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Se bom 25. junija lahko 
pobahala s svojim darilom? 

N ikoli ne boste uganili, kaj sem 
si letos zaželela za svoj roj-
stni dan! če bi mi kdo še 

pred leti predlagal takšno darilo, bi 
ga pogledala izpod čela s tistim … »A 
ti mene mal’ na levo in desno?« … 
pogledom. Vendar pa so leta očitno 
naredila svoje in tako sem možu le-
tos veselo naznanila, da si želim slo-
vensko zastavo ter mu dala hkrati 
jasno vedeti, da to zanj med drugim 
pomeni tudi »švajsarijo« oziroma va-
ritveni proces, skozi katerega priča-
kujem, da nastane drog za izobešanje 
moje prve slovenske zastave.

Le kako naj sicer otroke prepričam, 
da sem zavedna Slovenka, če pa niti 
zastave ne premorem. In kakšni 
sploh so kriteriji za narodno zave-
dnost? Zgolj lastništvo zastave najbrž 
še ne pomeni »pridobitve certifikata 
zavednosti«. Res pa je, da je zastava 
zagotovo eden izmed zunanjih zna-
kov za prizadevanje v tej smeri. Radi 
potožimo, da se država mačehovsko 
obnaša do nas, vendar pa to najbrž 
ni pravi razlog, da ne bi izobesili za-
stave. Ob tem se mi v misli prikrade-
jo Hrvati, ki naravnost iščejo prilož-
nosti, da se lahko odenejo v belo-

rdečo šahovnico. Nič kaj manj pre-
pričljivi niso niti naši severni sosedi, 
ki svojo narodno pripadnost izkazu-
jejo s hozntregarji in pumparicami, 
medtem ko se njihove gospe rade 
pokažejo v dirndlih. Ob pogledu na 
prve in druge se slovenski »Kekci« in 
»Mojce« malodane zviška namrdne-
mo in cinično nasmehnemo, češ … 
kdo pa mislijo, da so. Pod kožo pa 
se nam že pretaka nevoščljivost, saj 
jim skrivaj celo zavidamo njihovo 
zavednost in narodno pripadnost.

Zato ne bo prav nič narobe, če bo-
mo ob praznikih iz svojih stanovanj 
oziroma hiš izobesili slovensko za-
stavo. Vendar pa ne gre pozabiti, da 
tudi pri izobešanju veljajo strogo do-
ločena pravila. Kot nam narekuje 
zakon o grbu, zastavi in himni, ob-
javljen v Uradnem listu RS (št. 
67/94), zastavo izobešamo • 8. fe-
bruarja, na slovenski kulturni pra-
znik, • 27. aprila, na dan upora pro-
ti okupatorju, • 1. in 2. maja, na 
praznik dela, • 25. junija, na dan 
državnosti, ter • 26. decembra, na 
dan samostojnosti. Izjema so krščan-
ski prazniki, 1. in 2. januar ter 31. 
oktober in 1. november. Zastava se 

tudi na Facebooku
praviloma izobesi na dan pred pra-
znikom in se umakne dan po prazni-
ku oziroma prvi delovni dan po pra-
zniku. Stalno je izobešena le, ko gre 
za označevanje poslopij, kjer so se-
deži ministrstev ali drugih državnih 
organov ali organov lokalnih skupno-
sti. Izobesimo jo samo na vertikalen 
drog ali jambor. V primeru, da je ta 
nagnjen, mora biti nagibni kot med 
45 in 90 stopinj glede na podlago. 
Zastavo na drog pritrdimo s krajšo 
stranico, pri čemer je grb na levi stra-
ni oziroma bližje drogu, medtem ko 
se barvni odtenki od zgoraj navzdol 
vrstijo od bele, modre do rdeče bar-
ve. Pri tem je treba paziti, da zastava 
ni obledela, natrgana ali kako druga-
če poškodovana.

Dober pokazatelj narodne pripa-
dnosti pa je tudi narodna noša. Zato 
ni čudno, da sodi med protokolarna 
oblačila, s katerim se lahko mirno 
postavimo pred samo angleško kra-
ljico ali papeža ter druge visoke do-
mače oziroma tuje goste. Kdo ve, 
morda pa si prihodnje leto za rojstni 
dan zaželim narodno nošo. ;)

Tatjana Šalej Faletič,  
pomočnica urednice

Utrinki

PREDAJA APARATA ZA KLIC 
NA POMO^ V SILI
Družba Lunatel je Občino Bovec ob-
vestila, da bi eni izmed starejših 
oseb v občini v brezplačno uporabo 
rada predala aparat za klic na po-
moč v sili. Služba za družbene de-
javnosti Občine Bovec je stopila v 
stik z osebami, ki odgovarjajo zahte-
vam, seveda pa je morala biti s stra-
ni kontaktirane osebe izražena tudi 
pripravljenost, da aparat prevzame v 
uporabo. Pobudo je podprl tudi žu-
pan Valter Mlekuž, ki se je skupaj z 
Jožico Kavs, vodjo Službe za druž-
bene dejavnosti Občine Bovec, pre-
daje tudi sam udeležil. »Vesel sem 
tudi, da se je gospa Dora tako zelo 
razveselila obiska in seveda darila, 
verjamem pa, da se bo odslej po-
čutila tudi bolj varno,« je po obisku 
in predaji povedal.

Direktor in soustvarjalec te blagovne 

znamke Primož Tručl je nekaj več 
povedal o samem načinu delovanja 
sistema, za katerega ni potreben fi-
ksni telefonski priklop in deluje po-

polnoma samostojno. Občini in žu-
panu se je zahvalil za tako hiter od-
ziv in izpeljavo akcije.
Besedilo in foto: Milan Štulc

DRUŽBA LUNATEL JE TUDI NA BOVŠKEM V BREZPLAČNO UPORABO PREDALA APARAT 
ZA KLIC NA POMOČ V SILI. Gospa Dora se je darila razveselila, saj se bo odslej počutila varneje.
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Iz vsebine

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE

Naslednja številka bo izšla v konec julija. Če bi želeli objaviti 
prispevek, nam ga posredujte do 3. julija oziroma v dogovoru z 
urednico. 
Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka 
sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki bi 
jih želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z 
uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fo-
tografije pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POsOšKI RAzVOjNI CENTER

TRg TIgROVCEV 1

5220 TOLMIN

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

rezervirajte si svoj oglasni prostor

in nagovorite 7.450 gospodinjstev!
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Utrinki

MEDICINSKA ODPRAVA 
POMAGALA LJUDEM NA 
MADAGASKARJU
Podbrdo – V sklopu lanskega festi-
vala Podbrdo Trail Running Festival 
so se na dobrodelnem koncertu zbi-
rala denarna sredstva za medicinsko 
odpravo Matanga 2016. Poleg mla-
dih zdravnic Špele Trampuš Ra-
movš in Tine Mežner so v vasi Ma-
tanga na jugozahodu Madagaskarja 
tri mesece lanskega leta po najbolj-
ših močeh k izboljšanju zdravja in 
zobozdravstva lokalnega prebival-
stva prispevali še študentka medici-
ne Anja Rudman ter študenta den-
talne medicine Jakob Kvačič in 
Staš Solman. Delo in doživetja od-
prave je aprila na podbrški osnovni 
šoli predstavila članica odprave 
Trampuš Ramovševa.
V Matangi stalni zdravnik ni prisoten, 
do najbližje bolnišnice pa vožnja po 
izredno slabih cestah traja skoraj tri 
ure. Ljudje se soočajo z veliko umr-
ljivostjo otrok, tuberkulozo in malari-
jo. Namen odprave je bil nadaljevati 
delo prejšnjih odprav ter s tem zago-
toviti osnovno zdravstveno in zobo-
zdravstveno oskrbo lokalnega prebi-

valstva.

Ob prihodu na Madagaskar je pro-
stovoljce odprave sprejel misijonar 
Pedro Opeka, ki jim je pomagal tu-
di z nakupom zdravil. Z njim je Špe-
lin mož Krištof Ramovš, ki se je od-
pravi pridružil v zadnjem mesecu, tu-
di naredil intervju (posnetek je do-
stopen na kanalu Youtube). Ob kon-
cu trimesečnega dela pa so vsi zavi-

hali rokave in prenovili dispanzer.
Ob slikah in videopredstavitvi smo 
obiskovalci lahko spremljali doživete 
izkušnje mladih ljudi, ki so darovali 
svoj čas in znanje za ljudi iz Matan-
ge, z darom pa smo nekomu, ki ga 
ne poznamo, polepšali dan in mu 
olajšali kakšno bolečino. To pa je 
neprecenljivo.
U. M.

MEDICINSKA ODPRAVA NA MADAGASKAR – Delo in doživetja je na podbrški osnovni šoli 
predstavila mlada zdravnica Špela Trampuš Ramovš. Foto: J. D.
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Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Posoški razvojni center, T: 05/38-41-514, M: 051-626-446, E: pum@prc.si

Za MLaDE MED 15. in 26. LEtoM

Pomoč pri 
ISKANJU 

ZAPOSLITVE

UČNA 
POMOČ za 

dijake

Zanimive 
DELAVNICE 
za mlade

•	 uporabno	znanje:	pisanje	prošenj		
in	življenjepisa	

•	 priprave	na	zaposlitveni	razgovor	
•	 krepitev	veščin

•	 pomoč	pri	učenju	in	
opravljanju	različnih	
izpitov	

•	 pomoč	pri	ponovnem	
vstopu	v	izobraževanje

•	 ustvarjalne	in	druge	
delavnice	

•	 uporabne	veščine	
•	 šport	in	rekreacija

ProjEktno 
ucEnjE MLajSih 

oDraSLih 
(PuM-o)

Posoški razvojni center, vodilni 
partner LAS Dolina Soče, ob-
vešča vse potencialne prijavite-
lje in projektne partnerje, ki 
nameravajo svoje projektne 
ideje prijaviti na javne pozive 
LAS, da se aktivno vključijo v 
pripravo prve spremembe Stra-

SkuPaj do PrvE SPrEMEMbE STraTEgijE lokalnEga razvoja
tegije lokalnega razvoja. 
Projektne ideje morajo biti 
usklajene s smernicami, temat-
skimi področji in načrtovanimi 
kazalniki, zapisanimi v ome-
njeni strategiji. Zato vas vabi-
mo, da se oglasite v naših pro-
storih, kjer bomo lahko vaše pro-

jektne predloge čim prej uskla-
dili s strategijo; spremembo 
strategije nameravamo na Mi-
nistrstvo za kmetijstvo in goz-
darstvo v odobritev posredovati 
v drugi polovici junija letos.
Pričakujemo vas v pisarni LAS 
Dolina Soče (prvo nadstropje 

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.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

stavbe Posoškega razvojnega 
centra, Trg tigrovcev 1, Tol-
min). 
Dodatne informacije: 
05/38-41-507 (Greta Černilo-
gar). Drugi javni poziv za pri-
pravo bo predvidoma razpisan 
jeseni 2017.
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Ker cilji projekta BIFOCAlps sovpadajo z vsebino letošnje mednarodne konference,  
bosta omenjena projektna partnerja v sklopu tega organizirala tudi:

konferenco biFoCalps
20.	junij	2017,	med	14.00	in	17.30,	Bled	–	Hotel	Golf.

Posoški razvojni center (PRC) in Tehnološki park Ljubljana (TPLJ), partnerja v projektu BIFOCAlps, vabita 
zainteresirane posameznike in podjetja na tradicionalni poslovno-tehnološki dogodek s področja interneta stvari – IoT, na

7. MEdnarodno konFErEnCo »living biTS and THingS 2017«
19. in 20. junij 2017, bled – Hotel golf

www.livingbitsandthings.com

• 1. del Konference BIFOCAlps: okrogla miza »I4.0 Innovation 
Ecosystem Forum Europe«. Udeleženci bodo imeli priložnost spo-
znati Industrijo 4.0 (I4.0), Tovarne prihodnosti v Avstriji, Nemči-
ji, Italiji, Franciji, Švici in Sloveniji. Skupaj s strokovnjaki iz Špa-
nije, Hrvaške in Poljske se bo razpravljalo o najbolj zahtevnih 
temah, kot so izvajanje naprednih tehnologij ter digitalizacija po-
slovnih procesov za izvajanje I4.0. 

• 2. del Konference BIFOCAlps: delavnica »Industry 4.0 by SME: 
Dynamic, pragmatic and operational«. Predstavljeni bodo uspešni 
primeri malih in srednjih podjetij, ki že zasledujejo cilje v I4.0. 
Na primerih teh podjetij bodo udeleženci lahko pridobili infor-
macije glede načrtovanja, financiranja, izvajanja in njihovih na-
slednjih korakov v I4.0. Konkretni primeri bodo predstavljeni 
glede na razlog podjetij (strateški ali pričakovani poslovni rezul-

tat), zaradi katerega so se podjetja odločila, da gredo v smeri In-
dustrije 4.0.

Udeležba na Konferenci BIFOCAlps je za udeležence brezplačna, 
medtem ko PRC za udeležbo na celotni konferenci »Living bits and 
things« nudi popust pri prijavi (registraciji) v višini 20 odstotkov. 

Dodatne informacije in prijave: 05/38-41-519 ali 
nezika.kavcic@prc.si (Nežika Kavčič).

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

Utrinki

V ZAČETKU MAJA SE JE V TOLMINU ODVIJAL 15. EKOPRAZNIK, na katerem se je predsta-
vilo 26 ekoloških kmetij iz vse Slovenije.

15. EKOPRAZNIK 
Tolmin – V soboto, 13. maja, smo 
na Mestnem trgu ponovno doživeli 
zanimiv ekološki utrip. Obiskali so 
nas ekološki kmetje iz vse Slovenije, 
ki so na stojnicah tradicionalno po-
nujali pestro izbiro sadik, prvih ja-
god, oljčnega olja, vin, žit, mesnin, 
mlečnih izdelkov, lokalnih sirov itd. 
Povabilu Združenja ekoloških kmetov 
Severne Primorske (ZEKSP), ki je tu-
di letos praznik izpeljal v sodelovanju 
z Občino Tolmin in Posoškim razvoj-
nim centrom, se je odzvalo 26 eko-
loških kmetij; od tega osem novih.

