šo možno strokovno podporo. Potek 
sanacije aktivno in natančno sprem-
lja Krajevna skupnost Grahovo ob 
Bači z novo predsednico Martino 
Levpušček. Prav zaradi dodatnega in 
sprotnega informiranja v zvezi s tem 
jih krajani sedaj najdejo tudi na Fa-
cebooku.

Obenem DRSI nadaljuje tudi s pri-
pravo idejne rešitve za sanacijo dr-
žavne ceste med Knežo in Grahovim 
ob Bači ter med Grahovim ob Bači in 
Koritnico, kjer je evidentiranih več 
plazov, ki zahtevajo podoben pristop 
k reševanju.
Špela Kranjc

@ivahno tudi na ob~inskih 
cestah

Medtem ko ima država odprto ob-
sežno gradbišče na cesti skozi Graho-
vo ob Bači, pa je obsežen tudi seznam 
lokalnih cest (LC) in javnih poti (JP) 
na območju občine Tolmin, na kate-
rih so v zadnjih mesecih iz različnih 
razlogov brneli gradbeni stroji.

S končno preplastitvijo skoraj kilo-
meter dolgega odseka LC Zatolmin–
Tolminska korita se je še pred začet-
kom velikonočnih praznikov in nove 
turistične sezone zaključila ena več-
jih in zahtevnejših naložb Občine 
Tolmin v zadnjih šestih letih, ki je 
potekala v štirih fazah. Nazadnje je 
pred fino asfaltacijo celotne trase Ko-
munala Tolmin izvedla še zamenjavo 
preostalega dela dotrajanega vodovo-
da med Zatolminom in odcepom h 
gospodarskemu poslopju Kramar. 
Cestišče je sedaj skoraj na celotnem 
odseku enotne širine 5,5 metra, izje-
ma je le prvih 70 metrov v Zatolminu, 
kjer je širina cestišča 3,5 metra. Nalož-
ba je bila težka dobrih 520.000 evrov.

Na JP Kneža–Kneške Ravne so 
zgradili nekaj novih podpornih zidov, 
dva cestna prepusta in čez približno 
700 metrov obstoječih kamnitih pod-
pornih zidov izvedli armiranobe-
tonske krone za potrebe namestitev 
novih varnostnih ograj. Te bodo 
najprej postavili na najbolj kritičnih 
odsekih. Občino Tolmin bodo posegi 
stali skoraj 100.000 evrov, šlo pa je 

SANIRAN ODSEK DRŽAVNE CESTE skozi Grahovo ob Bači so izvajalci konec marca asfaltira-
li. Promet je sproščen, a poteka izmenično enosmerno in ga ureja semafor. Foto: Martina 
Levpušček

Utrinki

NA OBČNEM ZBORU JE DRUŠTVO PROTI RAKU DOJK POSOČJE predstavilo preteklo delo 
in načrte za letošnje leto. Foto: Barbara Štrukelj

izdelala Pomnik hribovskim materam 
– podobo ženske, matere v naravni 
velikosti, ko z nepogrešljivim košem 
na hrbtu odhaja na delo. S tem sta 
Bača pri Podbrdu in Baška grapa 
dobili nov turistični produkt, ki vzbu-
ja pozornost ter občudovanje tudi 
zaradi inovativnega pristopa k odkri-
vanju dediščine.

Neprecenljiva je njena vloga pri sno-
vanju Tematske poti Na svoji zemlji, 
katere skrbnik je društvo. S siste-
matskim proučevanjem predpotres-
ne podobe vasi je naštudirala lokaci-
je, kjer so bili posneti najpomemb-
nejši prizori istoimenskega filma. 
Prav tako so dragoceni njeni pri-
spevki k vsebini praznovanj obletnic 
tega filma, ki jih je ustvarjalo oziroma 
soustvarjalo tudi Društvo Baška de-
diščina. Tako je lansko leto presene-
tila z dvema slikama iz peska. Eno je 
podarila Slavku Hrenu, avtorju do-
kumentarca Filmoljubje: Baška gra-
pa – živi spomenik filma, drugo pa 
Krajevni skupnosti Grahovo ob Bači 
in Društvu Baška dediščina s popot-

nico, naj negujeta spomin na do-
godke, ki so dali slovenskemu filmu 
besedo.

Stanko Golob plemeniti tankočuten 
odnos do dediščine Baške grape. 
Odlikujeta jo skromnost in občutek 
za potrebe skupnosti. Za svoje delo 
in umetniške stvaritve od društva ni 
zahtevala nobenega nadomestila. 
Na letošnjem občnem zboru ji je 
društvo za izjemno naklonjeno in 
srčno prostovoljstvo podelilo naziv 
častna članica društva.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

DRU[TVO PROTI RAKU DOJK 
POSO^JE TUDI LETOS 
NADALJUJE S SVOJIMI 
DEJAVNOSTMI
Tolmin – Društvo proti raku dojk Po-
sočje je 20. februarja v tolminskem 
kinogledališču organiziralo občni zbor 
z namenom predstavitve dela v pre-
teklem letu in predvidenih dejavnosti 
za leto 2019. Lani je bilo izvedenih 

več kot 17 zasnovanih idej – skupno 
več kot 50 dogodkov in drugih spre-
mljevalnih dejavnosti, ki so doprinesli 
k razpoznavnosti ter predstavitvi 
društva po različnih krajih vseh treh 

posoških občin. Po pridobitvi statusa 
humanitarnega društva, pozitivnih 
odzivih občinstva, prostovoljcev, po-
moči občin in ostalih lokalnih spon-
zorjev ter posameznih akterjev je 
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za vzdrževalna dela pred asfaltacijo 
2,3-kilometrskega odseka, na kate-
rem poteka trasa novega cevovoda za 
malo hidroelektrarno Kneža. Glede 
na predhodni dogovor bo zato večji 
del asfaltacije odseka sofinanciralo 
podjetje Soške elektrarne Nova Go-
rica, ki je lastnik omenjene elektrar-
ne.

Nenačrtovana pa je bila sanacija na 
LC Žabče–Tolminske Ravne, ki je bi-
la v začetku marca po udoru ceste 
kmalu za vasjo Žabče resno poško-
dovana in zato neprevozna. Ker je 
udor ogrožal tudi glavni cevovod vo-
dovoda Zadlaščica, ki oskrbuje Po-
slovno cono Poljubinj in okoli 5.000 
prebivalcev vasi od Žabč do Slapa ob 
Idrijci, so delavci Komunale Tolmin 
še isti dan prioritetno najprej izvedli 
obvod. Zagotovitev vnovične prevo-
znosti ceste z omejitvijo za osebna 
vozila je terjala en teden sanacijskih 
del. V tem času so izvajalci zgradili 
skoraj 15 metrov dolgo kamnito-be-
tonsko zložbo s povprečno višino 7,5 
metra ter poskrbeli za dodatno utrdi-
tev temeljev obstoječega podpornega 
zidu ceste na dolžini približno 15 
metrov in višine do dva metra. Sledil 
je ponoven priklop vode na glavni 
cevovod, saniran cestni odsek pa bo-
do v nadaljevanju še asfaltirali. Vsi s 
sanacijo povezani posegi bodo stali 
približno 30.000 evrov.

Na ugodne vremenske razmere je 
bilo treba počakati za zaključek sa-
nacije LC Zatolmin–Polog po plazu 
konec lanskega oktobra, ko je ob 
močnem deževju na vozišče zdrsnila 
večja količina zemljine. Podrobni 
pregled je pokazal večje razpoke 
zgornje brežine ceste na dolžini prib-
ližno 50 metrov. Groba sanacija plazu 
je zahtevala odstranitev približno 800 
m3 kamenja in zemljine, nato so iz-
vajalci preko dela plazišča s krušlji-
vim materialom namestili zaščitne 

mreže, s končno zatravitvijo zemlje-
nega dela plazišča se je zagotovilo 
protierozijsko zaščito zgornjega sloja 
površin, obenem pa bo odsek prib-
ližno na polovici poti pridobil tudi 
bolj naraven izgled.

Po udoru ceste in podoru nad njo 
je morala Občina Tolmin sanirati 
dobrih 20 metrov dolg odsek na JP 
Podbrdo–Porezen, ki je pomembna 
tudi zaradi sečnje lesa na panju. Sa-
nacija v višini okoli 20.000 evrov je 
bila izvedena s kamnito-betonsko 

zložbo pod in nad potjo ter ureditvi-
jo odvodnjavanja širšega območja 
ceste na tem odseku, kjer je doslej 
meteorna voda povzročala pogoste 
poškodbe vozišča.

Potem ko je bil del hrastovih lese-
nih podnic na vozišču Hudičevega 
mostu zamenjan že pred tremi leti, 
se je Občina Tolmin februarja letos 
odločila za njihovo zamenjavo na 
celotni dolžini mostu, saj je bilo opa-
ziti nekaj poškodovanih elementov. 
Z deli nad Tolminskimi koriti so se 
spopadli člani Jamarske sekcije Pla-
ninskega društva Tolmin, naložba 
pa je stala približno 14.000 evrov. 
Obenem je bila narejena še statična 
ocena konstrukcije, poročilo o nje-
nem stanju pa bo pokazalo, ali so 
potrebni še kakšni dodatni ukrepi.

V začetku aprila so zaključili z ure-
ditvijo 120-metrskega odseka zbirne 
ceste za Poslovno cono Na Logu v 
Tolminu. Naložba v vrednosti dobrih 
90.000 evrov zajema razširitev ploč-
nikov ter ureditev vozišča, javne 
razsvetljave in odvodnjavanja. Njen 
glavni namen je bila umiritev prome-
ta z dvema grbinama in izboljšanje 
varnosti vseh udeležencev.

Zapora ceste je bila potrebna tudi 
na odseku JP Brežič–Loče, kjer je 
Komunala Tolmin, ki je naložbo vo-
dila, v cesto vgradila potrebno infra-
strukturo, in sicer kablovod, zame-

Utrinki

NA OBČINSKIH CESTAH IN JAVNIH POTEH je bilo v zadnjih mesecih kar nekaj postorjenega, 
tako načrtovano kot nenačrtovano. Občina je sanirala podora na javni poti iz Podbrda v Porezen 
in lokalni cesti iz Žabč proti Zadlazu-Žabče, izvedla obsežnejša vzdrževalna dela na javni poti v 
Kneške Ravne, tik pred zaključkom redakcije pa je na končno preplastitev čakal odsek med 
Zatolminom in Tolminskimi koriti. Foto: Boštjan Uršič

ekipa izvršnega odbora (IO) s še ve-
čjim veseljem oblikovala program za 
letošnje leto. Glavne smernice pro-
grama ostajajo enake: pomoč žen-
skam, ki so obolele za rakom dojk, 
in njihovim svojcem, ozaveščanje o 
preventivi proti nastanku te bolezni, 
organizacija dogodkov in prireditev, 
ki spodbujajo druženje, izmenjavo 
mnenj, kreativno preživljanje proste-
ga časa ter omogočajo in pomagajo 
pri opolnomočenju bolnic.
Članice društva nadaljujejo s skupi-
nami za samopomoč, vadbami Na-
polnimo življenje, organizacijo stro-
kovnih predavanj, delavnicami, po-
hodi, predavanji, izleti, udeležbo na 
maratonih in tekih ter seveda z 
brezplačnim svetovanjem. Pridobitev 
sredstev iz občinskih razpisov, do-
natorstev in prostovoljnih prispevkov 
je bilo poglavitnega pomena pri 
uresničitvi treh največjih projektov: 
MIDO – gibanje za zdrave dojke, 
Pripeljimo mobilni mamograf v Zgor-
nje Posočje in ponudba za sto 
brezplačnih ultrazvokov dojk ter za 
enkratno finančno pomoč obolelim.
Občnega zbora sta se udeležila tudi 

župana občin Kobarid in Bovec 
Marko Matajurc ter Valter Mlekuž, 
ki sta podporo društvu glede na us-
pešne rezultate pri doprinosu k oza-
veščanju in konkretni pomoči proti 
bolezni rak dojk obljubila tudi v pri-
hodnje. Tolminski župan Uroš Bre-
žan se občnega zbora ni mogel 
udeležiti, je pa zagotovil potrebno 
podporo tudi v prihodnje.
Damjana Teodorović, IO Društva proti 
raku dojk Posočje

NA PE^INAH VESELI 
DONACIJE DEFIBRILATORJA 
GORA ROCKA
Pe~ine – Na Šentviški planoti, na-
tančneje na Prapetnem Brdu, je ju-
nija lani potekal že 14. dobrodelni 
festival GorA RockA. Med drugim so 
del zbranih sredstev tokrat namenili 
tudi nakupu defibrilatorja na Pečinah. 
Krajani so pridobitve veseli in organi-
zatorjem festivala hvaležni za donacijo.

V krajih, ki so od Tolmina in nujne me-
dicinske pomoči oddaljeni, je defibri-
lator lahko ključnega pomena, da ne-

komu rešimo življenje. Da bi v primeru 
potrebe po uporabi naprave krajani 
znali pravilno odreagirati, nas je na 
povabilo krajevne skupnosti v začetku 
marca obiskal Sašo Rosič, predstav-
nik Območnega združenja Rdečega 
križa Tolmin. Predstavil nam je delo-

vanje defibrilatorja, pravilno ukrepanje 
ob srčnem zastoju pa tudi ob more-
bitnih drugih zdravstvenih zapletih.
Da je zanimanje za tovrstno znanje 
veliko, priča številčna udeležba kra-
janov na predstavitvi in njihov poziti-
ven odziv, zaradi česar se bomo tudi 

FESTIVAL GORA ROCKA JE Z ZBRANIMI SREDSTVI OMOGOČIL NAKUP DEFIBRILATORJA 
NA PEČINAH. V začetku marca je potekala predstavitev njegovega delovanja. Foto: Ana Jeklin 
Kranjc

SO^Asnik, letnik XX, {t. 1, 2019

Iz ob~inskih uprav



SO^Asnik, letnik XX, {t. 1, 2019

( 31 )

njan vodovod in fekalno kanalizacijo, 
kar je občino stalo približno 230.000 
evrov. Podjetje Elektro Primorska je 
istočasno v cesto vgradilo električno 
napeljavo. Končna preplastitev odse-
ka je predvidena konec aprila, v na-
daljevanju pa občino čaka še ureditev 
podpornega zidu ceste nad vrtnarijo.
Špela Kranjc

Ve~namenski objekt na 
[entvi{ki Gori po~asi pod 
streho

Nov večnamenski objekt na Šent-
viški Gori, ki je v zadnjih mesecih 
zrasel na mestu v potresu močno 
poškodovanega predhodnika, bodo 
kmalu prekrili s strešno kritino. Prva 
faza gradnje nadomestnega objekta 
se je začela novembra lani po odstra-
nitvi dotedanje dvorane, ki je že od 
nekdaj služila družabnemu, kulturne-
mu in športnemu življenju na Šent-
viški Gori ter širše Šentviške planote. 
Pregled Državne tehnične pisarne 
(DTP) Bovec-Kobarid je namreč po-
kazal, da zaradi obsega in teže po-
škodb rekonstrukcija objekta v okvi-
ru popotresne obnove ne pride v 
upoštev.