Organizatorji si prizadevamo, da 
vsako leto praznik popestrimo s kak-
šno novotarijo. Tokrat smo k sode-
lovanju povabili Drago Kepeš, sve-
tovno prvakinjo v pripravi koktajlov. 
Pridružila se nam je na prošnjo, da 
nam pomaga pri pripravi recepture 
za izdelavo napitka dobrodošlice z 
lokalnih ekoloških sestavin. Naša 
želja je, da povežemo ekološke pri-
delke in izdelke s turistično ponud-
bo v smislu nadgradnje ter dviga ka-
kovosti. Na njeni stojnici smo tako 
okušali številne kombinacije; tiste, ki 

so nas najbolj očarale, bomo tudi 
objavili. Napitki so namreč zanimiv 
način izkazovanja pozornosti. In 
prav z dobrim napitkom ter njegovo 
zgodbo iz ozadja lahko očaramo go-
ste, obiskovalce, prijatelje.
Uradni del letošnjega EKOpraznika 
so popestrili otroci iz tolminskega in 
mostarskega vrtca ter otroška fol-
klorna skupina Phči n bebrce iz tol-
minske Podružnične šole za izobra-
ževanje in usposabljanje otrok s po-
sebnimi potrebami. Za zabavo so 
poskrbeli glasbeniki iz Brencl bande.

In če se za hip ozremo na dolgole-
tnega glavnega organizatorja dogod-
ka, lahko rečemo, da se je tovrstno 
združenje pri nas ustanovilo z name-
nom promoviranja ekološkega kme-
tijstva. Člani si namreč prizadevajo 
za ozaveščanje širše javnosti o po-
menu uživanja ekološko pridelane in 
predelane hrane. Nenehno opozar-
jajo tudi na neprimerne primerjave 
med konvencionalno in ekohrano. 
Poudariti je treba, da ekološki kme-
tje ne izigravajo sistema in se resnič-
no trudijo, da bi potrošniku zagotovi-

li takšno hrano, kot jo uživajo sami. 
Na drugi strani pa se neusmiljeno 
borijo z intenzivnim kmetijstvom, ki 
si brez uporabe potencialno zdravju 
škodljivih škropiv, aditivov, zdravil in 
drugih pripomočkov ne more več 
predstavljati kmetijske proizvodnje, 
saj gre za masovno proizvodnjo. Žal 
večina potrošnikov kljub vsem doka-
zom o škodljivosti konvencionalne 
hrane še vedno velikokrat zamahne 
z roko, češ – hrana je hrana. Ne 
glede na to, si bodo v ZEKSP še ve-
dno prizadevali ozaveščati javnost o 
pomenu ekološkega kmetovanja, po-
menu lastnega vrta in opozarjali o tem, 
da fitofarmacevtska sredstva kljub 
zagotavljanjem proizvajalcev le niso 
tako nepomemben dejavnik, ko je 
govora o potencialnih kandidatih, ki 
ogrožajo naše zdravje. Osnovno pri-
poročilo kupcem tako ostaja nespre-
menjeno: zaužijte čim več lokalno 
pridelane hrane, uporabite čim manj 
živil, ki so pakirana v plastične emba-
laže, predvsem pa pozabite na »slo-
vensko kulturo faušije« in kupujte od 
kmetov, ki jih poznate ter jim zaupate.
Besedilo in foto: Peter Domevšček, 
Posoški razvojni center

PRC-jeva oglasna deska
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ZAPOSLENI V PODJETJU TIK so znanja pridobivali v okviru 120-urnega izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost –  Raz-
gibajmo življenje z učenjem, z vsebinskim poudarkom na kakovosti življenja. Program je vključeval tudi strokovne ekskurzije; med drugim so si 
ogledali Festival zdravja in dobrega počutja v Italiji. Foto: arhiv PRC

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

Projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini So~e ponuja 24, za udele`ence 
brezpla~nih, vsebinsko razli~nih izobra`evanj s ciljem razvijanja temeljnih in poklicnih kompetenc. 
Namenjen je zaposlenim, starej{im od 45 let, z ni`jo stopnjo izobrazbe.

V kobari{kem podjetju TIK 
navdu{eni nad izobraževalnim 
programom

Z vključevanjem zaposlenih v 
izobraževanja, ki jih v Poso-
čju organizira in izvaja Poso-

ški razvojni center, se spodbuja pre-
poznavanje ter razvijanje osebnih 
potencialov za kakovostnejše življe-
nje in večjo konkurenčnost.

V podjetju TIK se je že zaključil 
120-urni izobraževalni program Uspo-
sabljanje za življenjsko uspešnost – 
Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU 
– RŽU), katerega vsebinski poudarek 
je bil kakovost življenja. Po začetni 
veliki zadržanosti zaposlenih za 
vključitev v izobraževanje je bil pro-
gram med udeleženci sprejet z nav-
dušenjem, saj je bil praktično narav-
nan in je zajemal široko paleto raz-
ličnih vsebinskih sklopov: zdravje, 
komunikacija, računalništvo, finanč-
no opismenjevanje ter tuj jezik. Pro-
gram je vključeval tudi strokovne 
ekskurzije, povezane z nosilno tema-
tiko. Posebnost programa je, da se 
vsebina prilagaja potrebam skupine, 
s tem se poleg ostalih kompetenc 
razvija tudi proaktivnost pri udele-
žencih. 

Udeleženci izobraževalnega pro-
grama so bili zadovoljni. »Ni mi žal, 
da sem se odločila za izobraževanje 
in če bi obstajala možnost, bi se po-
novno vključila v isti program,« je ob 
koncu povedala udeleženka Vera Pa-
vlin. Posledica zadovoljstva je bil 
povečan vpis zaposlenih v podjetju 
TIK v spomladanske izobraževalne 
programe. Samo v računalniška pro-

grama (začetni tečaj računalništva in 
nadaljevalni tečaj Excela) se je vklju-
čilo več kot 15 zaposlenih iz omenje-
nega podjetja. Poleg tega pa je opa-
zen tudi povečan vpis na tečaje tujih 
jezikov.

 Direktorica kobariškega podjetja 
TIK Renata Bajt kovač je ena izmed 
tistih posoških direktorjev, ki je zelo 
naklonjena izobraževanju, zato tudi 

sama spodbuja zaposlene k vključitvi 
v programe. Poudarja, da nova zna-
nja veliko pripomorejo k osebnemu 
razvoju posameznika, hkrati pa tudi 
k izgradnji močne organizacijske kul-
ture, ki temelji na povezanosti med 
vsemi zaposlenimi.

Kot spodbuda vsem, ki še vedno 
razmišljate o vključitvi v različne 
oblike izobraževanj ali usposabljanj, 

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 
2016 do 2019 sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport.

naj zaključimo z izjavo Jane Crivel-
lari, ene od udeleženk UŽU – RŽU: 
»Toliko novega in uporabnega sem 
izvedela na teh predavanjih in ni mi 
žal, da sem se vključila v to izobra-
ževanje. Res hvala vodstvu podjetja 
in Posoškemu razvojnemu centru za 
to priložnost.«

mag. Damijana Kravanja,  
Posoški razvojni center
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V prej{nji {tevilki SO^Asnika smo vam ob za~etku delovanja ve~generacijskega centra 
med drugim predstavili njegov namen, glavne cilje in dejavnosti, ki se bodo odvijale v 
Zgornjem Poso~ju. Tokrat pa se bomo osredoto~ili predvsem na brezpla~ne dejavnosti za 
otroke, ki so oziroma jim bodo na voljo vse do izteka projekta, to je do leta 2021.

Brezpla~ne dejavnosti in 
poletne delavnice za 
otroke

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti ter Evropska unija iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada.

V okviru modula Gremo na izlet smo se aprila 
odpeljali v glavno mesto Slovenije. Ogledali smo 
si Ljubljanski grad, kjer smo iskali in našli zmajev 
zaklad, z razglednega stolpa pa smo si ogledali 
Ljubljano. S tematskim vodenjem po živalskem 
vrtu in rokovanjem z živalmi smo spoznavali raz-
lične živali ter njihova bivalna okolja. Nad »dru-
žinskim izletom« so bili otroci in starši nadvse 
navdušeni.

Program bo ponovno zaživel z novim šolskim 
letom.

Brezpla~no varstvo otrok
V začetku marca smo začeli z izvajanjem brez-

plačnega varstva otrok od petega do desetega leta 
starosti. Varstvo poteka vsak delovni torek in četrtek 
med 16. in 18. uro v prostorih PRC v Tolminu. Vsakič 
je v okviru varstva organizirana delavnica ali druga 
prostočasna dejavnost. Otrokom krajšajo čas tudi dru-
žabne in športne igre ter druge zunanje dejavnosti.

Program popoldanskega varstva bo v obdobju 
trajanja projekta na voljo vse šolsko leto, z izjemo 
šolskih počitnic. Dejavnosti varstva bomo čez po-
letje nadomestili s 14-dnevnim programom za otro-

Urice sloven{~ine za priseljence
V okviru projekta Večgeneracijski center (VGC) 

Goriške smo do začetka aprila izvajali program 
Urice slovenščine za družine priseljencev. Gre za 
nadaljevanje v šolskem letu 2015/2016 začetega 
projekta, v okviru katerega se je na pobudo Vzgoj-
no-varstvenega zavoda Ilke Devetak Bignami 
začelo sodelovanje s Posoškim razvojnim centrom 
(PRC). V letošnjem šolskem letu se je prej ome-
njenima organizacijama pridružila še OŠ Franceta 
Bevka Tolmin. Projekt že od vsega začetka podpi-
ra Občina Tolmin. Na tem mestu je treba omeniti 
tudi predano delo prostovoljk, ki enkrat tedensko 
po dve uri podajajo znanja slovenskega jezika 
vsem zainteresiranim priseljencem in tako pripo-
morejo, da se program sploh lahko odvija v ta-
kšnem obsegu.

Namen programa je nuditi pomoč družinam 
priseljencev pri njihovem vključevanju v družbo. 
Udeleženci prihajajo iz različnih geografskih in 
družbeno-kulturnih okolij. Učenje slovenskega 
jezika poteka na treh nivojih: za predšolske in 
šolske otroke ter za odrasle. Na takšen način se 
lahko vključijo celotne družine.

ke (več o tem lahko preberete spodaj), varstvo 
otrok pa bo ponovno na voljo na začetku novega 
šolskega leta.

U~na pomo~ osnovno{olskim otrokom
VGC Goriške v Tolminu organizira tudi brezplač-

no učno pomoč za osnovnošolske otroke. Ta del 
programa smo v letošnjem šolskem letu začeli 
izvajati ob pomoči OŠ Franceta Bevka Tolmin, ki 
nudi prostore za izvedbo dejavnosti. Učna pomoč 
poteka tudi v prostorih PRC.

Poletne dejavnosti za otroke
Kot smo že omenili, načrtujemo izvedbo poči-

tniških dejavnosti za otroke, ki smo jih poimeno-
vali Počitniško sonce. Pripravljamo zanimiv 14-
dnevni počitniški program, ki bo v zadnjem tednu 
julija in prvem tednu avgusta (od ponedeljka do 
petka) potekal v dopoldanskem času.

O vseh že obstoječih in napovedanih dejavnostih 
najdete informacije na spletni strani PRC, družab-
nem omrežju Facebook, radiu ter drugih oglasnih 
mestih.
Urša Čimžar, Posoški razvojni center

OTROCI IN NJIHOVI STARŠI NA URICAH SLOVENŠČINE ZA 
PRISELJENCE. Foto: Patricija Rejec

OBISK LJUBLJANSKEGA GRADU. Foto: Patricija Rejec OTROCI NA DELAVNICI SPOMLADANSKE ŽIVALCE. Foto: 
Maja Jelenič
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Znano je, da podjetja iz proizvodnega sektorja v Alpskem svetu niso dovolj konkuren~na ostalim 
podjetjem na globalnem trgu. Tovarne se zapirajo, kar se posledi~no pozna tudi v vi{ji stopnji brez-
poselnosti. Prav zato je digitalna transformacija industrije na tem obmo~ju zelo pomembna, ~e ne 
`e nujna.

Z namenom spoznavanja tren-
dov v Industriji 4.0 in po-
membnosti digitalne transfor-

macije industrije se je Posoški razvoj-
ni center (PRC) skupaj s še drugim 
slovenskim partnerjem Tehnološkim 
parkom Ljubljana (TPLJ) ter ostali-
mi projektnimi partnerji, ki prihajajo 
iz petih alpskih držav, vključil v pro-
jekt BIFOCAlps. 

V projektu si partnerji prizadevajo 
povečati sodelovanje med podjetji, 
podpornimi institucijami za podjetni-
štvo, univerzami in političnimi odlo-
čevalci ter pospešiti razvoj tako ime-
novanih Tovarn prihodnosti in Indu-
strije 4.0. V sklopu projekta se bo: 
• izdelal zemljevid proizvodnega 

sektorja na transnacionalni ravni 
za Območje Alp, 

• pripravila metodologija za krepitev 
pametnih tovarn, 

• poskrbelo za prenos znanja med 
zgoraj omenjenimi akterji,

• izdelalo smernice za politične od-
ločevalce za nadaljnji razvoj Stra-
tegij pametne specializacije ozi-
roma Tovarne prihodnosti na Ob-
močju Alp.

»Industry Workshop«
Konec marca sta slovenska projek-

tna partnerja PRC in TPLJ zainteresi-
rana podjetja, ki zasledujejo cilje pre-
hoda na trg na prednostnem podro-
čju Strategije pametne specializacije 
Slovenije S4 – (S)INDUSTRIJA 4.0, v 
italijanski Milano povabila na delav-
nico »Industry Workshop«. Udeleženci 
so se najprej seznanili z vsebino pro-
jekta BIFOCAlps, nakar so sledile 
okrogle mize na različne aktualne te-
me: robotika (»Collaborative robots«), 
navidezna in obogatena resničnost 
(»Virtual and Augmented Reality«), 
umetna inteligenca (»Artificial Intel-

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

BIFOCAlps

Zavedajo se pomembnosti digitalne 
transformacije industrije

VIZITKA PROJEKTA
Naslov projekta: »Boosting innovation in factory of the future value chain 
in the Alps«
Akronim: BIFOCAlps
Vodilni partner: Pordenone Technology Centre (Italija)
Ostali partnerji v projektu: bwcon GmbH (Nem~ija), Fraunhofer Austria 
Research GmbH (Avstrija), Grenoble Institute of Technology (Francija), Itali-
an-German Chamber of Commerce Munich-Stuttgart (Nem~ija), National 
Research Council of Italy (Italija), Poso{ki razvojni center (Slovenija), 
Tehnolo{ki park Ljubljana (Slovenija), Univeza v Udinah (Italija), ViaMéca 
(Francija), Vorarlberg University of Applied Sciences (Avstrija)
Trajanje projekta: od 1. novembra 201� do �1. oktobra 201�
Vrednost projekta: 1.�19.2�0 EUR
Spletna stran: www.alpine-space.eu/projects/bifocalps/en/home

UDELEŽENCI DELAVNICE »INDUSTRY WORKSHOP« so se na poti v Milano ustavili tudi v podjetju Lean Experience Factory iz Pordenona, kjer 
so si ogledali primer dobre prakse in spoznali, kako izboljšati proizvodni proces v podjetjih s pomočjo tehnologij Tovarn prihodnosti. Foto: arhiv 
PRC

ligence«) in internet stvari (»IoT«). 
Predstavniki podjetij so lahko na 

delavnici predstavili tudi svoj pogled 
in izkušnje glede obravnavanih teh-
nologij ter opozorili na težave, pove-
zane z njihovim izvajanjem. Na ta 
način so se vključili v razpravo in z 
drugimi delili svoje poslovne izku-
šnje, obenem pa so imeli priložnost, 
da s predstavniki podjetij in projek-
tnih partnerjev iz Avstrije, Francije, 
Italije ter Nemčije navežejo poslovne 
stike.
N. K. in T. Š. F., PRC

http://www.alpine-space.eu/projects/bifocalps/en/home
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Leto{nji Dan Alpske konvencije, ki je potekal v drugi polovici maja, se je s posvetom na temo ze-
lenega gospodarstva in trajnostne mobilnosti, kot enega izmed klju~nih elementov za dosego tega 
cilja, za~el v Bohinju.