Objekt neto tlorisne površine 463 
m2 je zasnovan v dveh funkcionalnih 
etažah s polvkopanim pritličjem in 
prvim nadstropjem, v katerem bo 
urejena dvorana z vidnim ostrešjem. 

V pritličju bodo prostori za krajevno 
skupnost in folklorno skupino, kuhi-
nja ter prostor za pogostitve, sanita-
rije, skladišče za opremo dvorane in 
igrišča, garderoba ter avla s stopniš-
čem, v nadstropju pa je predvidena 
večnamenska dvorana za delo dru-
štev, manjše kulturne dogodke, izva-
janje skupinskih vadb in osnovnošol-
sko telovadnico. Objekt bo priključen 
na osnovno infrastrukturo (voda, 
elektrika, meteorna kanalizacija), 
potrebna bo še izgradnja nove male 
čistilne naprave za čiščenje fekalnih 
voda, ogrevanje pa bo potekalo da-
ljinsko s povezavo do bližnje OŠ, kjer 
je urejena kotlovnica.

Gradnja naj bi bila predvidoma 
zaključena v začetku leta 2020, moči 
pri financiranju dobrih 900.000 evrov 
vredne naložbe pa v letih 2018, 2019 
in 2020 združujejo: • DTP Bovec-Ko-
barid, ki iz sredstev državnega pro-
računa (popotresni program) za fi-
nanciranje rušitve obstoječega objek-
ta, ureditve temeljev in gradnje no-
vega objekta zagotavlja nekaj več kot 
pol milijona evrov, • Občina Tolmin, 
ki za gradbeno-obrtniška dela prispe-
va skoraj 400.000 evrov, ter • vse tri 
krajevne skupnosti (KS) na Šentviški 
planoti (KS Pečine, KS Ponikve ter 
KS Šentviška Gora), ki projektu na-
menjajo okoli 150.000 evrov prene-
senih in pripadajočih sredstev iz 

kvote za sofinanciranje projektov KS 
ter lastnih zbranih sredstev. »Vse tri 
KS smo si že pred leti zastavile stra-
tegijo Planote, v kateri je poudarek 
na sodelovanju, povezovanju in sku-
pnih projektih. Ideja za eno skupno 
dvorano na Planoti je že večletna 
želja, tako da odločitev o skupnem 
projektu ni bila težka. Mislim, da gre 
največ zaslug pripisati že organiza-
torjem festivala GorA RockA, ki je 
skozi leta združil Planoto in pokazal, 
da sta za uspeh potrebna sodelovanje 
in združevanje. Dela potekajo zelo 
hitro, saj je bilo tudi vreme celo zimo 

gradnji naklonjeno. Nova večnamen-
ska dvorana bo razveselila prav vse 
in ni se bati, da bi samevala. Na 
Planoti pa še že pogovarjamo za nov 
skupen projekt,« je povedala predse-
dnica KS Pečine Ana Jeklin Kranjc. 
»Z vidika sodelovanja med več kra-
jevnimi skupnostmi je projekt večna-
menske dvorane na Šentviški Gori 
gotovo nekaj posebnega. Vse tri kra-
jevne skupnosti na Šentviški planoti 
so namreč znale ne le deklarativno 
sprejeti neko skupno prioriteto, am-
pak so zanjo namenile tudi svoja 
proračunska sredstva ter jih nadgra-

NA ŠENTVIŠKI PLANOTI SO PREPRIČANI, DA SKUPAJ ZMOREJO VEČ, kar dokazuje tudi 
nov večnamenski objekt. Foto: arhiv KS Šentviška Gora
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v prihodnje trudili, da organiziramo 
takšna srečanja.
Patricija Kofol, članica KS Pečine

LETNI ZBOR ^LANOV 
DRU[TVA SEVER – 
PODODBOR TOLMIN
Tolmin – Tretji petek v februarju smo 
imeli člani Društva veteranov SEVER 
Severne Primorske – Pododbor Tol-
min svoj redni letni zbor. Pregledali 
smo opravljeno delo v preteklem le-
tu in pripravili finančno poročilo ter 
hkrati sprejeli finančni in delovni 
načrt za letošnje leto, ki je bilo za 
naš pododbor tudi volilno obarvano. 
Poleg spodaj podpisanega predse-
dnika je naš pododbor dobil tudi no-
vega namestnika; vlogo slednjega 
bo za obdobje štirih let opravljal Se-
nad Bišćanin. Zbora so se udeležili 
tudi predsednik našega krovnega 
društva Angel Vidmar, direktor Ob-
činske uprave Občine Tolmin Davor 
Simčič, predsednik Združenje bor-
cev (ZB) za vrednote NOB Tolmin, 
Kobarid, Bovec Rok Uršič, predse-
dnik Območne zveze veteranov voj-

ne za Slovenijo (OZVVS) Gornje Po-
sočje Metod Ciril Leban in pred-
stavniki OZVVS Idrija-Cerkno.

Za pomoč pri delovanju društva, pred-
vsem pa tolminskega pododbora, sta 
bili podeljeni pisni zahvali Tapetništvu 
Srečko Kravanja in Steklarskemu 
servisu Cvek. Občini Tolmin je bilo 

podeljeno srebrno, ZB za vrednote 
NOB Tolmin, Kobarid, Bovec pa bro-
nasto priznanje Združenja SEVER. 
Po končanem uradnem delu je sle-
dilo še prijetno neuradno druženje.
Dušan Komar, predsednik tolminskega 
pododbora Društva veteranov SEVER 
Severne Primorske

UTRINEK IZ REDNEGA LETNEGA ZBORA Društva veteranov SEVER Severne Primorske – Po-
dodbor Tolmin. Foto: Erika Gerbec

JAVORCA TOKRAT NA 
HRVA[KEM
Reka (Hrva{ka) – Tolminski muzej je 
z razstavo o spominski cerkvi v Ja-
vorci od 12. decembra 2018 do 5. 
februarja 2019 gostoval v muzeju 
»Pomorski i povijesni muzej Hrvat-
skog primorja Rijeka«. Po prvi 
predstavitvi razstave v Tolminu ob 
100. obletnici izgradnje izjemnega 
kulturnega spomenika je razstava 
gostovala v Avstriji na Dunaju in v 
Beljaku, italijanski Gorici ter Pragi 
na Češkem.

Že peto gostovanje razstave Spo-
minska cerkev sv. Duh v Javorci – 
»bazilika miru«/Spomen-crkva Sv. 
Duha u Javorci – »bazilika mira«, 
tokrat na Hrvaškem, je bilo plod 
mednarodnega sodelovanja dveh 
muzejskih ustanov, in sicer Tol-
minskega muzeja ter muzeja z Reke, 
ki se je začelo z gostovanjem njiho-
ve razstave z naslovom Tržnica – 
trebuh mesta v Tolminskem muzeju 
leta 2017.

S tokratnim gostovanjem razstave 

SO^Asnik, letnik XX, {t. 1, 2019



SO^Asnik, letnik XX, {t. 1, 2019

( 32 )

GUJONOVO PRIZNANJE je za 50-letno neutrudno delovanje na območju Rečanske doline in 
celotne Benečije prejelo Kulturno društvo Rečan - Aldo Klodič. V imenu članov sta ga od žu-
pana občine gostiteljice Uroša Brežana prevzela predsednik društva Giovanni Floreančič in 
Margherita Trušnjak. Foto: Katarina Rutar Ipavec

dile s sredstvi, pridobljenimi z orga-
nizacijo dobrodelnega festivala GorA 
RockA. Na ta način vsekakor dajejo 
dober zgled tudi drugim,« je zadovo-
ljen župan Uroš Brežan.

Ob tem velja poudariti, da stro-
škovna ocena projekta še ni do-
končna, saj vsebuje le stroške grad-
beno-obrtniških del, potrebnih za 
pridobitev uporabnega dovoljenja, 
medtem ko stroški druge faze grad-
nje, vključno z ureditvijo pritličnih 
prostorov in telovadnice, še niso 
ovrednoteni.
Špela Kranjc

Prilo`nosti skupaj i{~ejo v 
programu ~ezmejnega 
sodelovanja

Letošnje, že 49. novoletno srečanje 
Slovencev Videmske pokrajine in Po-
sočja, ki ga tradicionalno pripravljajo 
občine Bovec, Kobarid in Tolmin ter 
Upravna enota Tolmin, je 19. janu-
arja gostil Tolmin. V prvem delu so 
se župani iz Posočja in zamejskih 
občin ter nekaterih drugih ustanov z 
obeh strani nekdanje meje posvetili 
nadgradnji čezmejnega grozda ozi-

roma tako imenovanega clustra, ka-
teremu so se posoške občine in Ob-
čina Kanal ob Soči pridružile jeseni 
s podpisom sporazuma v Kobaridu. 
Namen čezmejnega grozda je iskanje 
novih možnosti skupnega konkretne-
ga sodelovanja in pridobivanja evrop-
skih sredstev. Celotno območje 25 

Utrinki

občin skupaj meri dobrih 2.000 km2 
in daje dom 57.500 prebivalcem. »Na 
posvetu smo se uskladili glede sloven-
skega partnerstva ter vodilnega par-
tnerja Dežele Furlanije - Julijske 
krajine za prijavo na razpis programa 
čezmejnega sodelovanja Italija-Slove-
nija, ki sredstva namenja prav pove-

zovanju institucij in državljanov ter 
nadgradnji njihovega sodelovanja. Na 
podlagi dogovorov smo pripravili pro-
jektni predlog in prijavo pravočasno 
oddali. Rezultati bodo predvidoma 
znani konec maja,« je povedal skli-
catelj tokratnega delovnega posveta, 
tolminski župan Uroš Brežan.

V osrednjem delu srečanja se je v 
Kinogledališču Tolmin zbrala lepa 
množica obiskovalcev, prijateljev z 
obeh strani meje, ki se že skoraj pol 
stoletja tradicionalno srečujejo na 
vsakoletnem januarskem srečanju. V 
imenu gostiteljev, torej županov po-
soških občin Valterja Mlekuža (Bo-
vec), Marka Matajurca (Kobarid) in 
Uroša Brežana (Tolmin) ter načelni-
ka UE Tolmin mag. Simona Lebana, 
je zbrane najprej pozdravil tolminski 
župan. Pozdrave rojakov iz Benečije, 
Rezije in Kanalske doline je tokrat 
prinesel Alan Cecutti, župan Občine 
Tipana in predsednik slovenske 
Kmečke zveze Videmske pokrajine, 
ki je bil tudi koordinator županov v 
čezmejni grozd povezanih občin. Kot 
je poudaril, je treba s projekti gleda-
ti ne le nekaj let naprej, ampak 30 in 

Tolminskega muzeja je Pomorski i 
povijesni muzej Hrvatskog primorja 
Rijeka simbolno obeležil 100. oble-
tnico konca prve svetovne vojne. V 
zgodbo nastanka spominske cerkve 
Sv. Duha v Javorci, ki so jo leta 
1916 prostovoljno zgradili pripadniki 
3. gorske brigade XV. avstro-ogr-
skega korpusa, so namreč vtkani tu-
di spomini hrvaških pripadnikov av-
stro-ogrske vojske.

Ob gostujoči razstavi Tolminskega 
muzeja je gostitelj pripravil še manj-
šo razstavo predmetov iz zbirk 

reškega muzeja, ki pričajo o življenju 
v zaledju, zlasti na območju, ki ga 
pokriva omenjeni muzej. Po sloves-
nem odprtju razstave je bil predva-
jan tudi dokumentarni film z naslo-
vom »Front na Soči: 100 godina 
poslije« v produkciji televizijske hiše 
Al Jazeera Balkans, ki si ga je mo-
goče ogledati tudi na kanalu YouTu-
be.

mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
avtorica razstave in direktorica 
Tolminskega muzeja

STARI BOGOVI OBMOLKNEJO
Tolmin – Pred množico arheologov, 
ljubiteljev preteklosti in domačinov 
se je konec preteklega leta v Tol-
minskem muzeju odprta razstava o 
arheološki podobi Šentviške planote 
s pomenljivim naslovom Stari bogovi 
obmolknejo. Razstava, ki je bila na 
ogled do aprila, je nastala z 
zglednim sodelovanjem arheologov 
Tolminskega muzeja, Narodnega 

Z RAZSTAVO O SPOMINSKI CERKVI V JAVORCI je Tolminski muzej to zimo gostoval v muzeju 
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka. Foto: Marko Grego

ARHEOLOŠKA RAZSTAVA STARI BOGOVI OBMOLKNEJO – Šentviška planota je bila zaradi 
položnih pašnih in njivskih površin ter gozdov privlačna za poselitev, ki ji lahko sledimo od sta-
rejše železne dobe dalje. Kot pove naslov razstave, so bila tu prepoznana tudi najdišča predkr-
ščanskih kultov, a ko so stari bogovi tam obmolknili, se je dvignil krščanski sv. Vid, ki ga ome-
njena planota še danes nosi v svojem imenu.

muzeja Slovenije in Mestnega zgo-
dovinskega muzeja iz Trsta (Civico 
Museo di Antichità J. J. Winckel-
mann).

Planota je bila zaradi položnih paš-
nih in njivskih površin ter gozdov pri-
vlačna za poselitev, ki ji lahko sledi-
mo od starejše železne dobe dalje. 
V najzgodnejših obdobjih je bila ob 
poljedelstvu in živinoreji najpo-
membnejša dejavnost prebivalcev 
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več. Opozoril je namreč na izredno 
negativen demografski trend majhnih 
obmejnih občin, kjer se vasi v zad-
njih letih pospešeno praznijo, otrok 
in mladih ni, tako da v njih – realno 
gledano – čez 130 let ne bo več ni-
kogar. »Ne moremo več čakati. Če ne 
bodo živele več tiste vasi ob stari me-
ji, tudi kraji v dolini ne bodo več živi. 
Velik problem so tudi šole, ki so v 
številnih občinah tik pred zaprtjem, 
saj jih obiskuje le nekaj otrok,« je bil 
jasen Cecutti, ki je izpostavil tudi 
pomanjkanje možnosti za učenje slo-
venskega jezika. Zaključil je z željami 
po tesnejšem sodelovanju vseh čez-
mejnih občin, Dežele Furlanije - Ju-
lijske krajine in obeh držav v velikih 
projektih, ki bodo v prihodnosti po-
magali pri demografskem, socialnem 
in ekonomskem razvoju obmejnega 
območja.

Takratni minister za kulturo Dejan 
Prešiček je v slavnostnem nagovoru 
tradicionalno srečanje Slovencev Vi-
demske pokrajine in Posočja prepoz-
nal kot zelo pomembno za kraje, ki 
jih je meja dolgo delila na dva dela, 
in za kraje, kjer smo Slovenci v zgo-

dovini doživeli veliko hudega. »Prav 
je, da društvom, ki ohranjajo sloven-
ski jezik in izročilo, ne pomagamo 
samo na simbolni ravni, da bo tako 
lahko še naprej. Demografske težave 
imamo na obeh straneh in naša na-
loga je, da najdemo perspektivo in 
pomagamo, da se bo ta del Slovenije 
in Italije razvil ter omogočil mladim, 
da bodo lahko ostali v teh krajih, 
predvsem pa, da bodo lahko ob tem 
gojili svoj jezik in kulturo v skupnem 
sožitju,« je še povedal Prešiček.

Na srečanju vsako leto podelijo 
Gujonova priznanja organizacijam, 
društvom, ustanovam ali posamezni-
kom, ki so s svojim delom prispeva-
li k ohranitvi slovenskega jezika in 
kulture. Letos je Gujonovo priznanje 
za 50-letno neutrudno delovanje na 
območju Rečanske doline in celotne 
Benečije prejelo Kulturno društvo 
Rečan - Aldo Klodič, v imenu članov 
pa sta ga od župana občine gostite-
ljice Brežana prevzela predsednik 
društva Giovanni Floreančič in 
Margherita Trušnjak. Kulturni pro-
gram prireditve so sooblikovali 
ustvarjalci z obeh strani, in sicer Vo-

cal Bača pod umetniškim vodstvom 
Marte Volf Trojer, učenke baleta na 
Glasbeni šoli Tolmin pod mentor-
stvom učiteljice Veronice Martinič, 
glasbena skupina Ostajki s pevcema 
Anjo Skočir in Davidom Tomazeti-
čem, beneško poezijo pa so prebira-
le Claudia Salamant, Luisa Batistič 
in Margerita Trušnjak. Pri organiza-
ciji in izvedbi dogodka sta sodelova-
la Javni sklad RS za kulturne dejav-
nosti, Območna izpostava Tolmin in 
Kinogledališče Tolmin, z nepogreš-
ljivo podporo pa se je tako kot minu-
la leta izkazala Zavarovalnica Tri-
glav, Območna enota Nova Gorica.

Tako kot vsa leta doslej so se Slo-
venci z obeh strani meje še pred Po-
sočjem srečali že prvo nedeljo v ja-
nuarju na tradicionalnem, že 56. 
Dnevu emigranta v Čedadu.
Špela Kranjc

Z aktivnostmi za~ela 
delovna skupina za pripravo 
strategije za starej{e

Kmalu za tem, ko je tolminski ob-
činski svet junija 2017 potrdil Lokalni 
program za mlade v občini Tolmin 

2017–2022 in je Občina Tolmin okto-
bra 2017 od Inštituta za mladinsko 
politiko pridobila certifikat Mladim 
prijazna občina za obdobje 2017–
2021, je na pobudo iniciativnega od-
bora občina začela z dejavnostmi za 
pripravo strategije za starejše v obči-
ni Tolmin. Najprej je med starostniki 
izvedla raziskavo o potrebi dnevnega 
centra zanje, konec lanskega leta pa 
je organizacije in institucije, ki se na 
območju občine ukvarjajo s področ-
jem starejših, povabila k oblikovanju 
delovne skupine. Župan Uroš Brežan 
je februarja letos v 10-člansko delov-
no skupino za pripravo strateškega 
dokumenta za starejše v občini Tol-
min imenoval: mag. Matjaža Kosa 
kot predstavnika Občine Tolmin, 
Majdo Maglica kot predstavnico 
Društva upokojencev občine Tolmin, 
Dorotejo Dakskobler (Tolminska ob-
močna Karitas), Ines Krajnik (Dom 
upokojencev Podbrdo), Marka Si-
mnjanovskega (Zdravstveni dom 
Tolmin), Marjanco Velišček (Rdeči 
križ Slovenije - Območno združenje 
Tolmin), Friderika Lapanjo (Zveza 
klubov zdravljenih alkoholikov Slo-

Utrinki

kopanje, nabiranje in morda tudi 
predelava železove rude, dejavnost, 
ki je danes na planoti povsem nez-
nana. Med železnodobnimi najdišči 
izstopajo najdbe z grobišč v Jerovci, 
Lipcah/Prevali in Dobcu blizu Šent-
viške Gore. Slednje je že leta 1890 
raziskal znameniti tržaški arheolog 
Carlo Marchesetti. Najdbe s tega 
grobišča, ki jih hrani tržaški Civico 
Museo di Antichità J. J. Winckel-
mann, so bila v Tolminskem muzeju 
na ogled prvič.

Kot pove naslov razstave, so bila na 
planoti prepoznana tudi najdišča 
predkrščanskih kultov. Pomembnost 
železnodobnih kultnih mest na 
Berlotovem robu in Vrh gradu pou-
darjajo imenitni darovan(jsk)i pred-
meti, kot so bronast antropo-ornito-
morfni obesek, odlomek bronaste 
situle z venetskim napisom, srebrna 
ovratnica s tremi vozli in okrašeni 
srebrni daritveni ploščici. Zdi se, da 
so bila z rimskim vojaškim pohodom 
Oktavijanove vojske v 4. desetletju 
pr. n. št. skupaj z lokalno tradicijo 
krvavo zatrta tudi mesta domačih 
kultov. Ko so stari bogovi tam  
obmolknili, se je dvignil krščanski 
sv. Vid, ki ga Šentviška planota še 
danes nosi v svojem imenu.
Besedilo in foto: mag. Miha Mlinar, 
arheolog Tolminskega muzeja in soavtor 
razstave

REDEK PRIMER BO@JEGA 
GROBA V PLE^NIKOVI 
CERKVI
Ponikve – Bliža se velika noč, ki ni 
zgolj največji krščanski praznik, tem-
več tudi naravni začetek novega le-
ta. Velikonočna praznovanja, ki se 
začnejo s cvetno nedeljo in končajo 
z velikonočnim ponedeljkom, 
spremljajo bogato cerkveno bogo-
služje ter številne spremljajoče šege 
in običaji. Med njimi so danes naj-
bolj poznani izdelava cvetnih butar, 
barvanje pirhov in priprava veliko-
nočnih jedi, nekdaj pa je v ta čas 
spadalo tudi kurjenje velikonočnih 
kresov, pokanje z možnarji, obredno 
zajemanje zdravilne »velikonočne« 
vode ter številni drugi, danes večino-
ma že pozabljeni običaji.

Pomemben del velikonočnega pra-
znovanja je od 16. stoletja dalje tudi 
postavitev božjega groba. Tako kot 
postavitev jaslic je tudi božji grob na-
menjen doživetemu spremljanju cer-
kvenega obredja in lažjemu vživljanju 
v svetopisemsko izročilo. Postavlja 
se ga na veliki petek, do vstajenjske 
vigilije pa je nato središčna točka 
velikonočnega obredja in ljudske 
pobožnosti. Nekdaj je celo veljalo, 
da je treba v velikonočnem času 
obiskati in zmoliti ob vsaj sedmih 
božjih gobovih.

Prav poseben božji grob vsako leto 
postavijo tudi v Marijini cerkvi na Po-
nikvah. Kupili so ga leta 1894 v Olo-
mucu na Češkem, izdelan pa je iz 
lesene konstrukcije, obložene s 
ploščami iz papirne kaše, na katere 
so v mozaični tehniki pritrjeni razno-
barvni stekleni kristali. Iz papirne ka-
še je izdelan tudi kip v grob polože-
nega Jezusa. Ko se notranjost 
osvetli, božji grob zasije in očara s 
čudovitim barvitim secesijskim ok-

rasjem. Ker je tovrstnih božjih gro-
bov na Slovenskem le še nekaj in jih 
izven velikonočnega časa ni mogo-
če videti v vsem njihovem sijaju, vas 
vabimo na organizirane vodene 
oglede, ki bodo na Ponikvah na 
Šentviški planoti potekali na veliko-
nočno nedeljo in ponedeljek, 21. in 
22. aprila, med 19. in 21. uro. 

Besedilo in foto: Karla Kofol, 
etnologinja, Tolminski muzej

PRAV POSEBEN BOŽJI GROB, ki je bil kupljen leta 1894 na Češkem, tradicionalno postavljajo 
v Marijini cerkvi na Ponikvah. Ker gre za pravo redkost na slovenskih tleh, bodo na velikonočno 
nedeljo in ponedeljek, 21. in 22. aprila, med 19. in 21. uro organizirani vodeni ogledi.
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venije), mag. Anko Čufer (društvo 
Spominčica Zgornjega Posočja), Uršo 
Čimžar (Posoški razvojni center) in 
mag. Kristino Šturm Leban (Center 
za socialno delo Severna Primorska), 
ki je tudi vodja delovne skupine.

Kot je ob imenovanju članov pove-
dal župan Brežan, bo občina pri prip-
ravi strateškega dokumenta za starej-
še sledila prav primeru dobre prakse 
v okviru priprave lokalnega programa 
za mlade, eden ključnih izzivov v 
okviru te delovne skupine pa bo po 
njegovem mnenju odgovoriti na vpra-
šanja, povezana z vzpostavitvijo 
dnevnega centra v občini Tolmin. 
Skupina se srečuje enkrat mesečno.
Špela Kranjc

Tolminski grad postaja vse 
bolj zanimiv

Od začetka marca sprehajalci na 
poti proti vrhu Kozlovega roba lahko 
posedajo na novih klopeh. Občina 
Tolmin, ki je v tem projektu sodelo-
vala s tolminsko območno enoto Za-
voda za gozdove Slovenije, je na-
mreč z novimi nadomestila vseh 14 
klopi na obstoječih lokacijah. Dve 
novi klopi sta ob cesti na Petelincu, 
devet jih je na počivališčih ob tako 
imenovani Učni poti in tri so na vrhu 
tolminskega Gradu.

V sodelovanju s Tolminskim mu-
zejem in Zavodom za turizem Doli-

na Soče pa bodo potekale dejavnosti 
v okviru projekta Večsenzorna doži-
vetja, povezana z gradovi in vilami 
čezmejne regije za odličnost v turizmu 
(Merlin CV), za katerega je Občina 
Tolmin skupaj s še tremi partnerji 
pridobila finančna sredstva v okviru 
programov sodelovanja Interreg Itali-
ja-Slovenija. Vodilni partner projekta 
je Znanstveno raziskovalno središče 
Koper, dejavnosti Občine Tolmin v 
projektu pa se primarno navezujejo 
na ostaline srednjeveškega gradu na 
vrhu Kozlovega roba. Ta je najbolj 
markantna vzpetina nad mestom Tol-
min, ki prebivalcem predstavlja tudi 
mestni park in priljubljeno rekreacij-
sko površino, obenem pa je ena iz-
med obveznih turističnih točk za 
obiskovalce. Projekt Merlin CV vzpo-
stavlja povezavo naravne in kulturne 
dediščine s turizmom, kar lahko bi-
stveno poveča atraktivnost prostora 
in trajnostne oblike turizma. Med 
dejavnostmi projekta, ki bo trajal do 
leta 2021, velja izpostaviti arheološka 
izkopavanja na ostalinah tolminskega 
gradu, ureditev tematskih poti z us-
merjevalnim, označevalnim in infor-
macijskim sistemom na območju, 
izdelavo digitalne 3D predstavitve 
gradu, namestitev turističnega dalj-
nogleda in izvedbo več tematskih 
doživljajskih dogodkov.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

OB POTI NA TOLMINSKI GRAD IN NA VRHU VZPETINE je občina dotrajane lesene klopi le-
tošnjo pomlad nadomestila s 14 novimi.

POGLED NA TOLMINSKA KORITA s Hudičevega mostu se je po sečnji dreves nad sotesko 
odprl, k večji prometni varnosti na cesti proti Čadrgu pa prispevajo nove lesene ograje. Foto: 
Boštjan Uršič

Utrinki

9. B RAZRED MOSTARSKE 
O[ ZMAGAL NA KVIZU 
EUROPEAN MONEY WEEK
Most na So~i – Evropski teden de-
narja (»European Money Week«) je 
vsakoletna pobuda, namenjena 
spodbujanju finančnega izobraževa-
nja, ki jo organizirajo nacionalna 
bančna združenja iz vse Evrope. V 
Sloveniji se v koordinaciji Evropske 
bančne federacije pobudi pridružuje 

tudi Združenje bank Slovenije. Vsa-
ko leto poteka teden dni v mesecu 
marcu na stotine dejavnosti za spod-
bujanje finančnega opismenjevanja 
v Evropi.

V sklopu Evropskega tedna denarja 
je že drugič potekal tudi Evropski 
denarni kviz (»European Money Qu-
iz«), vseevropski kviz za izboljšanje 
finančne pismenosti mladih. Lani je 
k sodelovanju pritegnil več kot 

42.000 mladih iz 32 držav, ki so 
prek spletnega orodja Kahoot sku-
paj igrali v skoraj 200.000 spletnih 
kvizih. Letos je kviz potekal konec 
marca. Zmagovalec na nacionalni 
ravni je razred z največ pravilnimi 
odgovori v najkrajšem času pri od-
govarjanju na vprašanja prek spletne 
platforme Kahoot. Učenci 9. b ra-
zreda OŠ Dušana Muniha Most na 
Soči so letos tekmovali že drugič, 
pri tem jim je tehnično podporo nu-
dil Marjan Rodman. Kar jim lani ni 
uspelo, jim je letos. Med 14 sloven-
skimi šolami so bili najboljši.