N a območju Julijskih Alp si 
trajnostne mobilnosti ne 
moremo predstavljati brez 

Bohinjske proge, ki povezuje Gorenj-
sko in Primorsko, zato je bil del po-
sveta namenjen prav tej tematiki. 

Poleg 6. poročila o stanju Alp so 

Posvet ob VIII. Dnevu Alpske konvencije

Bohinjska proga kot gradnik zelenega 
gospodarstva v Julijskih Alpah

MiK, Posoški razvojni center
Foto: arhiv PRC

»Alpska konvencija je prva med-
narodna pogodba za za{~ito in 
trajnostni razvoj celotnega gor-
skega obmo~ja. Sklenile so jo 
alpske dr`ave – Avstrija, Francija, 
Italija, Liechtenstein, Monako, 
Nem~ija, Slovenija in [vica – ter 
EU. Za dosego ciljev so bili spre-
jeti Okvirna konvencija in osem 
tematskih protokolov, ki pokrivajo 
podro~ja prostorskega na~rtova-
nja, kmetijstva, gozdarstva, nara-
ve, krajine, trajnostnega razvoja, 
energije, varstva tal, turizma in 
prometa. Alpska konvencija po-
kriva obmo~je 190.717 km2 in je 
dom ve~ kot 1� milijonom ljudi.« 
(www.alpconv.org)

bili na posvetu predstavljeni rezulta-
ti in izboljšave, ki so bili uresničeni 
v partnerstvu Operativne iniciative 
za Bohinjsko progo, Slovenskih že-
leznic, Ministrstva za infrastruktu-
ro, Občin Bohinj in Tolmin ter dru-
gih vključenih partnerjev. Hkrati so 

bili zastavljeni novi cilji, saj Bohinj-
ska proga vsej regiji ponuja še obilo 
priložnosti – tako na področju razvo-
ja turizma kot trajnostnih oblik mo-
bilnosti in zelenega gospodarstva.

Dan se je nadaljeval s predajo pre-
novljenega vagona avtovlaka, v kate-

rem je stalna potujoča razstava o 
gradbenem inženirju Maksu klodi-
ču. Zadnji dogodek je bil slavnosten 
podpis Dogovora o sodelovanju in 
odprtje Info točke Alpske konvencije 
na Posoškem razvojnem centru 
(PRC) v Tolminu.

Trajnostna mobilnost je ključna za razvoj zelenega gospodarstva. Ob zaključku posveta so ude-
leženci s simbolnim dvigom rok potrdili tudi Memorandum o Bohinjski progi, ki predstavlja opre-
delitev ključnih aktivnosti za prihodnje leto. 

V preurejenem vagonu avtovlaka je na ogled razstava inženirja Maksa Klodiča, ki je ob gradnji 
Bohinjskega predora opravil pomembno delo. Na vagonu je sedaj prostora za 30 koles, kar 
glede na naraščajoči trend kolesarskih gostov prinaša pomembno pridobitev. Kljub temu je 
dovolj prostora tudi za potnike, saj je na voljo kar 36 sedežev.

Dogovor o sodelovanju in vzpostavitev Info točke Alpske konvencije na Posoškem razvojnem 
centru sta s podpisom potrdila direktorica PRC mag. Almira Pirih in generalni sekretar Alpske 
konvencije Markus Reiterer.

V prvem nadstropju PRC obiskovalci lahko 
prelistajo različne publikacije Alpske konven-
cije, info točka pa prinaša tudi možnost za 
vključevanje v vse pobude, ki jih pripravlja se-
kretariat.

www.alpconv.org
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Na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresni~evanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na obmo~ju 
LAS Dolina So~e v letu 2016, ki je bil objavljen decembra lani in zaklju~en februarja letos, je skupaj 
prispelo devet vlog.

Prvi konkretni projekti 
so znani

P rispele vloge je z vidika splo-
šnih pogojev za upravičenost 
najprej pregledala petčlanska 

ocenjevalna komisija. Tri vloge so 
bile nepopolne in zato zavržene. V 
nadaljevanju so člani Upravnega od-
bora LAS skupno potrdili šest vlog 
in jim s tem dali zeleno luč za na-
daljnjo obravnavo glede sofinancira-
nja iz sredstev Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja (EK-
SRP) ter Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj (ESRR).

Tako je v zaključni fazi LAS Dolina 
Soče na Agencijo RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) 
oddal tri operacije, na Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT) pa dve. Ko bosta oba organa 
prijaviteljem izdala odločbo oziroma 
z njimi podpisala pogodbo o sofinan-
ciranju, bodo prijavitelji lahko začeli 
uresničevati zastavljene cilje. Do ta-
krat pa bo treba še malo počakati.

Predstavili projektne ideje, 
vezane na ribi{ko dejavnost

V drugi polovici aprila so se na 
Posoškem razvojnem centru (PRC) s 
predstavnico Direktorata za gozdar-
stvo, lovstvo in ribištvo dr. Bety Bre-
znik ter nacionalnim geografskim 
strokovnjakom dr. Markom košča-
kom sestali Greta Černilogar, vodja 
sektorja za podeželje na PRC, in po-
tencialni projektni prijavitelji, ki so 
gostoma iz Ljubljane predstavili pro-
jektne ideje. Te nameravajo prijaviti 
na naslednji javni poziv, ki ga bo v 

okviru Evropskega sklada za pomor-
stvo in ribištvo pripravila lokalna ak-
cijska skupina LAS Dolina Soče. 

Na začetku je dr. Breznikova zbra-
ne seznanila z aktualno situacijo gle-
de upravljanja CLLD (»Comunity Led 
Local Development«), v nadaljevanju 
pa je černilogarjeva predstavila na-
črtovane dejavnosti LAS Dolina Soče 
za letos in leto, ki je pred nami. Dr. 
Koščak je zbranim potencialnim pri-
javiteljem nato predstavil še medna-
rodno mrežo FARNET. Ta združuje 
posameznike in skupnosti (med dru-
gim lokalne akcijske skupine, ki raz-
polagajo s sredstvi iz omenjenega 
sklada za ribištvo; mednje sodi tudi 

LAS Dolina Soče), organe upravljanja 
in strokovnjake iz celotne Evropske 
unije, ki si v okviru omenjenega skla-
da prizadevajo spodbujati lokalni 
razvoj.

Eden izmed ciljev te mednarodne 
mreže je tudi oblikovanje tako ime-
novane učne mreže, v okviru katere 
si lahko evropske ribiške in obalne 
skupnosti izmenjujejo znanje ter iz-
kušnje, ki so jih in jih bodo še pri-
dobile pri spodbujanju lokalnega 
razvoja. Ker pa imajo, kot že rečeno, 
člani FARNET možnost za sodelova-
nje pri skupnih mednarodnih projek-
tih, je priporočljivo, da se udeležuje-
jo mednarodnih konferenc.

Kot je po sestanku pojasnila vodja 
sektorja za podeželje, so se udeležen-
ci sestanka strinjali, da je glavna te-
žava pri projektu sodelovanja sofi-
nanciranje. »Partnerji morajo imeti 
pred začetkom izvajanja projekta za-
gotovljeno stoodstotno financiranje, 
kar pa velikokrat povzroča težave in 
omejuje finančno fleksibilnost projek-
ta,« je še dodala Greta černilogar. 
Kljub temu so se potencialni prijavi-
telji in partnerji odločili, da bodo s 
skupnimi močmi izpeljali projektne 
ideje, saj območju predstavljajo do-
dano vrednost.

Pripravila: Tatjana Šalej Faletič

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.

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Ime projekta Prijavitelj
Skupna vrednost 

(EUR)
Višina podpore 

(EUR)

Operacije, predlagane za sofinanciranje iz EKSRP

1
Umeščanje kolektivne blagovne znamke Dolina Soče 
v kmetijske in rokodelske izdelke na območju LAS 
Dolina Soče

Občina Kobarid 60.364,71 44.259,25

2 Razvoj novih produktov muzeja Strgulčeva hiša Občina Bovec 27.206,15 23.125,23

3
Oblikovanje tematske točke Dežela blagodejnih 
energij

Elsaeldorado – 
PE Zgornje Posočje

67.302,30 49.335,74

Operacije, predlagane za sofinanciranje iz ESRR

4 Trg Kontrada Občina Kanal ob Soči 47.793,54 34.301,73

5* Center za sodelo Tolmin Občina Tolmin 200.657,41 140.326,50

6 Ohranjanje kulture in razvoj lokalne tradicije Občina Kobarid 84.999,99 57.807,93
Preglednica: Predlog za sofinanciranje operacij, ki je bil poslan na ARSKTRP in MKGP.

*Prijavljena operacija je poleg vsebinskega dela, ki je vključeval zagon in izvajanje dejavnosti Centra za sodelo Tolmin, vključeval tudi naložbo v 
ureditev prostorov za delovanje centra na lokaciji v poslovni coni Na Logu. Ker pa so se v vmesnem času začasni prostori na Cankarjevi 3 v Tolmi-
nu izkazali kot zelo primerni za izvajanje tovrstne dejavnosti in ker hkrati dejavnosti centra pomembno vplivajo na oživitev starega mestnega jedra, 
je projektni partner, Zavod za kreativno podjetništvo Coworking Baza, s prijaviteljem, Občino Tolmin, sporazumno sklenil, da Center za sodelo 
odstopa od operacije. Sredstva, ki so bila predvidena za sofinanciranje omenjene operacije, se bodo lahko počrpala z naslednjim javnim pozi-
vom.
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Z mesecem majem je poso{ka turisti~na ponudba bogatej{a, saj so za`ivele sirarske poti, ki vodijo 
do poso{kih planin in sirarn ter so spretno speljane med legendami, pastirsko tradicijo in ostalina-
mi burne poso{ke zgodovine.

Sirarske poti obogatile 
turisti~no ponudbo Poso~ja

Z amisel o vzpostavitvi sirarskih poti v Poso-
čju ima že kar dolgo brado. Vse kaže, da 
je čas dozorel in smo lahko od želja prešli 

k dejanjem. V tesnem sodelovanju z lokalnimi 
turističnimi vodniki, turističnimi organizacijami, 
Ustanovo »Fundacija Poti miru v Posočju« in si-
rarji smo na Posoškem razvojnem centru (PRC) v 
okviru projekta TastyCheeseTOUR zasnovali osem 
sirarskih poti. Vsaka obiskovalcu ponuja svojo 
zgodbo in pristno izkušnjo večstoletne tradicije 
planinskega pašništva ter sirarstva. Njihova poseb-
nost je v tem, da obiskovalce na poti spremlja iz-
kušen vodnik, ponujajo pa tudi pokušine sira in 
drugih planinskih dobrot. Ponudbo sirarskih poti 
dopolnjujejo stalna razstava Od planine do Planike 
v Mlekarni Planika ter muzejske zbirke v Tolmin-
skem in Trentarskem muzeju, ki prikazujejo bo-
gato etnološko dediščino doline Soče.

Kako se novo oblikovani turistični produkt ob-
nese v praksi, smo preverjali na brezplačnih sirar-
skih izletih. Na vseh, v preizkus smo v nedeljo, 
30. aprila, ponudili tri, sta udeležba in zanimanje 
presegla naša pričakovanja. Pohodniki so se na to 
sončno nedeljsko jutro lahko s Hop ON, Hop OFF 
avtobusom iz Kobarida podali proti podkrnskim 
planinam ali na Drežniško, kolesarskih doživetij 
željni pa na Bovško. Ne glede na izbiro poti so 
imeli obiskovalci povsod priložnost pokukati v 
sirarno, izvedeti marsikaj novega o postopku in 
načinu sirjenja ter seveda okušati mlečne dobrote 

Izvedba projekta je financirana s strani Evropske 
komisije. Vsebina tega prispevka je izključno odgo-
vornost avtorja in v nobenem primeru ne predstav-
lja stališč Evropske komisije.

Sofinancirano s programom 
Evropske unije: COSME

s posoških planin. »Najbolj mi je bila všeč predsta-
vitev v sirarni, še nikoli prej nisem videla, kako se 
izdeluje sir! Pohod je bil ravno prav zahteven, od 
vodnika smo izvedeli ogromno zanimivih informa-
cij, pristen stik z domačini in slastna pokušina pa 
takemu izletu dodajo tisto pravo vrednost. Bilo je 
super!« je po zaključku izleta zapisala ena od ude-
leženk.

Ker je na poti do planin mogoče doživeti marsi-
kaj zanimivega, smo za lažjo odločitev in izbiro 
najustreznejše poti, le-te združili v pet tematsko 
obarvanih programov. Tako si lahko obiskovalci, 
navdušeni nad prvo svetovno vojno svoje sirarsko 
doživetje obogatijo z ogledom muzeja na prostem, 
obiskom cerkvice Sv. Duha v Javorci ali katere od 
muzejskih zbirk. Pri nekaterih poteh so v ospred-
ju bolj etnološke posebnosti območja ali sprošču-
joča narava in energijska središča, spet druge po-
nujajo adrenalina polne spuste z gorskimi kolesi. 
Najmlajšim – otrokom iz vrtcev in šol – je name-
njen program Mali sirarski mojster, ki ponuja pri-
lagojene obiske sirarn s prikazi sirjenja in je še 
zlasti primeren za šolske ekskurzije. Preizkusili so 
ga otroci iz skupin Medvedki in Metuljčki iz Vrtca 
Kobarid. Šele, ko bo sir dozorel, bo padla končna 
odločitev, katera skupinica je izdelala boljšega!