Za finale, ki bo potekalo v Bruslju, 
zmagovalni razred izbere dva učen-
ca, ki bosta igrala s predstavniki 
zmagovalnih razredov iz drugih 
evropskih držav.
Agnes Kozorog, mentorica

IZMENJAVA S SOSEDNJO 
[OLO
Bohinjska Bistrica, Podbrdo – V 
okviru otroškega parlamenta smo si 
na naši šoli za podtemo izbrali Naša 

šola je šola za življenje. Povezali 
smo se z nam najbližjo šolo. Za lažje 
razumevanje organizacije pouka in 
konkretnih situacij smo se družili z 
učenci in učitelji OŠ dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica. Do-
menili smo se za obisk, s tem pa so 
imeli učenci priložnost izkusiti delov-
ni dan na drugi šoli. Na ta način jim 
želimo omogočiti navezovanje stikov 
pred odhodom v srednjo šolo in iz-
kušnjo pouka v številčnejšem razre-
du.

Tako bohinjskim kot podbrškim 
učencem je bila izmenjava všeč. Bo-
hinjski učenci so bili pri nas konec 
januarja in so se pri pouku ter med 
odmori družili z učenci naše šole, 
Podbrdčani pa smo bili na obisku v 
Bohinjski Bistrici v začetku februar-
ja. Zjutraj so nas pričakali učenci 
šolske skupnosti in nam razkazali 
šolo, kjer smo se dobro počutili. 
Ugotovili so, da je naša šola res 
prostorna. V senzorni sobi smo izku-
sili umirjanje z glasbenimi in zvočni-
mi efekti. V času pouka so bili učen-
ci razdeljeni v skupine in imeli pouk 

UČENCI 9. B RAZREDA MOSTARSKE OSNOVNE ŠOLE so zmagali na nacionalnemu Evrop-
skemu denarnemu kvizu. Dva izmed njih se bosta udeležila finalnega tekmovanja v Bruslju. 
Foto: Žan Pirih
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Tolminska korita v novo 
turisti~no sezono

Tako kot minula leta so Tolminska 
korita tudi začetek letošnje turistične 
sezone prve obiskovalce pričakala 
dodatno urejena. V Zavodu za turi-
zem Dolina Soče so v okviru tokra-
tnih vzdrževalnih del razširili pot od 
glavne vstopne točke, uredili pot med 
Skakalcami in Medvedovo glavo, nad 
katero so namestili tudi dodatne va-
rovalne mreže. Lesene varovalne og-
raje pa so namestili ob cesti nad 
Hudičevim mostom proti zgornji 
vstopni točki, s čimer so na dveh ob-
stoječih razširitvah uredili tudi izogi-
bališči za promet. Lepši razgled na 
Tolminska korita so poleg tega zago-
tovili še s sečnjo dreves pod cesto. 
Skupaj z Občino Tolmin so nasproti 
glavne vstopne točke izvedli podpor-
ni zid in uredili stezo proti cerkvici 
svetega Petra nad Zatolminom.

Tolminska korita je po podatkih 
Zavoda za turizem Dolina Soče v le-
tu 2018 obiskalo skoraj 62.000 ljudi, 
kar je 17.000 več kot leto poprej in 
kar 31.000 več kot v letu 2016.
Š. K.

Razglasili najuspe{nej{e 
{portnike leta 2018

Občinska športna zveza Tolmin je 
tokrat med aktivne športnike razde-
lila skupaj 31 priznanj. Predsednik 

Borut Jermol je podelil šest brona-
stih, osem srebrnih in šest zlatih 
znakov ter šest bronastih kipcev, šti-
ri srebrne in enega zlatega. Slednjega 
je prejel Matija Hrast iz Modelarske-
ga kluba Tolmin, in sicer za 2. mesto 
na tekmi za svetovni pokal F1A. Po-
leg navedenih so podelili tudi dve 
posebni priznanji športnim delav-
cem. Plaketo je za dolgoletno delo na 
področju nogometa prejel Robert 
Rutar, z nazivom zaslužni športni 
delavec pa se odslej lahko pohvali 

Stojan Maurič, in sicer zaradi svoje-
ga dolgoletnega in vsestranskega de-
la na področju košarke.

Strokovni svet za šport v okviru 
Zavoda za kulturo, šport in mladino 
Občine Tolmin (Zavod KŠM Tolmin) 
pa je izbral najboljše športnike obči-
ne v letu 2018. V konkurenci mladih 
sta si naziv naj športnice in športni-
ka priveslala kajakaša na mirnih vo-
dah Mia Medved in Matevž Manfre-
da, med ekipami pa so za najboljšo 
razglasili ekipo U-15 Košarkarskega 

kluba Tolmin. V absolutni konkuren-
ci je naziv naj športnice pripadel 
atletinji, tekačici na kratke proge Vi-
ki Rutar, naziv naj športnika kajaka-
šu slalomistu Luki Božiču in naziv 
naj športne ekipe v letu 2018 Nogo-
metnemu klubu Tolmin. Priznanja je 
podelil župan Uroš Brežan, ki zbra-
ne v nagovoru seznanil tudi z načrti 
občine na področju športne infra-
strukture v aktualnem mandatu 
2018–2022.
Špela Kranjc

NAJ ŠPORTNIKI OBČINE TOLMIN V LETU 2018, kot jih je glede na njihove lanske dosežke razglasil strokovni svet za šport pri Zavodu KŠM 
Tolmin, v družbi župana Uroša Brežana. Foto: Katarina Rutar Ipavec
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po urniku. Tretjo šolsko uro smo si 
ogledali njihovo prireditev ob kultur-
nem dnevu. Prekmalu, po četrti šol-
ski uri, je bil čas za odhod domov.
Učenci so začutili utrip življenja dru-
ge šole in navezali stike z vrstniki. 
Ugotovili so, da je pouk na obeh 
straneh predora precej podoben. 
Predlogov, kako bi lahko sodelova-
nje okrepili, imamo kar nekaj. Na 
obeh šolah se bomo potrudili, da ga 

okrepimo in ohranimo.
Besedilo in foto: Mojca Klavžar, 
mentorica šolske skupnosti OŠ Simona 
Kosa Podbrdo

PESTRO PO^ITNI[KO 
DOGAJANJE V MALI HI[I
Tolmin – Čeprav letošnje zimske 
počitnice pri nas niso bile prav nič 
zimske, smo se v Društvu Mala hiša 

vseeno imeli zelo lepo. V našem 
centru za otroke smo ustvarjali, se 
igrali družabne in športne igre, imeli 
pa smo tudi plesno delavnico, na 
kateri smo se naučili nekaj plesnih 
gibov, ki smo jih nato povezali v ko-
reografijo. Počitniški petek je bil v 
znamenju plezalne pustolovščine, 
saj smo dopoldne preživeli v Gorni-
škem učnem centru Tolmin. Tam 
smo se najprej spoznali z osnovami 

plezanja in vsemi potrebnimi znanji, 
ki jih pri plezanju potrebujemo, nato 
pa je bil čas, da so se v tem športu 
preizkusili tudi vsi tisti, ki so to želeli.
Pika na i zimskim počitnicam je bil 
sobotni dogodek Pust hrust veselih 
ust, ki ga je Mala hiša soustvarila 
skupaj s tolminskimi taborniki in 
skavti. Na dogodku, ki se je odvijal 
pred Kinogledališčem Tolmin, smo 
imeli revijo pustnih mask, skupaj 

SOBOTNI DOGODEK PUST HRUST VESELIH UST, ki ga je Društvo Mala hiša soustvarilo sku-
paj s tolminskimi taborniki in skavti, je dodal le še piko na i letošnjim zimskim počitnicam. Foto: 
Jan Žnidar

NAŠA ŠOLA JE ŠOLA ZA ŽIVLJENJE – Učenci so ugotovili, da je pouk na obeh straneh Bohinj-
skega predora precej podoben. Ob izmenjavi so lahko začutili utrip življenja druge šole in nave-
zali stike z vrstniki.
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SR^NA RAJ@A ZDRAVNIKA 
ANDLOVICA KON^NO TUDI V 
KNJIGI
Grahovo ob Ba~i – Planinsko dru-
štvo Podbrdo, odsek Grahovo-Korit-
nica, je v sodelovanju z Gorsko re-
ševalno službo Tolmin (ob 70-letnici) 
povabilo na predstavitev knjige Jo-
žeta Andlovica Kadar boš na rajžo 
šel – Dnevnik himalajskega zdravni-
ka. V njej so zbrani dnevniški zapisi 
zdravnika Andlovica z alpinistične 
odprave iz leta 1965 na 7.902 me-
trov visok Kangbačen v nepalski Hi-
malaji. Na dogodku je povezovalka 
Janja Kragelj, ki je tudi prebrala 
nekaj odlomkov, najprej najavila 
gosta – alpinista Petra Podgorni-
ka. Kako so se alpinisti približevali 
cilju, je prikazal s projekcijo, ki jo je 
za ta namen sestavil iz fotografij s ta-
kratne odprave in lastnih fotografij s 
poznejših odprav.

Osrednjo zgodbo je predstavil ure-

dnik Žarko Rovšček. Dnevniku je 
spretno dodal spremno besedo s 
številnimi pojasnili, izjavami še žive-
čih članov odprave, poročili, objav-
ljenimi v časopisju med odpravo in 
po prihodu domov, ter življenjepisi 
vseh 12 alpinistov odprave. S tem je 
več kot odlično izpolnil več kot 50 let 
star dolg, da bo o odpravi izšla knji-
ga, kar pa se takrat ni zgodilo. Vzrok 
je najbrž v dejstvu, da odprava le za 
dobrih sto metrov ni dosegla vrha.

Andlovic bi se zaradi pomanjkanja 
denarja skoraj moral vrniti z odprave 
domov že na samem začetku, po-
tem pa je bil njena ključna oseb-
nost. S svojo mobilno ambulanto je 
med potjo pomagal številnim Nepal-
cem, še posebej požrtvovalno pa 
odpravi na gori.

Dnevnik je napisan v lahkotnem in s 
humorjem obarvanem slogu. Na ta na-
čin je Andlovic znal prebroditi stiske, 
nervozo, napetost in lajšati težave.

Na koncu predstavitve so o Andlovicu 
kot izredno srčnemu človeku spre-
govorili obiskovalci, ki jih je v letih 
1955–1959 med službovanjem na 
Mostu na Soči zdravil. Baško grapo 
in njene hribe je imel še posebno rad. 
S spoštovanjem so se ga spominjali 
tudi graparski gorski reševalci.
Olga Zgaga, PD Podbrdo

PRAVLJICE Z LISICO MICO 
@E 12 SEZON NAVDU[UJEJO 
POSO[KE OTROKE
Poso~je – V Knjižnici Cirila Kosma-
ča Tolmin želimo na urah pravljic z li-
sico Mico bogastvo knjižnih in ljud-
skih pripovedi približati našim naj-
mlajšim obiskovalcem. Zaključila se 
je že 12. sezona in otroci, ki so pr-
vim lisičkinim pravljicam prisluhnili 
leta 2007, so danes že mladi odra-

sli. V vseh letih je ure pravljic obi-
skalo več kot 7.000 otrok, knjižni-
čarke – pravljičarke pa so zanje 
pripravile že 371 ur pravljic.

Sezona pravljic se vsako leto začne 
oktobra v tednu otroka ter v pravljič-
ni svet knjižnih in ljudskih junakov 
dvakrat mesečno popelje otroke, 
starejše od štirih let. Pravljične ure 
so obogatene z ustvarjalnimi delav-
nicami, na katerih otroci podoživijo 
pripovedi z ustvarjanjem raznolikih 
tematskih izdelkov. Z marcem, ko že 
posijejo toplejši sončni žarki, se lisi-
ca Mica poslovi od otrok z obljubo, 
da jih jeseni prav gotovo ponovno 
obišče. Do takrat jim bodo zgodbe 
brali njihovi starši, našli pa jih bodo v 
številnih knjigah v pravljičnih kotičkih 
naših knjižnic.
Jerneja Berginc, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

NA PREDSTAVITVI KNJIGE JOŽETA ANDLOVICA KADAR BOŠ NA RAJŽO ŠEL – DNEVNIK 
HIMALAJSKEGA ZDRAVNIKA so sodelovali (z leve): Tomaž Štenkler, Peter Čufer, Herman 
Borovnik, Žarko Rovšček, Janja Kragelj, Ivan Čufer, Peter Podgornik in Alenka Zgaga. Foto: 
Rudi Podgornik

URE PRAVLJIC Z LISICO MICO je v dvanajstih letih obiskalo več kot 7.000 otrok. Foto: arhiv 
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

smo zaplesali in se na koncu vsi 
posladkali s slastnimi krofi. Šlo je za 
prvi poskus tovrstnega pustnega ra-
janja za otroke v Tolminu, ki pa zara-
di pozitivnega odziva obiskovalcev 
vsekakor ni bil zadnji.
Marina Laharnar, Zavod KŠM Tolmin

NOV GLASBENI CENTER 
HARMONIKA
Tolmin – Če je diatonična harmoni-
ka nekoč veljala le za ljudsko glasbi-
lo, danes temu ni več tako. Proizva-
jalci so jo v zadnjih letih izpopolnili 
do te mere, da lahko z njo zaigramo 
veliko več kot samo ljudske napeve. 
Za nov vidik pa so poskrbeli tudi po-
samezni virtuozi, ki so z brezhibnim 
tehničnim in hitrostnim obvladova-
njem igranja na ta instrument tovr-
stno glasbeno zvrst dvignili na drug 

nivo. Eden takšnih je zagotovo tudi 
kraški harmonikar prof. Zoran Lu-
pinc, ki je diplomiral iz klavirske har-
monike, vendar ga je diatonična har-
monika kasneje prevzela do te me-
re, da je zanjo napisal štiri učbenike 
in zbirko skladb. Njegov odtis dlani 
pa se nahaja tudi v edinstvenem mu-
zeju v sosednji Italiji, ki hrani ročne 
odtise najslavnejših harmonikarjev iz 
celega sveta.

Lupinčevo zanimivo in privlačno 
igranje na tako imenovano gumbno 
harmoniko pa se je že pred leti raz-
širilo tudi na Tolminsko. Njegova 
učenka Nika Rutar Jereb je že v di-
jaških letih na državnih in mednaro-
dnih tekmovanjih posegala po iz-
ključno zlatih priznanjih. O njenih 
dosežkih ste lahko pred leti brali tudi 
v EPIcentru in kasneje v SOČAsni-
ku. Sama rada pove, da je že kot ot-

»Z DIATONIČNO HARMONIKO LAHKO IGRAMO VELIKO VEČ KOT SAMO LJUDSKE VIŽE,« je 
prepričana Nika Jereb Rutar iz Glasbenega centra harmoNIKA, kjer se igranja na to vrsto har-
monike učijo otroci, mladostniki, pa tudi odrasli in starejši, ki šele v času pokoja najdejo dovolj 
časa za kak nov življenjski podvig.
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Stari bogovi 
obmolknejo 

Besedilno in slikovno bogat kata-
log, ki razkriva čas arheoloških dob 
in najdb Šentviške planote, je bil na-
rejen v podporo istoimenski razstavi, 
ki je bila v Tolminskem muzeju na 
ogled do začetka aprila. V njem lahko 
med drugim preberemo: »Leta 1968 
je Franc Kranjc v Kaplaniji na Peči-
nah (Pečine 37) naletel pod lopato ob 
hlevu na dva skeletna pokopa. Okto-
bra 1977 je ekipa Goriškega muzeja 
in Oddelka za arheologijo Filozofske 
fakultete v Ljubljani pod vodstvom 
arheologov Draga Svoljška in Timo-
teja Knifica izvedla zaščitno izkopa-
vanje ter raziskala sedem grobov iz 
pozne antike ali zgodnjega srednjega 
veka. Umrli so bili pokopani v ka-

mnitih skrinjah, ki so bile zakopane 
v ilovico in so ležale, z manjšimi 
odkloni, v smeri zahod–vzhod. Le pri 
enem od grobov je bila kamnita skri-
nja ohranjena v celoti.«

NASLOV: Stari bogovi obmolknejo 
– Šentviška planota v arheoloških 
dobah. AVTORJI: Miha Mlinar, Bo-
štjan Laharnar, Marzia Vidulli, 
Anna Crismani. IZDAL: Tolminski 
muzej. LETO IZDAJE: 2018. ŠTEVILO 
STRANI: 96. NAKLADA: 300. FOR-
MAT: 19,1 cm × 24,9 cm. VEZAVA: 
mehka.

Poso~je 1945–1947
Tolminski muzej se je izkazal z 

izdajo še enega nadvse zanimivega 
razstavnega kataloga. Gre za pester 
pregled dogajanja v Posočju (in tudi 
širše) v obdobju od 1945 do 1947. Av-
torica Karla Kofol je s katalogom 
dopolnila razstavo ob 70. obletnici 
vzpostavitve slovenske zahodne meje. 
V njem med drugim navaja odlomek 
Marice Kolenc iz knjige Onkraj Gov-
cev, ki pravi, da so poleti 1946 slo-
venske oblasti dobile obvestilo, »naj 
iz siromašnih gorskih vasi zberejo 
družine, ki so pripravljene oditi v 
Banat, kjer jih čakajo rodovitna polja, 
sama ravnina in zelo rodovitna zem-
lja. Tej pobudi se tudi nekaj trebu-
ških družin ni moglo upreti. Pospra-
vili so pridelke, oddali živino sose-
dom ali sorodnikom in se pripravili 

Knji`na polica

na odhod. [...] Odhajajoči so se ne-
koliko potrti, oprtani s prtljago, na-
potili proti železniški postaji na Most 
na Soči. [...] Žal pa vlaka nikoli niso 
dočakali, saj je iz Ljubljane prišlo 
zapoznelo sporočilo, da je Banat že 
zaseden in da se močno zapletajo 
pogajanja za priključitev Primorske k 
Jugoslaviji.«

NASLOV: Posočje 1945–1947. AV-
TORICA: Karla Kofol. IZDAL IN ZA-
LOŽIL: Tolminski muzej. LETO IZ-
DAJE: 2018. ŠTEVILO STRANI: 68. 
NAKLADA: 200 izvodov. FORMAT: 
19 cm × 30 cm. VEZAVA: mehka.
Knjižno polico napolnila: Tatjana 
Šalej Faletič

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA 
ZA SOFINANCIRANJE 
DEJAVNOSTI NA PODRO^JU 
TURIZMA IN PRIREDITEV V 
OB^INI BOVEC ZA LETO 
2019
Obveščamo vas, da Občina Bovec 
na podlagi Pravilnika o sofinanciranju 
dejavnosti na področju turizma in 
prireditev v občini Bovec (Uradni list 
RS, št. 46/2018 in 53/2018-popr.) 
razpisuje sofinancerska sredstva za 
delovanje, projekte in prireditve turi-
stičnih društev ter društev, ki delujejo 
na področju spodbujanja in ohranjanja 
naravne ter kulturne dediščine v pove-
zavi s turizmom za leto 2019.

Celotno besedilo javnega razpisa in 
razpisna dokumentacija sta na voljo na 
občinski spletni strani http://obcina.
bovec.si/razpisi-natecaji-pozivi z 
dnem izida SOČAsnika.

NAJAVA JAVNIH RAZPISOV 
ZA SPODBUJANJE 
KMETIJSTVA V OB^INI 
BOVEC ZA LETO 2019
Obveščamo vas, da Občina Bovec 
na podlagi Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Bovec za pro-
gramsko obdobje 2015–2020 (Ura-
dni list RS, št. 37, 2015) razpisuje 
sofinancerska sredstva za ukrepa:
1: naložbe v kmetijska gospodarstva 
ter
2: varstvo tradicionalne krajine in 
stavb.

Celotno besedilo obeh razpisov in raz-
pisna dokumentacija sta na voljo na 
občinski spletni strani http://obcina.
bovec.si/razpisi-natecaji-pozivi z 
dnem izida SOČAsnika.

Občina Bovec

Javni razpisi

Utrinki

rok sanjarila, da bo nekoč postala 
učiteljica harmonike. Te sanje so se 
ji deloma uresničile že pred leti, do-
končno pa januarja letos, ko je v tol-
minskem Zalogu odprla lastni Glas-
beni center harmoNIKA.

»Danes vidim, da sem dejansko ro-
jena za to vlogo, v kateri se dobro 
znajdem. Prepričana sem, da 
znam glasbo, ki jo zelo močno ču-
tim že od malih nog, odlično pre-
nesti na svoje učence. Tem zago-
tavljam dobro začetno podlago, ki 
jim bo služila tako pri igranju do-
mačih viž kot pri izvajanju zahtev-
nejših skladb, ki jih lahko kasneje 
popeljejo v svet virtuozov. In prav 
to je tudi moja velika prednost,« 
pojasnjuje Nika in ob tem doda, da 
pouk v Glasbenem centru harmoNIKA 
poteka izključno individualno.
Besedilo in foto: A. J.

PREDSTAVITEV LOVSKIH 
ZGODB »V^ASIH, KO V 
GRAPI PRESPIM«
Tolmin – Sredi februarja smo v ga-
leriji Kinogledališča Tolmin pri-
sostvovali predstavitvi knjige lani 
umrlega Jožeta Lebana - Drolča z 
naslovom Včasih, ko v Grapi pre-
spim. Avtorju je mladost tekla v 
Klavžah, družino si je ustvaril v Tol-
minu, kot lovec pa je najraje zahajal 
na obnovljeno Drolčevo domačijo v 
zaselku Podrobi nad Podmelcem.

Pod povabilo se je podpisala Lovska 
zveza Slovenije (LZS), sodelovala pa 
je tudi Lovska družina (LD) Ljubinj, 
katere član je bil Drolč. Lovske 
zgodbe in črtice, ki so izšle konec 
preteklega leta kot 41. knjiga knjižne 
zbirke Zlatorogova knjižnica, so pri-
tegnile številne lovske tovariše in pri-

jatelje, ki so skupaj z njegovimi naj-
bližjimi ter sorodniki napolnili dvora-
no do zadnjega kotička.
Predstavitveni večer je odprl član  
LD Ljubinj Milan Leban in povabil k 

PREDSTAVITEV KNJIGE Z NASLOVOM VČASIH, KO V GRAPI PRESPIM – Predstavitveni večer 
je odprl član Lovske družine Ljubinj Milan Leban in povabil k ogledu kratkega filma o Jožetu 
Lebanu - Drolču v »njegovem« lovskem revirju. Foto: Žan Zagrajšek

ogledu kratkega filma o Drolču v 
»njegovem« lovskem revirju. Predse-
dnik LD Ljubinj Damir Costantini je 
predstavil svojega lovskega tovariša 
kot veseljaka, humorista, zapisoval-
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ca kronike lovske družine in nasploh 
predanega lovca. Govoril je tudi o 
pomenu lovske literature, ki lovstvo 
predstavlja v nekoliko drugačni luči. 
Osrednji govornik, podpredsednik 
LZS mag. Aleš Klemenc se je do-
taknil pristnosti in šegavosti Drolče-
vih zgodb, nastalih v krajih, strminah 
in globelih lovskih revirjev LD Ljubinj 
in LD Podbrdo, ki se tam pod Rodi-
co spogledujeta med seboj.
Sporočilnost knjige je tudi v promo-
ciji teh manj znanih krajev nad Ba-
ško grapo. Prejeli so jo namreč vsi 
člani Lovske zveze Slovenije. O vse-
bini je govoril profesor slovenskega 
jezika, pesnik, zbiralec ljudskega iz-
ročila in lovec France Černigoj, ki 
je najbolj zaslužen, da so Drolčeve 
zgodbe zaživele tudi v knjižni obliki.
Dogodek je polepšala Vokalna sku-
pina Snežet, katere nastope je Drolč 
pogosto spremljal s humornimi vložki.
Olga Zgaga

V PODBRDU GASILSTVO 
ZANIMA MLADE
Podbrdo – Na rednem občnem 
zboru Prostovoljnega gasilskega 
društva (PGD) Podbrdo so predse-
dnik Branko Trojer, poveljnik Nejc 
Panjtar, predstavniki gasilske mladi-
ne, gasilk, veteranov in veterank ter 
blagajnik podali poročila o delu za 
leto 2018. Ta so pokazala, da je 

Utrinki

DOBITNICA ZLATE PLAKETE IN 1. NAGRA-
DE oboistka Ajda Sovdat v družbi mentorice 
Ane Souza Leban (desno) in korepetitorke 
Monike Toman. Foto: S. S.

IZJEMEN DOSE@EK MLADE 
OBOISTKE
Tekmovanje mladih glasbenikov Re-
publike Slovenije (TEMSIG), ki je le-
tos potekalo že 48. zapored, se je 
zaključilo 22. marca s Koncertom 

nagrajencev na Konservatoriju za 
glasbo in balet v Ljubljani. Na pred-
tekmovanju morajo učenci doseči 
pozitivno mnenje petčlanske komisi-
je za napredovanje na državno tek-
movanje. Letošnjega predtekmova-
nja v februarju sta se udeležila učen-
ca Glasbene šole Tolmin klarinetist 
Svit Kokalj, pod mentorstvom Sto-
jana Milinkovića, in oboistka Ajda 
Sovdat, pod mentorstvom Ane So-
uza Leban. Oba sta program odi-
grala ob klavirski spremljavi Monike 
Toman. Svit je med 43 mladimi kla-
rinetisti dosegel 27. mesto in prejel 
priznanje za udeležbo, Ajdi pa se je 
med 12 oboisti uspelo uvrstiti na dr-
žavno tekmovanje.
Slednje je potekalo v marcu na glas-
benih šolah gorenjske regije. Preiz-
kusili so se pihalci, pianisti, pevci in 
učenci, ki sodelujejo v trobilnih in 
jazz komornih skupinah. Barve GŠ 
Tolmin je poleg Ajde zastopala še 
saksofonistka Olja Faletič, pod men-
torstvom Stojana Milinkovića. Ob 
spremljavi Monike Toman je na dvo-
etapnem nastopu dosegla priznanje 
za udeležbo, Ajda Sovdat pa se je 
odrezala izjemno. Dosegla je zlato 
plaketo in 1. nagrado, saj je bila oce-
njena kot najboljša oboistka med 

osmimi tekmovalci 1.b kategorije v 
Sloveniji. Vsem tekmovalcem, men-
torjem in korepetitorki na čelu z dobi-
tnico zlate plakete iskreno čestitamo.
Maja Klanjšček, ravnateljica Glasbene 
šole Tolmin

POKLON KULTURNEMU 
PRAZNIKU
Grahovo ob Ba~i – Do zadnjega 
kotička napolnjena dvorana Doma 
krajevne skupnosti Grahovo ob Bači 
je nakazovala, da je vabilo na dogo-

dek ob slovenskem kulturnem pra-
zniku navdušilo obiskovalce. Začel 
se je s slovensko himno, ki jo je za-
pel moški del nekdanjega domače-
ga pevskega zbora Ivan Kokošar. 
Kljub prenehanju delovanja zbor z 
ubranim petjem še vedno rad pope-
stri dogodke v krajevni skupnosti.
Med pevci je bil tudi Toni Obid, ki je 
večer napolnil s potopisnim preda-
vanjem, s katerim je obiskovalcem 
delil doživetja iz lanskoletnega do-
pustniškega potepanja z ženo po 
obalah Atlantika. V dobrih dveh urah 

PRILOŽNOSTNI ZBORČEK je lani kar dva dneva sodeloval v programu 13. Festivala Odmevi 
dediščine – 70 let filma Na svoji zemlji na Grahovem ob Bači. Foto: Alenka Zgaga

članstvo trdno zasidrano v društveno 
delo. Društvo se je uspešno spopa-
dalo z nalogami na operativnem po-
dročju, ki ga v vse večji meri zapol-
njujejo posredovanje v naravnih in 
drugih nesrečah ter tehnično posre-
dovanje v cestnem prometu. Od po-
žarov je gasilo le enega travniškega. 
Nepogrešljivo je bilo še pri reševa-
nju številnih potreb in stisk krajanov.

Skrbelo je za urejenost gasilskega 
doma, vozni park, dopolnjevanje 
oziroma vzdrževanje zaščitne in re-
ševalne opreme ter usposabljanje in 
izobraževanje članstva. Posebno jih 
veseli, da je kar sedem mladih opra-
vilo tečaj za gasilske pripravnike.

Omenjeno PGD je gostilo regijsko 
tekmovanje v gasilskem kvizu in tek-

movanje članov Gasilske zveze (GZ) 
Tolmin. Ponosno je na tekmovalne 
rezultate članov A, ki na pokalnih 
tekmovanjih v spajanju sesalnega 
voda zasedajo prva mesta, pa tudi 
pionirje, ki so svoje gasilske spret-
nosti pokazali na občinskem in regij-
skem tekmovanju v gasilski orienta-
ciji. Tekmovalna vnema je po nekaj 
letih zajela tudi veterane.

PGD Podbrdo se je vključevalo tudi 
v dejavnosti GZ Tolmin. Za gasilsko 
razstavo v Tolminskem muzeju je po-
sodilo še delujočo črpalko iz leta 
1906. Povabilo je k Florjanovi maši 
v Obloke in vaji v Hudajužno ter prip-
ravilo vodni slavolok ob obisku go-
stov iz Innichena v Rutu.