Sirarske poti v dolini Soče so pripravljen turistič-
ni produkt, ki pa bo kljub uspešnemu odprtju 
zahteval še kar nekaj vloženega truda, da bo zares 
zaživel. Z zaključkom projekta TastyCheeseTOUR 

ga PRC, ki je imel vlogo pospeševalca in povezo-
valca, predaja v roke turističnim delavcem. V leto-
šnji sezoni bodo programe sirarskih poti ponujali 
na Ustanovi »Fundacija Poti miru v Posočju« in 
agenciji Outdoor Galaxy. Seveda pa si želimo, da 
bi bilo možnosti za trženje produkta in vključenih 
akterjev čim več ter da bi se ponudba iz sezone v 
sezono dopolnjevala in nadgrajevala.

Vse, ki vas zanimajo programi sirarskih poti, 
vabimo k ogledu spletne strani projekta TastyChe-
eseTOUR (www.tastycheesetour.eu/soca-valley-
cheese-trails), kjer boste našli opise vseh progra-
mov, cene, dodatno ponudbo in vse potrebne in-
formacije za rezervacije.
Tjaša Maurič, Posoški razvojni center

MALI SIRARSKI MOJSTER. Foto Tjaša Maurič

SIRARSKE SKRIVNOSTI NA BOVŠKEM. Foto Peter Zajc OKREPČILO NA POTI. Foto Peter Domevšček

www.tastycheesetour.eu/soca-valley-cheese-trails
www.tastycheesetour.eu/soca-valley-cheese-trails
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Zlati znak Civilne za{~ite za 
Ob~ino Bovec

Komisija za priznanja in nagrade s 
področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami je letos skupaj 

kateri je bil slavnostni govornik pred-
sednik države Borut Pahor, so jih 
podelili 45.

Visoko priznanje – Zlati znak CZ 
je prejela Občina Bovec, in sicer z 
naslednjo obrazložitvijo: »Občina Bo-
vec že vrsto let posodablja sistem za-
ščite in reševanja, pred kratkim pa je 
uspešno postavila Dom zaščite in re-
ševanja. Vse službe v sistemu zaščite 
in reševanja so s tem pridobile odlič-
ne pogoje za delo, kar je v občini, ki 
so jo v preteklosti prizadele velike na-
ravne nesreče, še posebnega pomena.« 
Besedilo in foto: Milan Štulc

Gradnja komunalne 
infrastrukture v Krajevni 
skupnosti Kal-Koritnica

Občina Bovec je letos pristopila k 
ureditvi komunalne infrastrukture v 
Krajevni skupnosti Kal-Koritnica. V 
imenu občine naložbo, ki znaša ne-
kaj več kot 600 tisoč evrov, vodi Ko-
munala Tolmin, izvajalec del je na 
javnem razpisu izbrano podjetje Gi-
nex International, projektantsko 
podjetje pa Hydrotech. Financiranje 
je zagotovljeno iz 21. člena Zakona 
o financiranju občin, po katerem se 
iz državnega proračuna namenjajo 
sredstva za sofinanciranje naložb v 

lokalno javno infrastrukturo, in iz 
proračuna bovške občine.

Po izgradnji fekalne in meteorne 
kanalizacije ter vodovoda bo prihod-
nje leto na vrsti gradnja čistilne na-
prave Kal-Koritnica, zato je že v leto-
šnjem proračunu za načrte in drugo 
projektno dokumentacijo namenjenih 
dodatnih 15 tisoč evrov. Občina bo 
po zaključeni naložbi med prvimi, ki 
bo imela s čistilnimi napravami opre-
mljene vse krajevne skupnosti.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Zaklju~ek zimske in za~etek 
poletne sezone na Kaninu

Zimska sezona se je na Kaninu 
uradno zaključila 6. maja, ko so na 
še vedno izjemni podlagi naravnega 
snega lahko uživali številni smučarji. 
Dan prej se je na tradicionalni smu-
čarski tekmi na smučišču zbralo 160 
žičničarjev z vseh slovenskih smu-
čišč. Dvodnevni dogodek je blestel v 
vsej svoji slavi. Tekmo na progi Sedlo 
so z nepogrešljivimi merilci časa 
Smučarskega društva Kanin izvedli 

ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE je letos pre-
jela tudi Občina Bovec.

V VASI KAL-KORITNICA SE UREJA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA. Letos urejajo fekalno 
in meteorno kanalizacijo ter vodovod, prihodnje leto pa bo na vrsti gradnja čistilne naprave.

Utrinki

potrdila 290 predlogov za priznanja 
Civilne zaščite (CZ). Na osrednji slo-
vesnosti, ki je ob svetovnem dnevu 
CZ potekala na Brdu pri Kranju in na 

ZBOR KRAJANOV KRAJEVNE 
SKUPNOSTI SO^A-TRENTA
So~a – Krajani Krajevne skupnosti 
(KS) Soča-Trenta so se marca zbrali 
na zboru. Prisotni so bili tudi župan 
Občine Bovec Valter Mlekuž in Mi-
ran Šuštaršič ter Klavdij Berginc 
iz Službe za okolje in prostor. Naprej 
so obravnavali gradnjo mostu čez 
reko Sočo, ki bo nadomestil dotraja-
no brv. Projekt je doživel že številne 
spremembe, zadnji pa predvideva 
gradnjo mostu v višini glavne ceste. 
Župan je bil kritičen in je zahteval, 
da projektant v najkrajšem času pri-
pravi vse potrebno za gradnjo, da 
bo most postavljen že letos. V prora-
čunu Občine Bovec je zagotovljenih 
138 tisoč evrov, kar je bistveno več 
od sprva predvidenih 80 tisoč. Ob-
čina je naredila vse potrebno, da bi 
se gradnja lahko že zdavnaj začela.

Trenta Bruno Komac je nato pred-
stavil še idejno zasnovo za ureditev 
krajevnega jedra ob cerkvi, avtobu-
snem postajališču in vaški trgovini.
Besedilo in foto: Milan Štulc

PREDSTAVITEV VOJA[KEGA 
POKLICA
Bovec – Predstavniki Slovenske voj-
ske so pred Stergulčevo hišo v Bovcu 
izvedli predstavitev Slovenske vojske 
in vojaškega poklica, atraktivna vozi-
la ter oprema pa so pritegnili pozor-
nost številnih radovednih oči. Ogledati 
si je bilo moč vozili LKOV VALUK 6 
× 6 in LKOV HAMMER 4 × 4 ter dru-
go opremo. Obiskovalci so se lahko 
pobliže spoznali tudi s pehotno obo-
rožitvijo in opremo tako imenovane-
ga bojevnika 21. stoletja. Uprava za 
obrambo Postojna je postavila priroč-

NA ZBORU KRAJANOV V SOČI SO MED DRUGIM OBRAVNAVALI GRADNJO MOSTU ČEZ 
SOČO. Župan Valter Mlekuž je bil kritičen in je zahteval, da projektant v najkrajšem času pripra-
vi vse potrebno za gradnjo, da bo most postavljen še letos.

Zbor se je nadaljeval s predstavitvijo 
idejne zasnove gradnje poslovilne 
vežice. Občina v proračunu zagota-
vlja sredstva za gradnjo vežice na 

Srpenici, ki bo letos tudi dokončana, 
prihodnje leto pa bodo v proračunu 
namenjena sredstva za poslovilno 
vežico v Soči. Direktor Zadruge Soča-
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brez težav. Ob zaključku, ki je pote-
kal v Kaninskih legendah, se je za 
številno udeležbo zahvalil v. d. direk-
torja Sončnega Kanina Marijan Skor-
nišek in na kratko predstavil sezono. 
Bovški župan Valter Mlekuž je izra-
zil zadovoljstvo ob ponovni oživitvi 
paradnega konja, v dolini pa so po-
novni premiki v pozitivno smer. »Pri-
hajajo vedno novi investitorji, obna-
vljajo se hoteli, načrtujejo se nove 
ponudbe, skratka, turistični utrip v 
Bovcu in okolici bo zopet prisoten 
skozi vse leto. To pa pomeni tudi no-
va delovna mesta.« Letošnja sezona 
je bila uspešna in župan je izjemno 
ponosen na ekipo Sončnega Kanina, 
ki je s požrtvovalnim delom Kanin 
umestila med najboljša velika sloven-
ska smučišča.

Na zadnji dan sezone je na novi-
narski konferenci v restavraciji Pre-
streljenik vodstvo Sončnega Kanina 
predstavilo zimsko in načrte za pole-
tno sezono. Potekala je v sklopu no-
vinarskega srečanja Kriterij zadnjega 
snega, ki ga na Bovškem in na našem 
najvišjem visokogorskem smučišču 
novinarji pripravljajo že od leta 1981. 
Letos se ga je udeležilo 25 novinarjev 
iz vse Slovenije. V imenu Občine Bo-
vec je vse pozdravil podžupan Davor 
Gašperčič in izrazil veselje, da so 
novinarji omenjeno srečanje organi-
zirali na Bovškem tudi v letih, ko 
smučišče ni obratovalo. Z županom 
sta izjemno hvaležna in se veselita 
nadaljnjega sodelovanja. »Nadvse mo-
ram pohvaliti vse delavce Sončnega 
Kanina, ki so dokazali, da so kos 

nalogi tudi v najbolj nemogočih sne-
žnih razmerah, kakršnim smo bili 
priča v letošnji zimi. Še posebej me 
veseli, da so trud prepoznali tudi 
uporabniki smučišča in so med veli-
kimi smučišči Kanin izbrali za drugo 
najboljše v Sloveniji.«

Tudi Marjan Skornišek je ponosen 
na svojo ekipo, ki je dokazala, da je 
vredna zaupanja in obvlada svoj po-
sel. V njej je bilo med 50 zaposlenimi 
nekaj nekdanjih in nekaj novih de-
lavcev. Kot je povedal, bodo v prihod-
nji zimski sezoni verjetno potrebova-
li še kakšnega delavca več, za poletno 
sezono pa naj bi jih bilo zaposlenih 
36. Dodal je, da jim »zaradi pomanj-
kanja snega res ni bilo lahko. Pove-
zavo smo odprli komaj na polovici 
februarja, saj Italijanom ni uspelo 
urediti proge do Prevale, tako kot je 

to uspelo nam. Kako pomembna je 
ta povezava za obe strani, pove po-
datek, da se je z njeno vzpostavitvijo 
obisk skokovito povečal tako pri nas 
kot v Sella Nevei. V 144 obratovalnih 
dneh smo na slovenski strani prepe-
ljali okrog 20.000 potnikov, prav toli-
ko pa jih je na Kanin prišlo tudi z 
italijanske strani.«

Po tako obsežni obnovi bi pričako-
vali težave, zabeležili pa so le nekaj 
manjših zastojev zaradi vremenskih 
razmer, ki so jih sproti in hitro od-
pravili. »Proge smo imeli vedno odlič-
no pripravljene, kar pomeni, da so 
tudi snežni teptalci skupaj z upra-
vljavci delali zelo dobro. Očitno je 
naše delovanje prepričalo tudi upo-
rabnike smučišča, da so nam name-
nili tako visoko priznanje. Res težko 
z besedami povem, kako veliko nam 

vsem skupaj to pomeni, razumem pa 
to tudi kot potrditev, da je naša pot 
prava,« navdušeno pripoveduje Skor-
nišek, ki uspešnosti ne ocenjuje le v 
ozkem smučarskem pogledu, temveč 
tudi upoštevajoč dodatno ponudbo. 
Pripravili so namreč več glasbenih in 
drugih dogodkov. Ski Bum bar na 
smučišču je bil s pravo gostinsko po-
nudbo in ležalniki zadetek v polno, 
kar še posebej veseli pa je prijazno 
osebje. Veliko pohval so bili deležni 
tudi v restavraciji Prestreljenik; ob 
prijaznosti osebja so gostje poudar-
jali predvsem odlično hrano in ugo-
dne cene.

Na italijanski strani so letos prepe-
ljali 64.000 potnikov, kar je 160 od-
stotkov več kot v prejšnji sezoni. Po 
besedah Skorniška gre vzroke iskati 
v dejstvu, da »so zimsko sezono s 

Utrinki

ZIMSKA SMUČARSKA SEZONA KANINA SE JE V ZAČETKU MAJA ZAKLJUČILA, v Bovcu pa so že skovani načrti za poletno, ki se začenja. Ob 
ponovni oživitvi paradnega konja so zadovoljni tako Bovčani, kot tudi Miha Sotlar (levo), predsednik Sveta zavoda Sončni Kanin, in Marijan Skor-
nišek, v. d. direktorja Sončnega Kanina.

no strelišče za računalniško-simula-
cijski preizkus v streljanju.
Župan Občine Bovec Valter Mle-
kuž je že ob dogovarjanju s stotni-

kom Robertom Nadohom iz Upra-
ve za obrambo Postojna za izvedbo 
omenjene predstavitve predlagal, da 
se na dogodek povabi tudi učence 

SLOVENSKA VOJSKA SE JE SPOMLADI PREDSTAVILA TUDI V BOVCU. Foto: Tatjana Wojčicki

višjih razredov OŠ Bovec. Ravnatelj 
Iztok Kenda je pobudo z veseljem 
sprejel in jih na predstavitev pripeljal 
lepo število. Velik odziv in izkazan in-
teres je le dokaz, da so take pred-
stavitve smiselne. Župan je ob tem 
poudaril, da lahko poklic vojaka za 
marsikoga pomeni priložnost za za-
poslitev in kariero. Vodstvu Slovenske 
vojske oziroma Upravi za obrambo 
Postojna se je zahvalil, da so za me-
sto predstavitve izbrali tudi Bovec.
Milan Štulc

»USAKA HI[A MA SOJO 
[TORJO«
Za letošnji 31. festival Turizmu po-
maga lastna glava je Turistična zveza 
razpisala nadvse zanimiv naslov Po-
tujem, torej sem. Turistični podmlad-
ki osnovnih šol so tako morali svoje 

projektne naloge posvetiti vodniškim 
programom in se preleviti v prave tu-
ristične vodnike. Sodelovali sta tudi 
OŠ Bovec in Podružnična šola Bre-
ginj – prva je na festivalu prejela dve 
zlati, druga eno zlato priznanje, obe 
pa sta se uvrstili na državni festival, 
kjer sta se uvrstili med prvih 16 
osnovnih šol.