Poročila so z zanimanjem poslušali 

predsednik in poveljnik GZ Tolmin, 
predsednik sveta gasilskih zvez se-
vernoprimorske regije, predstavnik 
Policijske postaje Tolmin, predstav-
nica Občine Tolmin ter predstavniki 
11 sosednjih gasilskih društev in 
treh drugih lokalnih. Ob koncu so 
zaslužni člani prejeli napredovanja in 
priznanja GZ Tolmin.
Olga Zgaga

PODBR[KI PLANINCI 
ZAVZETO DELAJO IN 
OBISKUJEJO »SVOJO« GORO
Hudaju`na – Občni zbor Planinske-
ga društva (PD) Podbrdo, ki je letos 
prvič gostoval v Hudajužni, je odprl 
predsednik tamkajšnje krajevne 
skupnosti (KS) Zdenko Torkar. Po 
poročilih predsednika PD Tomaža 
Štenklerja in odsekov (gospodar-
skega, žičničarjev, vodniškega, Gra-
hovo-Koritnica, promocijskega) ter 
po finančnem poročilu so zbrani 
zaključili, da je za njimi uspešno leto.
Največ, več kot 2.000 prostovoljnih 
ur so člani društva posvetili oskrbo-
vanju in obnovi Doma Zorka Jelinči-
ča na Črni prsti, saj je bilo treba pre-
noviti sobe in popraviti od zime po-
drte stebre tovorne žičnice – slednja 
je čez leto v 65 vožnjah prepeljala 
okoli 14 ton materiala. V domu je 
prenočilo 256 slovenskih in 353 tu-
jih planincev. V akciji Naj planinska 

OBČNEGA ZBORA PGD PODBRDO so se udeležili številni gostje. Na sliki je predsednik gasil-
ske zveze Tolmin Aleš Poljak. Foto: Cveto Zgaga
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je skozi projekcijo fotografij z naslo-
vom Sonce v Atlantiku jedrnato z du-
hovitimi ter prešernimi besedami po-
toval po Danski, Ferskih in Shetland-
skih otokih in Irski ter nam približeval 
čudovito drugačnost teh dežel. Na 
Irskem sta popotniški korak zausta-
vila ob preranem grobu Johna Cu-
sacka in se mu poklonila s prgiš-
čem grahovske zemlje ter slovensko 
zastavico. John, ki se je poslovil 
pred dobrim letom, se je namreč 
med več kot desetletnim bivanjem 
na Grahovem ob Bači krajanom pri-
ljubil s svojo preprostostjo in delav-
nostjo. Popotniško-raziskovalno po-
zornost sta namenila tudi Gibraltarju, 
Španiji, Andaluziji in Portugalski.

Predavanje je bilo večkrat zausta-
vljeno in dopolnjeno s privlačnim 
spletom slovenskih ljudskih pesmi. 
Prazniku so podarili svoj čas tudi 
najmlajši krajani. Tanja Mavri je na-
mreč tudi tokrat k nastopu pritegnila 
priložnostni zborček 12 osnovnošol-
cev z Grahovega ob Bači in Koritni-
ce, ki je zapel pesmico o barčici.

Praznični večer se je iztekel z do-
brodelno akcijo za invalidnega mla-
deniča.
Olga Zgaga

PESEM, HUMOR IN CVETJE 
ZA MATERINSKI DAN
Hudaju`na – V prelepem pomla-
dnem nedeljskem popoldnevu 24. 
marca se je v organizaciji Krajevne 
skupnosti (KS) Hudajužna-Obloke 
odvilo že tradicionalno praznovanje 
materinskega dne. Zanimivo ukrojen 
spored je v ospredje postavil pesem 
in humor.

Domačinka Lea Kemperle je 
najprej predstavila gostje z bližnje 
Koritnice Kariške čeče. Devet žena, 
ki jih druži veselje do petja in druže-
nja, je čisto po naključju začelo sku-
paj prepevati pred štirimi leti, ko je 
ena od povabljenih skupin odpove-
dala gostovanje na vaškem prazni-
ku. Na novo so osvojile slovenske 
ljudske pesmi, ki jih poznajo še iz 
svojega otroštva, včasih pa si izpo-
sodijo le njihove melodije, besedila 
pa ukrojijo po svoje, po domače. Ta-
ka je pesem Baška grapa, ki je re-
dno na njihovem repertoarju. Več-
krat so že zapele izven Baške gra-
pe, sicer pa bogatijo prireditve in 
okrogle obletnice v svojem okolju. 
Na harmoniki jih spremlja domačin 
Danko Klavžar kot dodatek za ritem 

pa uporabljajo še razno kmečko 
orodje. Tokrat so, v nekoliko okrnje-
ni sestavi, ponudile dva šopka pe-
smi, v vmesnem času pa sta dve 
članici sestava zaigrali skeč, s kate-
rim sta izzvali salve smeha in si pri-
služili val ploskanja.

Iz Goriških brd je tisti dan prišlo tudi 
pet pevcev, ki se že 15 let združuje-
jo v Kvintet Kvartin. Kot pravijo, je 
njihov moto peti za ljudi in za svojo 
dušo. Ime so si nadeli po domačem 
izrazu za četrtino litra, ki ga v Brdih 

najraje napolnijo z žlahtno kapljico. 
Tudi ti so na oder prišli dvakrat. Prvo 
košarico slovenskih ljudskih pesmi 
so izvedli samo s svojimi žametnimi 
glasovi in navdušili z izjemno inter-
pretacijo, drugo pa so popestrili še 
z instrumentalno spremljavo, ki je v 
občinstvu spodbudila trenutke igri-
vosti.

Za konec so najmlajši iz KS Hu-
dajužna-Obloke dekleta in žene raz-
veselili s cvetočimi trobenticami.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

LETOŠNJI MATERINSKI DAN V HUDAJUŽNI je polepšala dražljiva skrivnost glasbe in humorja 
Kariških čeč s Koritnice in Kvinteta Kvartin iz Goriških brd. Foto: Alenka Zgaga

koča 2018 se je dom med visoko-
gorskimi planinskimi postojankami 
uvrstil na tretje mesto, kar je bila 
rdeča nit Srečanja planincev na Črni 
prsti. Uvrstitev je utrdila sloves Črne 
prsti kot planinske destinacije, ki jo 
je vredno obiskati.

Gorski tek Ivana Anderleta na Črno 
prst, četrti iz Pušeljca gorskih tekov, 
je odplaknilo neurje, tako da so 
udeleženci prejeli le priznanje za 
udeležbo na treh tekih. So pa tekači 
PD Podbrdo odtekli najboljšo sezo-
no v pokalu primorskih gorskih te-
kov, Simon Drole pa je bil v desetih 
letih kar tisočkrat na Črni prsti.

Zaslužnim članom je društvo podeli-
lo deset bronastih in dva srebrna 
častna znaka. Pet članov je prejelo 
zahvale ob življenjskem jubileju, eden 

za poseben dosežek, KS Rut-Grant 
pa za sodelovanje pri pohodu v spo-
min na Simona Kosa. Trije so osvo-
jili značko za prehojeno slovensko 
planinsko pot oziroma razširjeno 
pot. Društvena akcija Na obisk na 
Črno prst, že deseta po vrsti, je de-
setkrat v sezoni privabila na goro 72 
planincev, med njimi kar 13 otrok. 

Občni zbor sta spremljala podpred-
sednik Meddruštvenega odbora Po-
sočja Gregor Rupnik in predstavnik 
Policijske postaje Tolmin.
Olga Zgaga, PD Podbrdo

ATLETSKI VE^ER 2019
Bovec – Tekaško društvo (TD) Bo-
vec je tudi letos pripravilo tradicio-
nalni atletski večer, tokrat v veliki 

dvorani gasilskega doma Bovec. To 
priložnost so tudi tokrat izkoristili za 
pregled opravljenega dela v pre-
teklem letu, za razliko od prejšnjih 
let pa letos niso razglasili atleta in 
atletinje leta.

Zbrane je nagovoril predsednik 
društva Vasja Vitez in povedal, da 
si želijo športne infrastrukture, ki bi 
omogočila kakovostnejše treninge, 
posledično pa tudi boljše rezultate. 
»Verjamem, da bo na občinski rav-
ni prevladal razum in bo vlagala v 
infrastrukturo, ki se nam bo v bliž-
nji prihodnosti obrestovala,« je še 
poudaril. Sledila je fotografska 
predstavitev lanskoletnih dejavnosti, 
potem pa je spregovoril predsednik 
Atletske zveze Slovenije Roman 
Dobnikar.

Vitez je v vlogi podžupana povedal, da 
so smernice Občine Bovec take, da 
bo to dejavnost še naprej podpirala. 
Upa, da bodo v tem mandatu prišli 
do nove športne dvorne, saj bi se v 
nasprotnem primeru lahko izgradnja 
zelo odmaknila. Poleg tega se nade-
ja tudi novega športnega parka z 
200-metrsko atletsko stezo, ki je pred-
viden ob omenjeni športni dvorani. 
Ob dobrih pogojih za trening bodo 
mladi dosegali tudi dobre rezultate.

S posebno zaprisego so medse 
sprejeli še najmlajše člane društva, 
Evi Žgajnar in Nejcu Žagarju pa so 
se ob odhodu v srednjo šolo zahvali-
li z bronastim priznanjem. Za kulturni 
program sta z glasbenimi vložki pos-
krbela Anže Vončina in Tia Žagar.
Besedilo in foto: Milan Štulc

OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA PODBRDO je letos prvič gostoval v Hudajužni. Na 
fotografiji so prejemniki bronastih in srebrnih znakov Planinske zveze Slovenije ter zahval PD 
Podbrdo. Foto: Matjaž Trojar

TRADICIONALNI ATLETSKI VEČER je letos potekal v bovškem gasilskem domu. Pregledali so 
preteklo delo, medse sprejeli najmlajše člane, Evi Žgajnar in Nejcu Žagarju pa so se ob odho-
du v srednjo šolo zahvalili z bronastim priznanjem.
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JUBILEJNA FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA
Tolmin – V počastitev jubileja Foto-
grafske skupine, ki deluje pod okri-
ljem Planinskega društva Tolmin, je 
16 članov pripravilo osmo pregledno 
razstavo. Zaradi obilice drugih do-
godkov planinskega društva v pre-
teklem letu je bila razstava ob 10-le-
tnici odprta šele konec marca, v ve-
liki galeriji Kinogledališča Tolminu pa 
bo na ogled vse do začetka maja.

Fotografska skupina je bila ustanov-
ljena na željo udeležencev fotograf-
skega tečaja leta 2008. Sestavlja jo 
več kot 30 članov, že od samega 
začetka pa jo vodi mentor Rafael 
Podobnik, dobitnik najvišjih medna-

rodnih fotografskih nazivov (EFIAP/p). 
V desetih letih so se fotografi predsta-
vili z osmimi preglednimi in tremi te-
matskimi razstavami, kar je zavidljiv 
dosežek. Nekateri so pripravili tudi 
samostojne razstave. Srečanja sku-
pine, ki medse vabi tudi nove člane, 
potekajo vsak drugi četrtek v mesecu.
Milena Brešan, predsednica 
Planinskega društva Tolmin

PEVSKI VE^ER V VOL^AH
Vol~e – Dvorana Krajevne skupnosti 
Volče se je v nedeljo, 10. marca, 
dodobra napolnila z obiskovalci – 
tako z domačini kot tudi s poslušalci 
iz bližnje okolice. Mešani pevski 
zbor Župnije Volče je tudi letos or-

ganiziral prireditev z naslovom Pev-
ski večer.
V prijetnem, sproščujočem progra-
mu, posvečenem tako ženam kot 
možem, ki so ta dan praznovali svoj 
praznik, so sodelovali Mladinski pev-
ski zbor OŠ Franceta Bevka Tolmin 
pod vodstvom Barbare Kovačič in 
ob spremljavi Erike Bizjak, Ženski 
pevski zbor učiteljic OŠ Kanal pod 
taktirko Mojce Jerončič ter ob 
spremljavi Mirjam Furlan ter doma-
či pevci z zborovodkinjo Eriko Biz-
jak, ob spremljavi Martine Filej. 
Program sta obogatili še dijakinja 
koprske umetniške gimnazije Maša 
Šuligoj na harmoniki in učenka 
Glasbene šole Tolmin, solopevka Si-
mona Skočir. Za smeh sta poskr-

JUBILEJNO FOTOGRAFSKO RAZSTAVO je pripravilo 16 članov Fotografske skupine, ki deluje 
pod okriljem Planinskega društva Tolmin. Foto: Rajko Žbogar

MEŠANI PEVSKI ZBOR ŽUPNIJE VOLČE je tudi letos organiziral prireditev z naslovom Pevski 
večer. Foto: Tit Kokošin Kenda

EVROPSKO PRVENSTVO 
KAJAK-KANU SO^A 2019
Poso~je – Evropsko prvenstvo ka-
jak-kanu Soča 2019 se bo letos 
začelo s slavnostnim odprtjem v 
Bovcu in bo potekalo med 14. in 
18. majem. Glavni organizator je Ka-
jakaška zveza Slovenije (KZS), soor-
ganizatorici pa občini Bovec in Ko-

barid. Ožji organizacijski odbor ses-
tavljajo župan Občine Kobarid Marko 
Matajurc in njegov županski kolega 
iz Bovca Valter Mlekuž, predstavni-
ka KZS Jakob Marušič in Andrej 
Ribič, predstavnica KKSE Magda 
Kovačič ter vodja Medobčinske up-
rave občin Bovec, Kobarid, Tolmin 
in Kanal ob Soči Suzana Konec.

do 12 in 14 let ter v kategoriji mlajši 
mladinci v različnih atletskih discipli-
nah osvojilo eno ali več medalj. V 
kategoriji U12 je v Slovenski Bistrici 
Gaja Sovdat osvojila 3. mesto v 
skoku v daljino, Tanja Rutar pa z 
nekaj centimetri manj 4. mesto. V 
Celju je v kategoriji U14 Martin Ru-
tar postal državni prvak na 60 m, 
Aleks Kenda je v skoku v višino os-
vojil 3. mesto, Ajda Sovdat je na 
50 m z ovirami dosegla 5. mesto, 
Gaja Leban Jež pa isto mesto na 
600 m.