Turistični podmladek OŠ Bovec se 
je odločil, da v svoji nalogi nadgradi 
etnološko tematsko pot, katere za-
misel je leta 2003 nastala pri njiho-
vih predhodnikih in leta 2011 ugle-
dala luč v obliki 11 postavljenih tabel 
v Bovcu ter njegovi neposredni bliži-
ni. Tokrat so podmladkarji v vodniški 
program, ki ga spremlja tudi elek-
tronski vodič iz projekta LTO Bovec 
»Po poteh pripovedk«, dodali še ne-
kaj zanimivih dejavnosti (zgodbic, 
delavnic, obisk zasebne zbirke iz  
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povezanim smučiščem tržili že od 
lanske pomladi naprej. Tudi v števil-
kah najdemo neizpodbiten dokaz, da 
samo povezano smučišče pomeni obo-
jestranski uspeh. Italijani so pravoča-
sno začeli s prodajo sezone, medtem 
ko sta bila pri nas oba največja hote-
la zaprta, drugi sobodajalci pa na 
promociji zime niso naredili praktič-
no nič ali zelo malo. To me obdaja s 
prepričanjem, da bomo ob normali-
zaciji teh zadev tudi mi pozimi dose-
gali podobne številke kot Italijani, če 
nam bosta služila še vreme in snežne 
razmere, pa jih lahko skupaj še pre-
sežemo. V ta namen ustanavljamo 
tudi lastno agencijo, da bomo s pa-
ketno ponudbo bistveno povečali pro-
dajo. Še enkrat pa poudarjam, da je 
treba v naslednjih sezonah vse sile 
usmeriti v čimprejšnjo povezavo obeh 
smučišč. V veliko pomoč nam bo tudi 
investicija na italijanski strani, s ka-
tero bodo do naslednje zimske sezone 
zagotovili zasneževanje do Prevale.«

Na slovenski strani Kanina so pre-
vladovali smučarji iz Slovenije, veliko 
pa je bilo tudi Italijanov, Madžarov, 
Nemcev, Avstrijcev in čehov. Neko-
liko so pogrešali angleške in skandi-
navske goste ter Hrvate, v prihodnje 
pa Skornišek pričakuje tudi več Ru-
sov. Vesel je odličnega sodelovanja s 
Promoturismom, ki upravlja smuči-
šče V Žlebeh (Sella Nevea). »Vse se 
dogovorimo brez težav. Za poletno 
sezono smo urnike že uskladili, zdaj 
bomo še cenike. Dogovorjeni smo tu-
di za sodelovanje ob vzpostavitvi ko-
lesarske poti skozi Krnico, ki bo s 
svojimi več kot 1.600 višinskimi metri 
spusta zagotovo najatraktivnejša ko-
lesarska pot v Sloveniji. Z gondolo in 

štirisedežnico se bomo z obeh strani 
popeljali do Sedla, od tam pa v izje-
mno atraktivnem spustu s kolesom 
do doline v Bovec. Zato res veliko 
stavimo na poletno sezono, ki bo po 
vsej verjetnosti celo boljša od zim-
ske.«

Marijan Skornišek pa je ob lastni 
ekipi zelo ponosen tudi na vse več 
turističnih ponudnikov, ki so na po-
budo Janka Humarja, direktorja 
Lokalne turistične organizacije (LTO) 
Bovec, pristopili h konkretnemu so-
delovanju s Sončnim Kaninom. Sofi-
nancira ga 36 turističnih ponudnikov, 
dogovorjeni pa so tudi že z dvema 
kampoma. »V tem trenutku je že v 
teku tako imenovana posvojitev gon-
dol krožnokabinske žičnice na način, 
da za finančno podporo gondolo po-
imenujemo po sponzorju. Tu ne gre 
za velik finančni vpliv, temveč bolj za 
zavedanje, da zares držimo skupaj.«

Ker pa je Sončni Kanin javni za-
vod, najpomembnejše odločitve spre-
jema Svet zavoda Sončni Kanin. 
Predseduje mu Miha Sotlar, ki je 
tudi sicer nesebično in brezplačno 
pripravil vse pravne akte za ustano-
vitev zavoda. V svetu so trije pred-
stavniki ustanoviteljice Občine Bovec: 
občinski svetniki Sotlar kot predse-
dnik in člana Danijel krivec ter Mi-
lan Jojić; poleg njih pa še predstav-
nica zaposlenih v zavodu Martina 
Zalar in predstavnik turističnih po-
nudnikov Boštjan novosel. »Svet 
zavoda je najvišji organ, ki deluje po 
sprejetem poslovniku. Od ustanovitve 
smo imeli štiri seje, odločali pa smo 
o vseh bistvenih vprašanjih v zvezi z 
delovanjem Sončnega Kanina. Direk-
tor ima pri tem zelo majhna poobla-

stila, predvsem kar zadeva porabo 
proračunskih sredstev, saj lahko pro-
sto razpolaga s sredstvi le v višini do 
10 tisoč evrov, za ostala potrebuje so-
glasje sveta. Predstavnike ustanovite-
lja na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 
Občine Bovec imenuje Občinski svet 
Občine Bovec, predstavnika delavcev 
izvolijo zaposleni na način in po po-
stopku, ki ga določa statut, predstav-
nika ponudnikov nastanitvenih in 
gostinskih storitev ter izvajalcev špor-

tno-rekreativne ponudbe, ki so regi-
strirani in opravljajo dejavnost na 
območju občine Bovec, imenuje Svet 
zavoda LTO Bovec. Mandat članov 
traja štiri leta z možnostjo ponovne 
izvolitve,« opiše sestavo sveta zavoda 
in njegove pristojnosti Sotlar. Svet 
zavoda se sestaja enkrat mesečno 
oziroma po potrebi, doslej pa je bila 
njegova glavna naloga določanje 
prednosti naložb. Sončni Kanin bo 
namreč kmalu izvedel nekaj naložb, 
s katerimi bodo izboljšali dodatno 

Najava javnih 
razpisov za 
spodbujanje 
kmetijstva v ob~ini 
Bovec za leto 2017
Občina Bovec razpisuje sofi-
nancerska sredstva za ukrepe:
1: naložbe v kmetijska gospodarstva 
ter
2: varstvo tradicionalne krajine in 
stavb.

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

Najava javnih razpisov in 
javnih pozivov za spodbuja-
nje malega gospodarstva in 
turizma ter vzpodbujanje 
projektov inovacij v ob~ini 
Bovec za leto 2017
Občina Bovec razpisuje sofinan-
cerska sredstva za ukrepe:
2.1: nakup, urejanje in opremljanje 
zemljišč za poslovne namene vključ-
no s pridobivanjem projektne doku-

mentacije za gradnjo poslov-
nih prostorov;
2.2: nakup, graditev, adap-
tacija poslovnih prostorov;
2.3: nakup opreme – osnov-
nih sredstev;

2.4: stroški nematerialnih investi-
cij;
2.5: svetovalne storitve, nujno po-
trebne za izvedbo zgoraj navedenih 
investicij;
2.8: sofinanciranje novih zaposli-
tev;
2.10: sofinanciranje strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja;
2.12: sofinanciranje nastopov na 
sejmih in promocijskih prireditvah;
2.14: sofinanciranje izdelave promo-
cijskih gradiv in internetnih strani;
3.2: izgradnja/izdelava in trženje 
turistične infrastrukture;
3.3: sofinanciranje programov turi-
stičnih društev.

Celotno besedilo javnih razpisov in 
pozivov ter razpisna dokumentacija 
so z dnem izida SOČAsnika na voljo 
na občinski spletni strani 
http://obcina.bovec.si/razpisi-
natecaji-pozivi.

Utrinki

1. svetovne vojne). Svojo projektno 
nalogo so najprej predstavili na re-
gijskem festivalu oziroma na turistič-
ni tržnici v Kopru in zanjo prejeli dve 
zlati priznanji ter se tako uvrstili na 
državni festival. Svoj štiriurni vodni-
ški program pa so v sodelovanju z 
gledališko skupino Vrtinec, Dru-
štvom Od ovce do izdelka in Ivom 
Ivančičem, lastnikom muzejske 
zbirke iz 1. svetovne vojne, predsta-
vili petošolcem, ki so vodniški pro-
gram spremljali z velikim zanima-
njem, se veliko novega naučili, po-
kusili bovške krafe ter izdelali spomi-
nek iz filca. 

»Prav nič težko ni pripraviti zanimi-
vo nalogo, ko pa je Bovško prava 
zakladnica naravnih lepot, zanimi-

ve zgodovine in enkratne etnologi-
je,« meni mentorica Nataša Bartol 
ter dodaja, da si vsi skupaj želijo le, 
da bi »use štorje« radi delili med se-
boj ter z drugimi.

Člani turističnega krožka, ki deluje 
pod okriljem Sekcije mladih TD Bo-
vec, pa so na Občino Bovec dali po-
budo, da bi hiše v celotni občini 
opremili s tablicami s starimi hišnimi 
imeni. Župan Valter Mlekuž, vse 
krajevne skupnosti in turistična dru-
štva v občini so misel podprli ter ta-
ko sedaj že poldrugi mesec zbirajo 
hišna imena in kandidate, ki bi ta-
kšno tablico želeli imeti. Prve hiše 
bodo svoje tablice dobile 8. julija na 
prireditvi 13. Buški dan. 
Turistični podmladek OŠ Bovec

NA FESTIVALU TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA so člani Turističnega podmladka OŠ 
Bovec prejeli dve zlati priznanji. Za nagrado so obiskali eno od ljubljanskih sob za pobeg in se 
sprehodili po glavnem mestu. Foto: arhiv Nataše Bartol
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ponudbo. »Prednostno se mora do-
končati obnova sedežnice Graben in 
postaviti garažo za teptalne stroje, 
nekaj naložb pa bo treba izvesti kot 
dodatno poletno ponudbo. Izjemno 
dobro se je izkazal Ski Bum bar, zato 
ga bo treba do prihodnje zime preu-
rediti in posodobiti. Tako kot resta-
vracija je namreč tudi bar dodatni 
generator denarja, ki ga lahko usmer-
jamo v pokrivanje stroškov delovanja 
žičnice. Izvedli bomo tudi vse druge 
načrtovane naložbe za zagotovitev 
dodatne ponudbe. Moram reči, da 
sem osebno zelo zadovoljen z doseda-
njim delovanjem našega Sončnega 
Kanina in želim izraziti vse svoje spo-
štovanje do delavcev, saj so dokazali, 
da so zares kos vsem nalogam. Kot 
vse kaže, bo z obema sezonama po-
slovanje tudi finančno pozitivno, kar 
je v tem poslu redkost. Iskrene čestit-
ke za profesionalno izpeljano zimsko 
sezono,« vidno zadovoljen pove pred-
sednik sveta zavoda, ki Sončnemu 
Kaninu že vseskozi napoveduje sve-
tlo prihodnost.

Zaključek sezone je pod Prestrelje-
nikom obeležil zelo nenavaden do-
godek. Organizatorji Košarkarskega 
kampa, ki ga zadnji teden v juniju 
pod strokovnim vodstvom Zmaga 
Sagadina in Primoža Brezca pripra-
vljajo v Tolminu, so za njegovo pred-
stavitev poskrbeli s postavitvijo koša 
na 2.222 metrih nadmorske višine, 
na katerega so lahko metali vsi obi-
skovalci smučišča. Najboljšemu so za 
nagrado podarili novo košarkarsko 
žogo s Sagadinovim podpisom, iz-
med vseh pa izžrebali srečnega do-
bitnika sezonske vozovnice 2017/2018.

Poletna sezona se začenja s 1. ju-

OBČINA BOVEC BO TUDI LETOS S PRORAČUNSKIMI SREDSTVI PODPRLA ŠTEVILNE PRI-
REDITVE in delovanje domačega kulturnega doma. Foto: Iris Stres

Utrinki

nijem. Krožnokabinska žičnica bo ta 
mesec obratovala ob petkih, sobotah 
in nedeljah od 7. do 17. ure, za večje 
najavljene skupine pa tudi med te-
dnom. Med 1. julijem in 15. septem-
brom bo žičnica po istem urniku 
vozila vsak dan. Z italijanske strani 
se boste lahko od 8. julija do 15. sep-
tembra povzpeli vsak dan. Že letos 
vas bo pod Prestreljenikom čakalo še 
nekaj novosti: pohodniške in naravo-
slovno-učne poti, jadralno padalstvo, 
plezalna stena, via ferata od Sedla do 
Prestreljeniškega okna, zipline in še 
kaj. Ski Bum bar bodo s postavitvijo 
novega platoja obnovili jeseni, poleti 
pa bodo gostinska ponudba in ležal-
niki na voljo na terasi restavracije 
Prestreljenik. Veliko bo pomenilo tu-
di ponovno odprtje Doma Petra Ska-
larja na Kaninu, kjer se bo kmalu 
začela prenova, pri kateri sodelujejo 
Občina Bovec, Planinsko društvo 
Bovec in Sončni Kanin.

Vse boljši obisk je tudi v vse leto 
odprtem baru Kaninske legende, ki 
ga je Sončni Kanin pred kratkim do-
bil v upravljanje od novega lastnika 
podjetja Adria produkt. Sedanjo po-
nudbo nameravajo že v poletni sezo-
ni nadgraditi z žarom in picerijo.

Zgodba o uspehu Sončnega Kanina 
se nadaljuje na vseh ravneh, zato 
tudi velja povabilo bralkam in bral-
cem SOČAsnika, da že to poletje iz-
koristite ponujene novosti. Uživali 
boste lahko v edinstvenih doživetjih, 
božanju prijetnega visokogorskega 
sonca, pozornostih prijaznega osebja, 
odličnih kulinaričnih dobrotah in po-
gledu na Jadransko morje ter okoli-
ške vršace.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Ob~ina podprla pestro 
kulturno dogajanje na 
Bov{kem

Občina Bovec s pomočjo lastnega 
kulturnega doma izvaja številne kul-
turne prireditve, druge dogodke in 
srečanja, za kar v proračunu vsako 
leto nameni znatna sredstva. Za de-
lovanje Kulturnega doma Bovec 
(KD) je letos zagotovila dobrih 162 
tisoč evrov. Občina vedno skrbi za 
posodabljanje potrebne opreme, zato 
je kulturni dom opremljen z vrhun-
sko opremo in je z zaposlenimi spo-
soben izvesti tudi najzahtevnejše 
prireditve. Ker KD vedno več priredi-
tev organizira ali pa jih vsaj tehnično 
opremi tudi na terenu, je za nakup 
kombija zagotovljenih 24 tisoč, za 
nakup dodatne strojne računalniške, 
programske in druge opreme ter na-
peljavo pa še 3.655 evrov.