Atleti U16 in mlajši mladinci so dr-
žavna dvoranska prvenstva imeli v 
novi pokriti atletski dvorani v Novem 
mestu, kar je bilo za vse posebno 
doživetje. Odlično se je odrezal 
mlajši mladinec Andrej Skočir, ki je 
na 60 m dosegel 2. mesto, v skoku 
v daljino pa je bil 4. Mlajši atleti so 
se udeležili tudi državnih prvenstev v 
mnogoboju, kjer je Gaja Sovdat 
osvojila 3. mesto, skupaj z Anuško 
Gruden pa sta v ekipnem mno-
goboju osvojili 2. mesto.

Zelo dobro so tekmovali tudi naši 
nekdanji atleti, ki zdaj tekmujejo za 
Atletsko društvo Mass Ljubljana: 
Tan Černigoj je postal državni pr-

Tekme se bodo odvijale na odseku 
reke Soče pod Trnovim ob Soči. V 
sredo bo na sporedu posamična 
preizkušnja v klasičnem spustu, v 
četrtek moštvena tekma v klasiki, v 
petek pa posamične kvalifikacije v 
sprintu na divjih vodah. V soboto 
tekmovalce najprej čaka moštvena 
tekma v sprintu, nato pa še 
posamični finale. Urnik je objavljen 
na spletni strani KZS.

Najlepšega od vseh dnevov si bodo 
učenci obeh OŠ izbrali za športni 
dan z nekaterimi zanimivimi dejav-
nostmi, seveda pa organizator na 
bovškem trgu načrtuje tudi pestro 
večerno dogajanje, ki bo služilo kot 
nekakšna uvertura v poletne 
prireditve. Za protokol in spremno 
dogajanje bo v organizacijskem 
odboru skrbel Robert Trampuž.
Besedilo in foto: Milan Štulc

TOLMINSKI ATLETI ODLI^NO 
ZA^RTALI SEZONO 2019
Slovenija – Mladi tolminski atleti iz 
Atletskega društva (AD) Posočje so 
tudi letošnjo sezono začeli odlično, 
saj je kar pet atletov na državnih 
dvoranskih prvenstvih v kategorijah 

MAJA SE NAM OBETA EVROPSKO PRVENSTVO KAJAK-KANU SOČA 2019 – Odprtje prven-
stva bo potekalo 14. maja ob 20. uri na bovškem trgu, zaključek pa na istem odru 18. maja ob 
18. uri.

beli Marjetka Kokošin Kenda in 
Urška Jazbec, katerima se je prvič 
in to zelo uspešno pridružil Miran 
Lužnik. Skozi celotno prireditev je 
občinstvo s prijetnim glasom in 
izbrano besedo vodila Vanja Hvala.
Program so domači pevci zaključili s 
pesmijo Jaz pa pojdem tje u Uče, za 
katero je prav za to priložnost prire-
jeno besedilo prispevala ena izmed 
članic pevskega zbora in se z njo na 
šaljiv način sprehodila po vseh znanih 
ter manj znanih volčanskih kotičkih.
Poslušalci in nastopajoči so prizorišče 
zapuščali nasmejanih obrazov in z 
željo, da bi se v lepo obnovljeni vol-
čanski dvorani zgodilo še veliko zani-
mivih dogodkov ter prijetnih druženj.
Lidija Tomažič
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do 1. 6. TOLMIN, Tolminski muzej Arheološka razstava: Nakit ostane. Dediščina naš najdragocenejši nakit. Tolminski muzej: 05/38-11-360

20. 4. TOLMIN, Sotočje 18. tek Sotočja AD Posočje Tolmin: www.adposocje.si

25. 4. ŽABČE, cerkev sv. Marka Praznik sv. Marka z druženjem vaščanov po maši

26. 4. (19.00) TOLMIN, Bar Kovačija 6. International Jazz Day Preparty Jazz Punt Big Band: www.facebook.
com/JazzPuntBigBand

26. 4. (20.00) TOLMIN, glasbena šola Slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju ZB za vrednote NOB Bovec, Kobarid, 
Tolmin: 05/38-81-036

27. 4. GOLOBAR Pohod na Golobar PD Kobarid: https://pdkobarid.com

28. 4. KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE Pohod na Konj (1.803 m n. m.) PD Tolmin (N. Gaberšček): 031-868-031

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

1. 5. 
(6.00–8.00) TOLMIN in okolica Prvomajska budnica – tradicionalna vožnja motoristov Moto klub Soča: lebanboris2@gmail.com

4. 5. LJUBLJANA Pohod: Pot ob žici PD Tolmin (Mara Vidic): 040-232-898

4. 5. (12.00) TOLMIN, kinogledališče Pozitivno razmišljanje in jaz – predavanje dr. Sanele Banović Društvo proti raku dojk Posočje: 
rakdojkposocje@gmail.com

4. 5. POLJUBINJ Šempav – tradicionalni vaški praznik KS Poljubinj (A. Leban): 041-516-493

4. 5. (20.00) TOLMIN, Na Petelincu Dobrokresna noč 2019 – razsvetlitev Kozlovega roba z baklami, kulturni program www.dobrosocnost.si

5. 5. ŠTUPICA–SEDLO– BRDCA Spominski pohod po poti Marka Redelonghija – skupaj z Benečani PD Kobarid: https://pdkobarid.com

6. 5. (16.30) TOLMIN, Mestni trg Urbani sprehod – sprehod po kulturnozgodovinski poti in zbiranje predlogov 
za olepšave

Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina: 
martinadoma@lekarna-tolmin.si

8. 5. (9.30) TOLMIN, športni park Brajda 26. športne igre Primorsko-notranjske regije specialne olimpijade Slovenije os.tolmin@guest.arnes.si

8. 5. (20.00) TOLMIN, kinogledališče Komedija amaterske igralske skupine iz Nebla: Naš oder – Varna hiša za moške zkdtolmin@siol.net

10. 5. (17.00) TOLMIN, PRC TVU 2019 – Svet eteričnih olj PRC: www.prc.si/napovedujemo

10. 5. (18.00) TOLMIN, kinogledališče TVU 2019 – Uradno odprtje Tedna vseživljenjskega učenja, ogled filma 
»Igram, sem«, pogovor PRC: www.prc.si/napovedujemo

10. 5. (18.00) PODPBRDO, telovadnica OŠ Slovesnost ob 150-letnici šolanja v Baški grapi Majhnost, naša moč nina.kozar-mencinger@guest.arnes.si

10. 5. (19.30) KOBARID, Zelena hiša TVU 2019 – Odprtje fotografske razstave Parki Dinaridov s strokovnim 
predavanjem o zavarovanih območjih dinarskega sveta PRC: www.prc.si/napovedujemo

Koledar prireditev
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vak v skoku v daljino pri starejših 
mladincih, Gaj Černigoj je v isti ka-
tegoriji osvojil 2. mesto v metu kladi-
va, Vika Rutar pa je bila 3. na 60 m 
med članicami.

Na novem atletskem stadionu v Tol-
minu se z veseljem pripravljamo na 
poletno sezono, kjer pričakujemo 
nove medalje na državnih prvenstvih 
in tudi nastope za reprezentanco 

Slovenije. Mlajši atleti so že uspe-
šno začeli teči na krosih Primorskih 
pokalnih tekov, trenerji, starši in 
uprava pa načrtujemo izobraževanje 
za atletske sodnike, tek pri Sotočju, 
ki bo 20. aprila, tek in pohod na 
Grad 19. maja ter otvoritveni miting 
na novem stadionu.
Besedilo in foto: M. K., AD Posočje 
Tolmin

TOLMINSKI ATLETI se na prenovljenem atletskem stadionu že z veseljem pripravljajo na pole-
tno sezono, od katere pričakujejo nove medalje na državnih prvenstvih in nastope za reprezen-
tanco Slovenije.
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11. 5. 
(8.00–13.00) TOLMIN, Mestni trg 17. EKOpraznik ZEKSP: peter.domevscek@prc.si

11. 5. TOLMIN, Mestni trg TVU 2019 – delavnica v okviru EKOpraznika Raznolikost živega sveta PRC: www.prc.si/napovedujemo

11. 5. 
(9.00–12.00) TOLMIN, na Logu Preizkus hoje na 2 km z meritvami ZD Tolmin: zvc@zd-tolmin.si

11. 5. (10.00) TOLMIN, glasbena šola Dan odprtih vrat Glasbene šole Tolmin GŠ Tolmin: ravnatelj@gs-tolmin.si

11. 5. (14.00) VOLARJE, Pod Lahnco Košpar 2019 – tradicionalni ples v košpah Rekre. društvo Lahnica: 070-246-666

12. 5. ZILJSKE ALPE (AT) Pohod na Kobesnock (1.820 m n. m.) PD Tolmin (Slavica Boljat): 051-622-962

12. 5. BABJI ZOB Obisk Babjega zoba (z vlakom) PD Kobarid: https://pdkobarid.com

12. 5. (11.00) TOLMIN, pred šolskim 
centrom

Soča Outdoor Orienteering 2019 – S SOL 4 Tolmin – tekmovanje v 
orientacijskem teku po ulicah Tolmina, Sotočju in pod Brajdo. Prijave do 10. ure.

PD Tolmin – Orientacijska sekcija: 
mirandaortar@gmail.com

12. 5. (15.00) PETROVO BRDO 12. Volfovo srečanje DBD (Cveto Zgaga): 041-259-139

13. 5. (10.00) TOLMIN, Varstveno delovni 
center

TVU 2019 – predavanje: Živalstvo in rastlinstvo Triglavskega narodnega 
parka PRC: www.prc.si/napovedujemo

13. 5. 
(17.00–19.00)

TOLMIN, Posoški razvojni 
center

TVU 2019 – predavanje: Kako z ustrezno komunikacijo preprečiti mobing 
na delovnem mestu PRC: www.prc.si/napovedujemo

13. 5. TOLMIN, knjižnica Razstava ob 40-letnici pihalnega orkestra Tolmin potolmin@gmail.com

14. 5. 
(16.00–17.30) KOBARID TVU 2019 – razstava: Voden ogled muzeja sirarstva Planika PRC: www.prc.si/napovedujemo

14. 5. (10.00) TOLMIN, Dom upokojencev TVU 2019 – predavanje: Triglavski narodni park v besedi in sliki PRC: www.prc.si/napovedujemo

14. 5. 
(18.00–20.00)

TOLMIN, Posoški razvojni 
center

TVU 2019 – predavanje društva Spominčica Zgornjega Posočja (vpliv 
bolezni črevesja na možgane, alzheimerjevo bolezen in demenco – program SVIT) PRC: www.prc.si/napovedujemo

14. 5. (18.00) TOLMIN, kinogledališče Revija otroških in mladinskih pevskih zborov JSKD Tolmin: oi.tolmin@jskd.si

14. in 15. 5. 
(7.00–13.00) TOLMIN, CŠOD Krvodajalska akcija RK, OZ Tolmin (Marjanca Velišček): 

031-264-073

14.–18. 5. ZGORNJE POSOČJE Evropsko prvenstvo kajak-kanu Soča 2019 Kajakaška zveza Slovenije

16. 5. 
(7.00–12.00) KOBARID, telovadnica OŠ Krvodajalska akcija RK, OZ Tolmin (Marjanca Velišček): 

031-264-073
16. 5. 
(17.00–19.00)

TOLMIN, Posoški razvojni 
center TVU 2019 – delavnica: Iz Drame v Novo Jaz PRC: www.prc.si/napovedujemo

17. 5. (12.00) TOLMIN, Mestni trg Maturantska četvorka Gimnazija Tolmin: https://gimtol.si

17. 5. (17.30) TOLMIN, Športni park Brajda Košarkarske tekme rekreativne lige Aurenis NBA Tmin ŠD DUM: https://www.nbatmin.com

17. 5. (18.30) TOLMIN, kinogledališče Likovna razstava Vere Kofol ZKŠM Občine Tolmin: www.ksm.si

17. 5. (19.30) TOLMIN, kinogledališče Koncert Fajna banda Društvo NIT

17.–26. 5. Različni kraji Dogodki v okviru Tedna ljubiteljske kulture JSKD Tolmin: oi.tolmin@jskd.si

18. 5. (8.00) DOLENJA TREBUŠA 19. Pohod po Kosmačevi poti info@os-mostnasoci.si

18. 5. 
(8.00–16.00) POLOG, Pološka jama TVU 2019 – doživetje: Spustimo se v skrivnostni svet kraških jam PRC: www.prc.si/napovedujemo

18. 5. (9.00) TOLMIN, pri učnem čebelnjaku TVU 2019 – doživetje: Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Tolmin PRC: www.prc.si/napovedujemo

18. 5. 
(9.00–16.00)

TOLMIN, poligon na Logu in 
okolica

Moto avantura mat 2019 – vožnja z motorji na poligonu, reševanje nalog na 
terenu Moto klub Soča: lebanboris2@gmail.com

18. 5. (15.00) LIVEK, nogometno igrišče 70-letnica Smučarskega kluba Matajur

18. 5. (19.00) TOLMIN, dvorana ŠC Zaključna produkcija Plesne šole Urška Tolmin Suzana Brešan: 041-371-223

Utrinki

BOVŠKI »STAROSVETNIKI« SE RADI UDELE-
ŽUJEJO ŠTEVILNIH TEKEM po Sloveniji, več-
krat pa se podajo tudi v Avstrijo, in sicer v Mürz-
zuschlag, Zell am See, Ebensee in Wagrain. 
Foto: arhiv Smučarskega društva Kanin

USPEHI BOV[KIH 
STAROSVETNIH SMU^ARJEV
Wagrain (Avstrija) – Starosvetni smu-
čarji iz Bovca so se tudi letos udeležili 
tekme v Wagrainu, mestecu nedaleč 
stran od Salzburga, kjer jih vsako leto 
toplo sprejmejo in pripravijo tekmo, ki 
se je udeležujejo starosvetni smučarji 
iz več držav. Letos so bovške barve 
in Slovenijo zastopali Mitja Cuder, 
Franc Čopi, Ivo Ivančič, Kimi Meli-
hen in Edi Terlikar. Bili so zelo uspeš-
ni, saj so med 85 udeleženci pobrali 
dve medalji; v svoji kategoriji je Čopi 
zasedel 3. mesto, Cuder pa je osvojil 
1. mesto in s tem zlato medaljo.
Kot je ob vrnitvi domov povedal vodja 
starosvetnih smučarjev Terlikar, so za-

dovoljni, da se lahko udeležujejo sre-
čanj tudi izven meja Slovenije in na ze-
lo izviren način promovirajo Bovec in 
Bovško ter sklepajo nova prijateljstva 
in poglabljajo stara. Veliko se jih ude-
leži tudi tekme EMAVS, ki jo Bovčani 
organizirajo na Kaninu. Zasluga, da 
so se tudi letos lahko udeležili tekme 
v Wagrainu, gre bovškemu županu 
Valterju Mlekužu in občini. Skupaj 
jim tako uspeva dobra promocija Bov-
škega in njegove smučarske tradicije.