Lanskoletna županova odločitev za 
izvedbo prireditev na bovškem trgu 

se je izkazala za pravilno, kar doka-
zujeta predvsem odličen obisk in 
zadovoljstvo udeležencev. Letos je za 
ta namen v proračunu zagotovljenih 
nekaj več kot 25 tisoč evrov. Župan 
Valter Mlekuž pa je prepričan, da 
mora KD tudi v prihodnje delovati 
kot del Občine Bovec, saj po spreje-
tem pravilniku neprofitnim organiza-
cijam in društvom omogoča tudi 
brezplačen najem prostorov, kar je 
zagotovo velik doprinos ter podpora 
njihovemu delovanju. Pod upravlja-
nje KD spada tudi trdnjava Kluže, za 
kar občina namenja dodatnih 21.770 
evrov. Tudi letos pa je zagotovila 
sredstva za številne druge prireditve 
in dogodke: 18 tisoč evrov za Orke-
sterkamP, pet tisoč za Glasbeni forum 
Trenta, dobre štiri za Bovec maraton, 
dva za Kmečke igre Čezsoča, tisoč za 
Čomparsko noč in še bi lahko našte-
vali.
Milan Štulc

ČLANI MOPZ TRIGLAV TRENTA SO OB 45-LETNICI DELOVANJA ORGANIZIRALI KONCERT. 
Ob tej priložnosti je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti nekaterim pevcem podelil Galluso-
va priznanja.

KONCERT OB 45-LETNICI 
MOPZ TRIGLAV TRENTA
Trenta – Med vrtove gorskega cvetja 
nas je v avli Informacijskega središča 
Triglavskega narodnega parka v Trenti 
na aprilskem koncertu v uvodu pova-
bila pozdravna pesem Encijan. V 
predstavitvi Moškega pevskega zbora 
(MoPZ) Triglav Trenta je povezovalka 
programa Vida Kravanja poudarila, 
da zbor neprekinjeno deluje že od le-
ta 1972. Začetki učenega petja pa 
segajo že v davno leto 1952, ko je 
pod vodstvom domačina Venčka Vi-
diča delovala manjša zasedba pevcev. 
To ni ostalo skrito profesorju Danetu 
Škerlu, ki je v treh desetletjih pevcem 
vcepil svojevrsten način izražanja, ki 
ga je čutiti še danes. Zbor zadnjih 15 

let vodi Zdravko Kravanja. Tako kot 
vsaka pevska zasedba so še posebej 
ponosni na mlade, zagotovo pa pevci 
po duši ostajajo večno mladi.

Člani zbora so bili deležni tudi Galluso-
vih priznanj, ki jih je podelil Javni sklad 
Republike Slovenije za kulturne dejav-
nosti; prejeli so eno bronasto prizna-
nje za najmanj 5-letno delovanje, eno 
srebrno priznanje za najmanj 10-letno 
delo, tri zlata priznanja za najmanj 15-
letno sodelovanje in kar pet častnih 
Gallusovih priznanj za 30-letno delo v 
zboru. Ob koncu koncerta je za visok 
jubilej vsem skupaj in vsakemu pose-
bej čestital tudi župan Občine Bovec 
Valter Mlekuž ter se pevcem zahvalil 
za njihov trud in vztrajno delo.
Besedilo in foto: Milan Štulc
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USPOSABLJANJA ZA IZDELAVO TRADICIONALNIH IZDELKOV bo Občina Bovec izvedla v 
okviru projekta Artistic. Poudarek bo na uporabnih lesenih izdelkih, usposabljanja pa bodo po-
tekala na način učiti se z izdelovanjem.

Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Bovec pridobila 
pomemben projekt

Na javnem razpisu v okviru trans-
nacionalnega programa Srednja Evro-
pa je bil uspešen projekt Artistic, v 
katerem sodeluje 14 partnerjev iz 
devetih evropskih držav, med njimi 
tudi Občina Bovec. Skupna vrednost 
je nekaj nad 2,7 milijona evrov, delež 
sofinanciranja pa je odvisen od ob-
močja in znaša od 80 do 85 odstot-
kov upravičenih stroškov. Občina 
Bovec je upravičena do sofinancira-
nja 85 odstotkov upravičenih stro-
škov, ki znašajo 201.300 evrov; njena 
soudeležba bo tako dobrih 30 tisoč 
evrov.

Občina bo vključena v vse faze 

projekta, v okviru katerega bo izvedla 
usposabljanja za izdelavo tradicional-
nih izdelkov s poudarkom na upo-
rabnih lesenih izdelkih. Usposablja-
nju za izdelavo lesene kritine bi 
lahko sledilo pilotno prekrivanje ene-
ga sakralnega (s skodlami) in enega 
profanega objekta (s šinkelni). V na-
črtu so tudi usposabljanja za izdelavo 
večnamenskih obodnih škatel, lese-
nih žlic, kamb … na način učiti se z 
izdelovanjem.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Sre~anje predstavnikov 
ob~in Bovec in Tar~ento

Župan pobratene Občine Tarčento 
Mauro Steccati se je z veseljem od-

zval povabilu bovškega župana Val-
terja Mlekuža in se z najožjima so-
delavkama Beatrice Follador ter 
Donatello Prando udeležil delovnega 
srečanja v Bovcu. Pobrateni občini 
Bovec in Tarčento odlično sodelujeta 
predvsem na področju izmenjave 
medsebojnih izkušenj. Izmenjujeta si 
prijateljske obiske na posameznih 
prireditvah, z željo sodelovanja na 
promocijski ravni pa se sodelovanje 
širi tudi na področje turizma. Že več 
let pa Občina Tarčento Občini Bovec 
»posodi« svetovno znane folklorne 
skupine, ki se udeležujejo njihovega 
Festivala dei Cuori. Steccati je za le-
tošnje poletje ponovno obljubil na-
stop vseh skupin omenjenega festi-
vala tudi v Bovcu. Mlekuž pa je ko-
legu ponudil možnost, da se Občina 
Tarčento udeležil letošnje Čomparske 

noči in se na eni izmed stojnic pred-
stavi z enogastronomijo, kar je Ste-
ccati sprejel z navdušenjem. Z direk-
torjem Lokalne turistične organizaci-
je Bovec Jankom Humarjem je be-
seda tekla o nadgradnji sodelovanja 
obeh občin s turistično-promocijski-
mi aktivnostmi. Beatrice Follador, 
delegatka za turizem pri Občini Tar-
čento, je napovedala skorajšnje odpr-
tje turistično-informacijskega centra, 
ki ga odpirajo po vzoru bovškega.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Knji`no darilo Ob~ini Bovec
Bovškega župana Valterja Mleku-

ža je aprila obiskal nekdanji župan 
Občine Naborjet-Ovčja vas Alessan-
dro Oman, ki je v omenjeni občini 
županoval kar 15 let. V dar mu je 
poklonil svoje avtorske knjige. Neka-

NA DELOVNEM OBISKU PRI BOVŠKIH KOLEGIH so se mudili predstavniki Občine Tarčento.

Utrinki

UKOVŠKI FANTJE so po mnogih letih ponovno stopili na oder in se udeležencem predstavili s 
svojim prvim nastopom. Foto: arhiv SKS Planika

DAN SLOVENSKE KULTURE V 
KANALSKI DOLINI
Trbi` (Italija) – Pri organizaciji Dne-
va slovenske kulture v Kanalski doli-
ni so tudi letos moči združili Sloven-
sko kulturno središče (SKS) Planika, 
Glasbena matica – šola Tomaž Hol-
mar in Združenje don Mario Černet. 
Prijeten kulturni program so stkali 
učenci krajevnih osnovnih šol, obi-
skovalci izbirnih tečajev slovenščine 
pri SKS Planika in gojenci Glasbene 
matice, prvič po mnogih letih pa je 
pred občinstvom pod vodstvom 
Osvalda Erratha nastopil tudi zbor 
Ukovški fantje. Polna dvorana je ta-
ko uživala ob slovenskih pesmih in 
melodijah, ki so jih na harmoniki, 
klavirju in violini izvajali mladi glasbe-
niki, seveda pa je posebno mesto v 
programu našla tudi igra besed naj-
mlajših udeležencev prireditve. Ti so 
prikazali svoje učenje z učiteljico Al-
mo Hlede, ki jim skozi igro na zaba-
ven način pokaže, kako se razne ži-
vali poimenujejo v italijanščini, slo-

venščini in krajevnem narečju. Otro-
ci se namreč v šoli učijo tako knji-
žnih kot narečnih izrazov. Tečajniki 
pod mentorstvom Katarine Kejžar 
pa so predstavili »svoje prijateljice«, 
slovenske knjige.
Sicer pa so se prireditve udeležili 
številni pomembni gostje: • sekretar 
na Uradu vlade za Slovence v za-

mejstvu in po svetu Robert Kojc, • 
župan Občine Bovec Valter Mle-
kuž, ki ga, kot pravi, vedno znova 
prevzame zagnanost Slovencev v 
zamejstvu za ohranjanje in negova-
nje slovenske besede, • podžupa-
nja občine Jesenice Vera Pintar, • 
kulturna referenta občin Trbiž in Na-
borjet-Ovčja vas Nadia Campana 

in Alberto Busettini, • mag. Marti-
na Piko – Rustia, znanstvena vodja 
Slovenskega narodopisnega in-
štituta Urban Jarnik in drugi po-
membni gostje. 
Podpredsednik SKS Planika Rudi 
Bartaloth se je v svojem nagovoru 
spraševal, kdo bo prevzel odgovor-
nost za usodo slovenščine, če za 
njen uk ne bo zasebne pobude. Kot 
navajajo na spletni strani omenjene-
ga središča pa je bila ta proslava tu-
di nekakšno opozorilo, »da mora 
Kanalska dolina uradno zaživeti v 
sožitju slovenščine, italijanščine in 
nemščine pa tudi furlanščine, ki je 
prav tako jezik te doline, in da se 
mora učenje teh jezikov iz zaseb-
ne pobude preseliti v šole«. Izve-
deli smo še, da so predstavniki slo-
venskih in nemških društev ter občin 
Trbiž in Naborjet-Ovčja vas na odgo-
vorne v deželi Furlanija - Julijska kra-
jina in v Rimu že posredovali peticijo 
za trojezično dolino.
Milan Štulc
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tera Omanova dela so napisana v ziljskem narečju, 
predvsem pa je narečja zajel v knjigi z naslovom 
Naša špraha in v slikanici Po naše. Mlekuž in 
Oman sta ob tej priložnosti nekaj besed namenila 
tudi položaju Slovencev v Kanalski in Železni do-
lini. Poudarila sta pomen ohranjanja narečij in 
etnoloških značilnosti ter kulturnih in zgodovin-
skih izročil posameznega območja. 

Knjige, ki jih je Oman podaril Občini Bovec, zdaj 
bogato dopolnjujejo knjižnico županove pisarne. 
Mlekuž se je kolegu »oddolžil« z zgoščenko Buških 
čeč in knjigo o Bovškem.
Besedilo in foto: Milan Štulc

@upan sprejel Pre{ernovo nagrajenko
Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je v svoji 

pisarni sprejel Mijo Bon, prejemnico Prešernove 
nagrade Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
Kot smo pisali že v prejšnji številki SOČAsnika, je 
nagrado prejela za svojo diplomsko nalogo z na-
slovom Ledinska in hišna imena v Bovcu. V spro-

ščenem pogovoru je župan Bonovi najprej izrekel 
čestitke ter poudaril velik pomen ohranjanja ledin-
skih in hišnih imen, ki po njegovem bogato zgo-
dovinsko identificirajo območje Bovškega. V za-
hvalo in trajni spomin ji je predal protokolarno 
darilo z zlatim znakom Občine Bovec, ki ga pode-
ljuje le ob posebnih priložnostih.

Mija Bon se je sprejema zelo razveselila in izrazi-
la presenečenje nad tako veliko pozornostjo. Pove-
dala je, da ji ta sprejem zelo veliko pomeni in ni 
pričakovala, da ji bo župan namenil tako čast. »Iskre-
no se zahvaljujem za sprejem in darilo, ki me bo 
skozi moje življenje in delo spremljalo na vidnem 
mestu,« je ob prevzemu vidno ganjena dejala Bo-
nova. Županu je predala svojo diplomsko nalogo, 
ki sta jo skupaj prelistala v zavedanju, da bo to 
pomemben dokument tudi za prihodnje rodove.

Bonova si želi na to temo v kratkem izdati tudi 
monografijo, zamisel o javni predstavitvi v Bovcu 

pa tudi ni več daleč od uresničitve. Že zdaj je 
njeno delo doživelo veliko zanimanje širše strokov-
ne javnosti, zagotovo pa se bo našel tudi kdo, ki 
bo izdajo znanstvene monografije pripravljen tudi 
finančno podpreti.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Radi bi obnovili {toln
Občina Bovec je kot projektni partner pristopila 

k projektu Obnova in revitalizacija rudniškega 
kompleksa Rabelj (BRETTO), katerega vodilni part-
ner je Občina Trbiž iz sosednje Italije. Gre za 
1.279.000 evrov vreden projekt, ki čaka na končni 
izbor prijavljenih projektov v sklopu čezmejnega 
programa Italija-Slovenija. 

Konkretni cilji projekta na slovenski strani se 
nanašajo na obnovo predora, ki mu domačini pra-
vijo štoln. Ta 4.844 metrov dolg, 2,5 metra širok 
in 2 metra visok predor vodi iz Loga pod Mangar-
tom v 13. obzorje rudnika Rabelj. Poleg tega bi 
prijavitelji radi poskrbeli tudi za ustrezno varnost, 
ki jo nameravajo doseči s postavitvijo širše vlakov-
ne proge.

Rezultati projekta bi bili zelo pozitivni, saj bi 
pomenili revitalizacijo celotnega rudnika za turi-
stične namene in tako imenovano spaleoterapijo. 
Seveda pa bi izvedba projekta že v osnovi pome-
nila povečanje vrednosti objekta, ki ima kulturno-
zgodovinski pomen. Posledično bi tak pristop 
vzpostavil tudi trdno mrežo struktur na čezmejni 
ravni v smeri spodbujanja in povečanja lokalne 
zgodovinsko-kulturne dediščine.