Milan Štulc
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Datum Kraj Prireditev Informacije

18. 5. (20.00) TOLMIN, kinogledališče Praznični pomladni pozdrav – koncert MEPZ Zdravko Munih Most na Soči in 
skupine Pomladni dan Dolenja Trebuša bogdan.brisar@gmail.com

19. 5. VISOKE TURE (AT) Vzpon na Stubeck (2.370 m n. m.) PD Tolmin (A. Lužnik): 051-387-864

19. 5. TOLMIN, Na Petelincu 19. tek in pohod na Tminski grad – pohod (8.00), tek (10.30) AD Posočje Tolmin: www.adposocje.si

20.–24. 5. TOLMIN, Coworking Baza TVU 2019 – ustvarjalne delavnice in razstava Posoških ustvarjalcev PRC: www.prc.si/napovedujemo

21. 5. (10.00) TOLMIN, knjižnica Kulturoluštni vrtiljak – Magdalenca gre po prstan zlat VDC Tolmin: predavalnica@vdc-tolmin.si

21. 5. (16.30–
18.00)

TOLMIN, Posoški razvojni 
center TVU 2019 – predavanje: Nevidna stran uspeha PRC: www.prc.si/napovedujemo

21. 5. (17.00) TOLMIN Poj z menoj – revija otroških pevskih zborov Tolminske vrtec.tolmin@guest.arnes.si

21. 5. 
(17.00–18.00)

TOLMIN, Posoški razvojni 
center TVU 2019 – delavnica: Predstavitev znakovnega jezika PRC: www.prc.si/napovedujemo

22. 5. 
(17.00–18.30)

TOLMIN, Posoški razvojni 
center TVU 2019 – predavanje: Digitalno okolje danes in jutri PRC: www.prc.si/napovedujemo

22. 5. (18.00) TOLMIN, pred knjižnico Odprtje razstave skulptur krilatih bitij Krilati hotel DLUT: trobec.dare@gmail.com

22. 5. 
(19.00–21.00) BOVEC TVU 2019 – delavnica: Tibetanske pomlajevalne vaje in zvočna kopel PRC: www.prc.si/napovedujemo

23. 5. (9.00) TOLMIN, kinogledališče Mednarodna konferenca v okviru projekta SILVER SMEs: Srebrna ekonomija 
– priložnosti in izzivi za mala in srednja podjetja info@prc.si

23. 5. (10.00) TOLMIN, šolski center Igraj se z mano – kulturni program in postavitev potujoče mednarodne likovne 
razstave OŠ Tolmin: os.tolmin@guest.arnes.si

23. 5. 
(17.00–18.00)

TOLMIN, Posoški razvojni 
center TVU 2019 – predavanje: Stres, depresija in pasti antidepresivov PRC: www.prc.si/napovedujemo

23.–26. 4. TOLMIN, knjižnica Bukvarna KCK Tolmin: 05/38-11-528

24. 5. 
(9.00–14.00) TOLMIN, Mestni trg Festival zdravja občine Tolmin – preventivne dejavnosti, meritve ZD Tolmin: zvc@zd-tolmin.si

24. 5. (17.30) TOLMIN, Športni park Brajda Košarkarske tekme rekreativne lige Aurenis NBA Tmin ŠD DUM: https://www.nbatmin.com/

24. 5. (19.00) TOLMIN, atrij knjižnice Proslava ob 40-letnici KD Pihalni orkester Tolmin KD Pihalni orkester Tolmin: potolmin@
gmail.com

25. 5. (17.00) TOLMIN, pred gasilskim 
domom

Gasilska veselica (ob 17.00 čarodej Jole Cole, ob 20.00 ples z ansamblom 
Donačka) PGD Tolmin: lucko.iaria@siol.net

25. 5. (18.00) TOLMIN, kinogledališče TVD Partizan – Zgodovina športa v Tolminu po letu 1945 (prireditev, 
razstava in predstavitev knjige) DOR: martinadoma@lekarna-tolmin.si

26. 5. KRNČICA Pohod na Krnčico PD Kobarid, odsek Breginj: https://
pdkobarid.com

26. 5. (11.00) PLANINA SLEME, pri 
spomeniku 

43. pohod na planino Sleme s spominsko slovesnostjo (odhod iz Tolmina ali 
planine Kuhinja) PD Tolmin: pdtolmin@gmail.com

26. 5. (16.30) TOLMIN, različne lokacije Mi za nas Tolmin 8 – Obisk kulturnih društev v domu upokojencev, na 
Mestnem in Pregljevem trgu ZKD Tolmin: zkdtolmin@siol.net

27. 5. (8.00) POLJUBINJ, PRAPETNO Tradicionalna čistilna akcija KS Poljubinja (A. Leban): 041-907-342

28. 5. 
(17.00–20.00)

TOLMIN, Posoški razvojni 
center TVU 2019 – delavnica: Prebudite finančnega genija v sebi PRC: www.prc.si/napovedujemo

28. in 29. 5. BOVEC, Stergulčeva hiša Mednarodna konferenca v sklopu projekta NETWORLD: Spomin na  
1. svetovno vojno – Zgradimo Pot miru

PRC in Ustanova »Fundacija Poti miru v 
Posočju«

29. 5. (10.00) TOLMIN, kinogledališče XXIV. srečanje gospodarstvenikov Primorske – gospodarski forum, 
slavnostna podelitev priznanj najboljšim inovatorjem Severnoprimorske regije www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko

Utrinki

UDELEŽENCI DRUŠTVA ALPSKIH ŠPORTOV BOVEC – Novost letošnje smučarske sezone je 
oblikovanje predtekmovalne ekipe omenjenega društva, ki je »mini« treninge smučanja obis-
kovala vsak konec tedna. Foto: arhiv društva

pa je oblikovanje predtekmovalne eki-
pe DAŠB, ki je »mini« treninge smu-
čanja obiskovala vsak konec tedna. 

NOVE MO@NOSTI ZA MLADE 
SMU^ARSKE NAVDU[ENCE
Bovec – Mladi smučarski navdušen-
ci so imeli tudi letos pestro in smu-
čarsko aktivno zimo. Društvo alpskih 
športov Bovec (DAŠB) je od decem-
bra do marca organiziralo več te-
denskih tečajev smučanja. Med naj-
bolj obiskanimi sta bila tečaja smu-
čanja med novoletnimi in zimskimi 
počitnicami na smučišču Kanin-Sel-
la Nevea, ki ju je je obiskovalo sko-
raj 200 smučarjev iz doline Soče. Z 
njimi se je na snegu družilo okoli 20 
učiteljev smučanja, ki so poskrbeli, 
da so se otroci zabavali in ob tem 
osvojili prve smučarske zavoje. 
Novost letošnje smučarske sezone 

In že prvo leto se je vanjo vključilo 
kar 22 otrok. Ta skupina se je udele-
žila tudi našega 1. uradnega tekmo-

vanja za Mini Pokal Vitranc, ki je fe-
bruarja potekalo v Kranjski Gori. Od-
mevnejšega uspeha za zdaj še nismo 
dosegli, smo si pa zato nabrali pre-
potrebnih izkušenj, ki nam bodo v 
naslednji sezoni zagotovo prišle prav. 

Ker se zima tudi v gorah počasi po-
slavlja, v društvu že razmišljamo, ka-
ko bi pridobljeno kondicijo ohranili 
do naslednje zimske sezone. Zato 
se poigravamo z mislimi, da bi za  
otroke, ki so bili vključeni v naše 
zimske programe, v toplejših mese-
cih organizirali pohode v hribe, ple-
zanje in jih kako drugače vključili v 
druge dejavnosti v naravi.
Jernej Skok, Društvo alpskih športov 
Bovec
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( 44 )Koledar prireditev

V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (telefonski številki: 05/38-41-502, 05/38-41-510; 
e-naslov: socasnik@prc.si). Informacije za objavo v naslednji številki SOČAsnika sprejemamo do 22. maja 2019. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo 
odvijale od 7. junija do 2. avgusta 2019.
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

29. 5. (19.00) KOBARID, Dom A. Manfrede TVU 2019 – predavanje Kajakaške šole Banana Bubugo PRC: www.prc.si/napovedujemo

30. 5. 
(17.30–19.30) TOLMIN, CŠOD Soča TVU 2019 – doživetje: Preplezaj steno in spoznaj, kaj vse zmoreš PRC: www.prc.si/napovedujemo

30. 5. (19.00) TOLMIN, glasbena šola Orkestrski večer GŠ Tolmin – koncert kitarskega orkestra in komorne skupine GŠ Tolmin: ravnatelj@gs-tolmin.si

31. 5.–2. 6. BAŠKA GRAPA 14. festival Odmevi dediščine 2019 – spoznavanje kulturne, tehniške in 
filmske dediščine Baške grape DBD (Alenka Zgaga): 041-601-248

31. 5. (17.30) TOLMIN, Športni park Brajda Košarkarske tekme rekreativne lige Aurenis NBA Tmin ŠD DUM: https://www.nbatmin.com

31. 5. (18.30) TOLMIN, kinogledališče Odkritje obnovljenega spomenika filmu Na svoji zemlji Občina Tolmin: www.tolmin.si

31. 5. (19.00) TOLMIN, kinogledališče Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Tolmin – Občinski praznik in 
podelitev nagrad Občina Tolmin: www.tolmin.si

1. 6. SKUTNIK Pohod na Skutnik (1.721 m n. m.) PD Tolmin (M. Kokošin): 031-890-079

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

1. 6. (9.00) TOLMIN, športni park Brajda Dobrošportnost 2019 – športni turnirji, spremljevalni program www.dobrosocnost.si

1. 6. (19.30) TOLMIN, kinogledališče Zaključna plesna predstava plesalcev Artfit studia mauricmojca@gmail.com

2. 6. POLUDNIK Karnijske Alpe – Poludnik (1.999 m n. m.) PD Kobarid: https://pdkobarid.com

2. 6. GORIŠKA BRDA Pohod od češnje do češnje PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

2. 6. (16.00) TOLMIN, športni park Brajda 10 krogov za 10 nasmehov 2019 – športno-humanitarni dogodek www.nevergiveup.si

3. 6. 
(19.00–20.30)

TOLMIN, Posoški razvojni 
center TVU 2019 – delavnica: Kako z dotikom ohranimo ravnovesje v telesu? PRC: www.prc.si/napovedujemo

3. 6. (19.30) TOLMIN, glasbena šola Orkestrski večer GŠ Tolmin – koncert mladinskega pihalnega orkestra GŠ Tolmin: ravnatelj@gs-tolmin.si

4. 6. 
(19.00–20.30)

BOVEC, Podeželska hiša 
(PUC) TVU 2019 – delavnica: Kako z dotikom ohranimo ravnovesje v telesu? PRC: www.prc.si/napovedujemo

6. 6. 
(19.00–21.00) TOLMIN, Labrca TVU 2019 – delavnica: Meditacije čuječnosti s kristalnimi posodami – 

odpravite stres in polno zadihajte PRC: www.prc.si/napovedujemo

7. 6. TOLMIN, knjižnica Dan knjižnice KCK Tolmin: 05/38-11-528

7. 6. 
(19.00–20.30)

KOBARID, Dom Andreja 
Manfrede TVU 2019 – delavnica: Kako z dotikom ohranimo ravnovesje v telesu? PRC: www.prc.si/napovedujemo

7. 6. (19.30) TOLMIN, glasbena šola Orkestrski večer GŠ Tolmin – koncert harmonikarskega in mlajšega 
godalnega orkestra GŠ Tolmin: ravnatelj@gs-tolmin.si

Utrinki

NEUPORABNI APARATI IN 
BATERIJE ODSLEJ V ULI^NE 
ZBIRALNIKE 
Zgornje Poso~je – Čeprav se je 
stanje v zadnjih letih glede divjih od-
lagališč v naravi pri nas precej izbolj-
šalo, tu in tam še vedno preseneti 
kakšna zavržena »najdba« – tudi v 
obliki nedelujočih malih elektronskih 
naprav. Slednje velikokrat pristanejo 
tudi v mešanih odpadkih ali pa se 
»vestno« kopičijo po škatlah po kle-
teh ali garažah, seveda v upanju, da 
se najde »junak«, ki jih bo odpeljal 
na ustrezno zbirno mesto. 

Od 13. marca dalje pa smo tudi pre-
bivalci Zgornjega Posočja dobili pri-
ložnost, da spremenimo svoje nava-
de. Za to je v okviru projekta Life 
Gospodarjenje z e-odpadki poskr-
bela družba ZEOS, ki je ob pomoči 
Komunale Tolmin v naših treh obči-
nah postavila štiri zelenosive ulične 
zbiralnike za oddajo nedelujočih ma-

lih e-naprav in odpadnih baterij. To-
vrstnih odpadkov se v Sloveniji po 
besedah direktorja omenjene druž-
be Emil Šehića na leto povprečno 
zbere nekaj več kot šest kilogramov 
na prebivalca, »kar pa še zdaleč ne 
predstavlja vseh pokvarjenih apa-
ratov«. 
Po vsej Sloveniji je trenutno okoli 
670 tovrstnih uličnih zbiralnikov, ki 
so nameščeni na frekventnih lokaci-
jah, v neposredni bližini zbiralnikov 
za druge odpadne frakcije. Pri nas v 
Posočju lahko takšne zbiralnike naj-
demo:
• pred avtobusno postajo na Mostu 

na Soči, 
• pod Ficovim klancem, ki iz osre-

dnjega tolminskega križišča vodi v 
poslovno cono na Logu, 

• na ekološkem otoku pri trgovini 
Mercator v središču Bovca in 

• na ekološkem otoku nasproti 
Stresove ulice 18d v Kobaridu. 

Tatjana Šalej Faletič

ZGORNJE POSOČJE JE DOBILO ŠTIRI ULIČNE ZBIRALNIKE ZA ODDAJO NEDELUJOČIH 
MALIH E-NAPRAV IN ODPADNIH BATERIJ – Kot so na konferenci za novinarje pojasnili izvajal-
ci projekta, gre za odpadke, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke. Ti namreč vsebuje-
jo surovine, ki jih je moč reciklirati in nato ponovno uporabiti za nove proizvode, s čimer se oh-
ranjajo naravni viri. Poleg tega ti odpadki vsebujejo tudi težke kovine, ki so zelo nevarne za 
okolje. Foto: B. N.
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