Na prvem posvetu, ki se je odvil aprila v Bovcu 
in Logu pod Mangartom, so prisotni ugotavljali 
predvsem pristojnosti posameznih ministrstev in 
institucij, ogledali pa so si tudi sam vhod v štoln, 
kjer jih je predsednik Turističnega društva Log pod 

NEKDANJI ŽUPAN OBČINE NABORJET-OVČJA VAS ALES-
SANDRO OMAN je bovškemu kolegu Valterju Mlekužu ob 
obisku podaril svoje avtorske knjige.

PREŠERNOVI NAGRAJENKI MIJI BON je župan Valter Mle-
kuž za njeno uspešno diplomsko nalogo podelil protokolarno 
darilo.

Utrinki

8. FESTIVAL OTRO[KIH PESMI IN 
PLESOV
Bovec – Kulturni dom Bovec se je aprila ponovno 
za dva dni spremenil v prizorišče, na katerem so se 
v pesmi in plesu preizkusili naši najmlajši. Otroci 
bovškega vrtca so oba dni poskrbeli za uvod in odlič-
no povezovanje programa, kar je prireditvama da-
lo še posebno veliko težo. Na festivalu so se pred-
stavili otroci iz vrtcev iz Kobarida, Tolmina, Mosta 
na Soči, Kanala, Solkana, Dobrovega, Kojskega, 
Nove Gorice, Šempetra pri Gorici, Bilj/Renč in 
Bovca. Organizacijo je prevzel Vrtec Bovec, glavna 
pobudnica, organizatorka, avtorica programa, ve-
znega besedila in nastopa z otroki iz skupine Škrat-
ki je bila vzgojiteljica Erna Wojčicki Germovšek.

Prvi dan je na začetku vse pozdravil župan Obči-
ne Bovec Valter Mlekuž. Kot je povedal, se ob 
nastopih otrok »človek res sprosti, čeprav se za-
vedam, koliko dela je vloženega v pripravo na 
tak festival.« Čestital je vzgojiteljicam, mentori-
cam in vsem otrokom, obenem pa izrazil veselje, 
da lahko Bovec gosti festival.

Oba dneva festivala smo bili priča odličnim pred-
stavitvam otrok. Predstavnica bovškega vrtca 
Sandra Kverh se je ob koncu vsem iskreno za-

hvalila, še posebej Erni Wojčicki Germovšek, 
brez katere tudi tega festivala prav gotovo ne bi 
bilo. Po nastopih najmlajših so si lahko obiskoval-
ci oba dni ogledali tudi predstavo Sovica Oka v iz-
vedbi bovške gledališke skupine Vrtinec.
Besedilo in foto: Milan Štulc

V ZAČETKU APRILA JE BOVEC PONOVNO GOSTIL FESTI-
VAL OTROŠKIH PESMI IN PLESOV. Na njem so se predstavi-
li otroci iz vrtcev iz Bilj/Renč, Bovca, Dobrovega, Kanala, Koba-
rida, Kojskega, Mosta na Soči, Nove Gorice, Solkana, Šempe-
tra pri Gorici in Tolmina.

VESELIJO SE USPEHOV IN ^AKAJO NA 
ZAKLJU^NI FINALE
Zgornje Poso~je – V februarju se je šest solistov 
in tri komorne skupine udeležilo Regijskega tekmo-
vanja mladih Primorskih glasbenikov. Z doseženim 
zlatim priznanjem so si prislužili vstopnico za Držav-
no tekmovanje TEMSIG 2017, ki je od 6. do 20. 

GLASBENA ŠOLA TOLMIN JE APRILA PRIPRAVILA DAN 
ODPRTIH VRAT. Otroci so lahko tega dne preizkusili čisto vse 
instrumente, ki jih poučujejo na šoli. Foto: Jože Štucin
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Mangartom Peter Mlekuž seznanil z 
zgodovino rudnika ter predora. Po 
ogledu so bili enotnega mnenja, da 
je projekt za to obmejno območje 
izjemnega pomena in je treba v naj-
krajšem času zagotoviti vse potrebno, 
da bi izvedbo projekta izpeljali čim 
prej.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Odprli Kaninske legende
Ob A postaji krožnokabinske žični-

ce Kanin je aprila ponovno zaživel go-
stinski lokal Kaninske legende, ki ga 
upravlja Sončni Kanin, njegov lastnik 
pa je podjetje Adria produkt iz Ko-
pra. Objekt je podjetje kupilo na javni 
dražbi v okviru stečajnega postopka 
družbe Kanin, ki ga je vodil stečajni 

upravitelj Matija Vičar. Odlično ure-
jen lokal nudi veliko topline, za ka-
tero pa je zaslužno tudi osebje.

Ob odprtju je vse nagovoril župan 
Občine Bovec Valter Mlekuž, za kra-
tek kulturni program pa je poskrbel 
žičničar Danilo Cuder, eden od le-
gend kaninskega smučišča. Z lastno 
pesnitvijo je opisal za vse žičničarje 

žalostne trenutke, ko se je pred nekaj 
leti krožnokabinska žičnica zaustavi-
la in je družba propadla ter so ostali 
na cesti. Opisal pa je tudi veselje ob 
ponovni oživitvi smučišča. Vodja 
smučišča Franci Hosner je prebiral 
najnovejšo Cudrovo veselo pesnitev, 
ki ji je sledila županova zdravica.
Besedilo in foto: Milan Štulc

KANINSKE LEGENDE, gostinski lokal ob A postaji krožnokabinske žičnice, so svoja vrata po-
novno odprle aprila.

PO OGLEDU VHODA V ŠTOLN so bili prisotni enotnega mnenja, da je projekt za to obmejno 
območje izjemnega pomena in je treba v najkrajšem času zagotoviti vse potrebno, da bi izved-
bo projekta izpeljali čim prej.

Utrinki

marca potekalo na petih gorenjskih 
glasbenih šolah. Kitarski duo, v se-
stavi Kiare Lesnjak in Ajde Uršič 
(mentorica Mirjana A. Čebokli), je 
dosegel zlato plaketo. Lara Fortu-
nat, harmonika (Aleksander Ipa-
vec) in Matic Skočir, trobenta (Mi-
loš Rijavec) sta dosegla srebrno 
plaketo, Tobi Gaberšček, pozavna 
(Matija Mlakar), pa poleg srebrne 
plakete še 3. nagrado. Enak dose-
žek sta dosegli tudi Lara Flander in 
Karin Zuza, klavirski duo (Hermina 
Jakopič). V nižji kategoriji klavirskih 
duov sta Frančiška Švab in Karoli-
na Ipavec (H. Jakopič) dosegli bro-
nasto priznanje. Ravno tako tudi 
hornistka Klara Lužnik (M. Rijavec). 
K uspehom trobilcev je pripomogel 
korepetitor Vladimir Mlinarić.
Po zaključku TEMSIG so se naši 
učenci preizkusili tudi na mednaro-
dnih tekmovanjih. V Varaždinu je 
oboistka Ajda Sovdat (Urška Re-
ner) dosegla visoko 2. nagrado. Na 
tekmovanju Svirel je kitarist Nejc 
Simčič (Sebastjan Grego) dosegel 
bronasto nagrado, trio klarinetov v 
sestavi Eve Brišar, Neli Grošelj in 
Gaje Bavdek ter saksofonista Olja 
Faletič in Vid Kovačič (vse poučuje 
Stojan Milinković) pa srebrno na-
grado. Olja in Vid sta se udeležila tu-
di tekmovanja A. Salieri v italijanskem 
Legnagu, kjer sta pod mentorstvom 

Milinkovića dosegla 1. nagrado.
Aprila so se učenci šolskih orkestrov 
udeležili intenzivnih vaj, na šoli pa 
smo »odprli vrata« in s Pihalnim or-
kestrom Tolmin (Damijan Valenti-
nuzzi) poslušalce »odpeljali« v Juž-
no Ameriko. Otroci so lahko, kot je 
to že v praksi, po predstavi preizku-
sili čisto vse instrumente, ki jih pou-
čujemo na naši šoli.
Maj je mesec Orkestrskih večerov 
GŠ Tolmin. Med 13. in 15. majem so 
se na samostojnih koncertih pred-
stavili Pihalni orkester Tolmin (D. Va-
lentinuzzi), Jazz Punt Big Band (Ma-
tija Mlakar) in Mladinski pihalni orke-
ster GŠ Tolmin (M. Mlakar). Sredi 
maja pa smo pripravili tudi Dobro-
zvočnost, nastop z dobrodelno no-
to, in na svoj način prispevali v Do-
broSočni mozaik. Konec meseca so 
na Orkestrskih večerih zaigrali še 
Mlajši godalni orkester GŠ Tolmin 
(Andreja B. Pavli), Kitarski orkester 
(M. A. Čebokli) in komorne skupine, 
ki delujejo na šoli. Samostojni kon-
cert je pripravil še Harmonikarski or-
kester GŠ Tolmin (A. Ipavec).
Tudi v juniju na GŠ Tolmin ne bomo 
počivali. Čaka nas še Mednarodno 
tekmovanje v Povoletu, nastop absol-
ventov, interna nastopa v Tolminu in 
Kobaridu in seveda podelitev spričeval.
Maja Klanjšček, ravnateljica GŠ Tolmin

TOLMINSKI GIMNAZIJCI V 
NOVEM MEDNARODNEM 
PROJEKTU
Tolmin – Dijaki 1. letnika Gimnazije 
Tolmin s svojimi sovrstniki iz Španije 
in Norveške sodelujemo v programu 
Erasmus+, ki ga financira Evropska 
unija. V okviru projekta »United in 
immigration« raziskujemo migraci-
je. Prve ugotovitve o zgodovini mi-
gracij smo predstavili na prvem sre-
čanju, ki je aprila potekalo v Tolmi-
nu. V Kinogledališču Tolmin smo pri-

sluhnili predstavnici Društva za ohra-
njanje kulturne tradicije aleksandrink 
Megi Rožič in si ogledali film o ale-
ksandrinkah, v Kobariškem muzeju 
pa nas je kustos popeljal skozi zgo-
dovino naših krajev.

Poleg strokovnega dela smo si pri-
voščili tudi sprostitev. Vsi skupaj 
smo pri Sotočju igrali zabavne igre 
in uživali v sproščenem vzdušju. V 
Ljubljani smo si ogledali Hišo Evrop-
ske unije, našim gostom pa razkaza-
li center mesta. Španski in norveški 

DIJAKI TOLMINSKE GIMNAZIJE SO GOSTILI NORVEŠKE IN ŠPANSKE VRSTNIKE, s katerimi 
sodelujejo v projektu United in immigration. Skupaj so si med drugim ogledali tudi našo prestol-
nico in Hišo Evropske unije. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin
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Ob~ina Kobarid
Urejanje komunalne in 
druge infrastrukture na 
Kobari{kem 

Občina Kobarid je v proračunu za 
leto 2017 zagotovila sredstva za inve-
sticijsko vzdrževanje komunalne in 
vodovodne infrastrukture v skupni 
višini okoli 280.000 evrov. Aprila so 
se začela vzdrževalna dela v vasi Se-
dlo, ki so vključevala rekonstrukcijo 
dela vodovoda, nadaljevala pa so se 
dela v Podbeli, kjer se je poleg ure-
ditve kanalizacije izvedla tudi delna 
prenova vodovoda. Naložba v Sedlu 
je znašala 16 tisoč, v Podbeli pa 35 
tisoč evrov. Dela so bila zaključena v 
drugi polovici maja.

Občina bo z investicijskim vzdrže-
vanjem komunalne infrastrukture 
nadaljevala skladno z letnim načrtom 
in razpoložljivimi proračunskimi 
sredstvi. V začetku junija se bodo 

Iz ob~inskih uprav

predvidoma začela vzdrževalna dela 
v Starem selu – ocenjena vrednost 

rekonstrukcije vodovoda znaša 27.000 
evrov.

Konec julija naj bi bili, po predvi-
devanjih, zaključeni vsi postopki pri-
dobivanja gradbenega dovoljenja za 
gradnjo vodohrana v Borjani, naložba 
pa naj bi bila izvedena v drugi polo-
vici letošnjega leta. 

Pred glavno turistično sezono pa 
bo Kobarid dobil tudi nova urejena 
parkirna mesta za kulturnim do-
mom.
Nataša Hvala Ivančič

Mikrodaljinsko ogrevanje na 
lesno biomaso Kobarid

Ena večjih naložb, ki jih Občina 
Kobarid predvideva v letu 2017, je 
izgradnja centra za mikrodaljinsko 
ogrevanje na lesno biomaso. Razlogi 
zanjo so na eni strani v Lokalnem 
energetskem konceptu zastavljeni cilji 
o prehodu ogrevanja na obnovljive 
vire energije in spodbujanju skupne-

Utrinki

V PRORAČUNU ZA LETOŠNJE LETO je Občina Kobarid zagotovila sredstva za investicijsko 
vzdrževanje komunalne in vodovodne infrastrukture v skupni višini okoli 280.000 evrov. V Sedlu 
so rekonstruirali del vodovoda. Foto: Marijan Čebokli

dijaki so obiskali tudi Tolminska kori-
ta in poskusili friko, ki jim je bila zelo 
všeč. Ob popoldnevih in ob koncu 
tedna smo za goste poskrbeli dijaki 
sami ter jih peljali na različne konce 
Slovenije.

Španci in Norvežani niso spoznali le 
naših znamenitosti, temveč tudi del 
naše kulture. Poskusili so tipične 
slovenske jedi, poslušali naš jezik in 
glasbo, spremljali naš delovni dan 
ter se skušali česa naučiti. Tudi sami 
so nam pripovedovali o svojih drža-
vah in svoje običaje ter navade pri-
merjali z našimi. Slovenija je drugač-
na od njihove domovine, a rekli so, 
da v dobrem smislu.

Po tednu dni so se morali vrniti in 
vsem nam je bilo kar težko, saj so 
se med nami stkale prijateljske vezi. 
Kljub solzam smo se razšli veseli in 
že malo vznemirjeni, saj oktobra od-
hajamo na srečanje na Norveško.
Neža Jeklin, dijakinja 1. letnika 
Gimnazije Tolmin

DVIGUJEMO BRALNO 
PISMENOST
Kobarid – Čeprav nas vsakodnevno 
obdaja množica pisnih sporočil in ti-
skanih gradiv ter čeprav beremo več 
kot kdaj koli prej, mednarodne razi-
skave ugotavljajo, da bralna pisme-

KNJIGA V SANJE ME ZAZIBA – Z učenci 6. razreda smo v družbi knjig prespali v šoli in se tako 
pridružili vseslovenskemu projektu Noč knjige.

nost v svetu pada. Zato si v šolski 
knjižnici OŠ Simon Gregorčič Koba-
rid prizadevamo za spodbujanje in 
razvijanje bralnih interesov učencev. 
Ker ima pri razvijanju bralne pisme-
nosti velik pomen družinsko branje, 
smo učencem 4. razreda predstavili 
potujoči knjižni kovček, v katerem 
se skrivajo različne zvrsti knjig (pra-
vljice, poučne knjige, stripi in pesmi-
ce, primerne njihovi starosti, pa tudi 
knjige za starše). Učence prve tria-
de k branju spodbujamo tako, da 

šolsko knjižnico obiskujejo vsak te-
den, kjer si izposojajo knjige in po-
slušajo pravljice.

Pri učencih višjih razredov upora-
bljamo drugačne pristope. V tem 
šolskem letu smo denimo oktobra, 
ko praznujemo mesec šolskih knji-
žnic, skupaj s kobariško knjižnico za 
učence 4. in 5. razreda organizirali 
projekt Knjižnice nas bogatijo, kjer 
so učenci spoznali delo v šolski, 
mestni in potujoči knjižnici. Mesec 
kasneje smo ob 110. obletnici smrti 

Simona Gregorčiča pripravili lite-
rarni večer, ki so ga sooblikovali 
učenci naše šole, Kulturno društvo 
Nit – Posočje, Benečija, Rezija, 
Glasbena šola Tolmin in Mešani 
pevski zbor Sveti Anton. Sicer pa s 
Knjižnico Cirila Kosmača in učenci 
7. razreda tradicionalno sodelujemo 
tudi pri projektu Rastem s knjigo. V 
tem šolskem letu so nas obiskali tri-
je znani avtorji: večkrat nagrajena 
španska pisateljica Care Santos, 
prevajalec in literarni ustvarjalec Bo-
štjan Gorenc - Pižama, sicer po-
znan tudi kot komik, igralec in glas-
benik, ter priznani ilustrator Dami-
jan Stepančič.

Na obisk prenovljene šolske knjižni-
ce smo povabili vrstnike iz dvojezič-
ne OŠ iz Špetra, s katerimi namera-
vamo sodelovati vsako leto. Novost 
v letošnjem šolskem letu pa sta bila 
še dva projekta, povezana z bralno 
kulturo, in sicer Knjiga za knjigo, 
kjer so si učenci na Miklavževem 
sejmu v centru Kobarida med seboj 
izmenjali svoje že prebrane knjige in 
Knjiga v sanje me zaziba, kjer smo z 
učenci 6. razreda v družbi knjig pre-
spali v šoli in se tako pridružili vse-
slovenskemu projektu Noč knjige.
Besedilo in foto: Nina Levpušček 
Melinc, šolska knjižničarka, OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid
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ga ogrevanja na lesno biomaso, na 
drugi strani pa tudi stroškovna opti-
mizacija ogrevanja javnih stavb ter s 
tem povezani pozitivni finančni učin-
ki za občino. Regionalno in lokalno 
zastavljeni cilji sledijo državni ener-
getski politiki, ki skladno z Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
spodbujanju uporabe energije iz ob-
novljivih virov določa, da bo do leta 
2020 delež obnovljivih virov energije 
v končni bruto porabi 25-odstoten.

Namen naložbe je zgraditi center, 
ki bo nudil sodoben, udoben in ener-
getsko učinkovit način ogrevanja ter 
priprave tople vode. Ogrevanje na 
lesno biomaso je naravi prijazno, saj 
ne povzroča dodatnih emisij ogljiko-
vega dioksida. Prinaša dolgoročno 

cenovno stabilen način ogrevanja, 
pripomore k ustvarjanju novih virov 
v kmetijskem in gozdnem gospodar-
stvu, krepi podjetja s tega področja 
ter tako prispeva k preprečevanju 
grozečega zapuščanja podeželja in 
padanja kupne moči.

člani Občinskega sveta Občine Ko-
barid so 24. maja na seji obravnava-
li in v drugem branju sprejeli predlog 
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja 
za proizvodnjo in dobavo toplotne 
energije DEJMAN. Podjetje, ki bo v 
stoodstotni lasti občine, bo investitor 
izvedbe, upravljavec objekta in pro-
cesov ter izvajalec lokalne gospodar-
ske javne službe oskrbe s toplotno 
energijo na območju dela naselja v 
Kobaridu.

Ocenjena vrednost naložbe znaša 
okoli 320 tisoč evrov in vključuje iz-
gradnjo kotlovnice na lesno biomaso, 
moči 300 kW, ter izgradnjo 291 me-
trov toplovoda. Center se bo nahajal 
v neposredni bližini telovadnice. Od-
jemalci toplote iz daljinskega ogreva-
nja na lesno biomaso bodo javne 
stavbe, ki se trenutno ogrevajo na 
utekočinjen naftni plin iz skupnega 
plinohrama: OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid s telovadnico, Vrtec pri OŠ 
Simona Gregorčiča Kobarid in Dom 
Andreja Manfrede.

Gradbeno dovoljenje za naložbo, 
ki naj bi bila zaključena letos, je ob-
čina že pridobila, nepovratna sred-
stva za njeno izvedbo pa bo skušala 
pridobiti na razpisu v okviru Opera-
tivnega programa Evropske kohezij-
ske politike za obdobje 2014–2020.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Kobari{ka zgodovinska pot
Kobariška zgodovinska pot je ena 

najbolj obiskanih turističnih pešpoti 
v občini Kobarid. Na njej si pohodni-
ki lahko ogledajo ostanke italijanskih 
kavern in položajev iz 1. svetovne 
vojne, zgodnjekrščanske ostaline ter 
se po urejeni pešpoti ob slikoviti so-
teski reke Soče sprehodijo do slapa 
Kozjak. Do letošnjega leta je zanjo 
skrbelo Turistično društvo Kobarid, 
sedaj pa je vzdrževanje prevzela Ob-
čina Kobarid. V sodelovanju z Usta-
novo »Fundacijo Poti miru v Poso-
čju«, Kobariškim muzejem, skupino 
javnih delavcev in režijskega obrata 
je pristopila k obnovi ter vzdrževanju 

poti. Že pred velikonočnimi prazniki 
je bila celotna trasa očiščena, zame-
njane so bile nekatere usmerjevalne 
table, prebarvana in obnovljena je 
bila brv čez Sočo, nameščeni pa so 
bili tudi nosilni klini za jeklenico na 
stopnicah. Pri dostopu do slapa Koz-
jak sta bili zaradi dotrajanosti zame-
njani obe brvi in leseni del dostopne-
ga podesta z varovalno ograjo.

Po Kobariški zgodovinski pot se 
obiskovalci lahko sprehodijo indivi-
dualno ali v družbi turističnega vo-
dnika. V Turistično informacijskem 
centru Kobarid in pri turističnih po-
nudnikih lahko zgibanko, z nazorni-
mi opisi poti, dobijo v slovenskem in 
tujih jezikih.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

CENTER ZA MIKRODALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO bo v Kobaridu postavljen 
še letos. Občina se nadeja, da bo nepovratna sredstva za izvedbo naložbe v višini okoli 320 ti-
soč evrov pridobila na razpisu v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020.

KOBARIŠKO ZGODOVINSKO POT odslej 
vzdržuje Občina Kobarid.

Utrinki

MLADI KUHARSKI MOJSTRI 
V PROJEKTU KUHNAPATO
Kobarid – V začetku aprila je v Hote-
lu Hvala – restavraciji Topli Val pote-
kal vseslovenski projekt Kuhnapato, 
v sklopu katerega so kuharske vešči-
ne predstavili osnovnošolci iz OŠ Si-
mona Gregorčiča Kobarid, OŠ Dobro-
vo, OŠ Dornberk, OŠ Šturje Ajdov-
ščina in OŠ dr. Bogomirja Magajne 
Divača. Mladi kuharski mojstri so 
pripravljali tradicionalne zdrave jedi, 
značilne za kraje, iz katerih prihajajo.

Kot je koordinatorka projekta Kuhna-
pato Anka Kocmur Peljhan zapisa-
la na spletni strani, so osnovnošolci 
pokazali »popolno lojalnost ali razu-
mevanje poslanstva projekta Kuh-
napato, ki v letošnjem šolskem letu 
na pobudo Ministrstva za zdravje v 
okviru Nacionalnega programa Do-
ber tek Slovenija nadgrajuje moti-

la, okolice in spoštovanje do lokal-
nih sestavin, šolski sistemi, domača 
okolja, gostinci …

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid sta 
pod mentorstvom Nadje Rejec za-
stopali dve skupini mladih kuharjev, 
ki sta pripravili in postregli po eno 
glavno jed ter sladico. Skupina fan-
tov je pripravila pečeno jagnjetino, 
poštokljo in medeno rdečo peso ter 
buljo na albuminski skuti, dekleta 
pa ješprenj z dodatkom dimljene po-
strvi in kobariške štruklje.

Mlade kuharje, mentorje in komisijo, 
ki je spremljala njihovo delo, je poz-
dravil tudi kobariški župan Robert 
Kavčič. Ob tej priložnosti je vsem 
čestital, koordinatorki projekta Ko-
cmur Peljhanovi pa se je zahvalil za 
opravljeno delo z mladimi in izvedbo 
dogodka v Kobaridu.
Nataša Hvala Ivančič

KOBARIŠKI ŽUPAN ROBERT KAVČIČ JE POZDRAVIL MLADE KUHARSKE MOJSTRE, ki so 
sodelovali v projektu Kuhnapato. Foto: Tanja Skočir

vacijske postopke spodbujanja 
otrok k zdravemu načinu življenja, 
kar je posledica črpanja sestavin 
iz okolice ob spoštovanju danosti 
narave, priprava na preprost način, 
brez obilice maščob in ostalih do-

datkov.« Imena skupin so izvirala iz 
lokalne zgodovine: kuhale so Punčke 
Maje, Slastni piturali, Nonini vajenci, 
Polentarji, Buljarji … K vsemu temu 
so v prvi vrsti pripomogli mentorji, ki 
so mladim vzgojili pripadnost do de-
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Sre~anje s turisti~nimi 
ponudniki

Marca je v Zeleni hiši v Kobaridu 
potekalo srečanje turističnih ponu-
dnikov iz občine Kobarid, katerega 
namen je bil seznanitev z novostmi, 
ki jih je Občina Kobarid v sodelova-
nju z Lokalno turistično organizaci-
jo (LTO) Sotočje in novoustanovlje-
nim Zavodom za turizem Dolina 
Soče pripravila v letih 2016 in 2017. 
Zbrane je na začetku nagovoril koba-
riški župan Robert kavčič. Zahvalil 
se je vsem, ki delajo in ustvarjajo na 
področju turizma ter izkazujejo go-
stoljubje tistim, ki obiščejo Kobari-
ško. »Na občini se zavedamo pomena 
turizma, zato tej panogi vsako leto 
namenimo veliko pozornosti in pro-
računskih sredstev. Z ustanovitvijo 
novega zavoda bomo združili ponud-
bo doline in s tem postali še bolj pre-
poznavni ter zanimivi za obiskovalce.«

V nadaljevanju srečanja je Mateja 
leban, vršilka dolžnosti (v. d.) direk-
torja LTO Sotočje, predstavila delo 
zavoda v preteklem letu. Rezultati so 
bili odlični, saj smo v občini zabele-
žili skoraj 119 tisoč nočitev, kar je 
sedem odstotkov več kot leto prej. 
Povprečna doba bivanja je 2,6 dneva. 
Turistično informacijski center Ko-
barid je obiskalo 14.726 obiskovalcev 
(22 odstotkov več kot leto prej); s 30 
odstotki so prevladovali domači go-
stje, 20 odstotkov je bilo Nemcev, 
sledili so Avstrijci (sedem odstotkov), 
Nizozemci in Italijani. Svoja vrata je 
na novo odprlo 25 turističnih ponu-
dnikov. Največ obiskovalcev je pre-

nočilo v kampih. Od aprila do okto-
bra je bilo zabeleženih 95 odstotkov 
nočitev. Sezona se podaljšuje z orga-
nizacijo večjih turističnih festivalov, 
ki v dolino privabijo pohodnike, ko-
lesarje in ljubitelje kulinarike. Koba-
rid in dolino Soče je LTO Sotočje, 
samostojno ali v sodelovanju z dru-
gimi, predstavil na številnih turistič-
nih sejmih in borzah.

Delo in naloge LTO Sotočje se bo-
do tekom leta 2017 prenesle na no-
voustanovljeni Zavod za turizem 
Dolina Soče, ki bo predvidoma ope-
rativno zaživel konec junija. Na sre-
čanju je naloge in cilje zavoda pred-
stavil Janko Humar, ki je bil febru-
arja imenovan za v. d. direktorja za-
voda. Spodbuden podatek, da je 
dolino Soče v letu 2016 obiskalo 15 

odstotkov več obiskovalcev kot leto 
prej, je pokazatelj, da gre za eno za-
nimivejših destinacij, ki jo združuje 
Soča, neokrnjena narava Triglavskega 
narodnega parka in bogata zgodovi-
na. Program novega zavoda se deli 
na skupni (programi vseh posoških 
občin), lokalni (delovanje TIC, orga-
nizacija prireditev, upravljanje in ure-
janje infrastrukture …) in lastni pro-
gram (dodatno financiranje dejavno-
sti). Dolina Soče je uvrščena med top 
10 destinacij v Sloveniji, novi zavod 
pa si je kot enega izmed ciljev zadal 
uvrstitev med top 5 destinacij.

Občina je ponudnike seznanila s 
predvidenim novim parkirnim reži-
mom v Kobaridu, ki naj bi uvedel 
plačljiva parkirna mesta na parkirišču 
na Trgu svobode in v Volaričevi ulici. 

Predlog, da se plačilo parkirnine v 
višini 0,50 evra na uro uvede vsak 
dan med 8. in 22. uro, bo v juniju 
obravnaval Odbor za gospodarstvo 
in Občinski svet Občine Kobarid. 
Medtem pa bo opravljena javna raz-
prava. Nov parkirni režim vključuje 
tudi ureditev brezplačnih parkirnih 
mest na prostoru nekdanje kmetijske 
trgovine za Kulturnim domom Koba-
rid in širitev obstoječega ter ureditev 
dokumentacije za ureditev dodatnega 
parkirišča v Zaročišču.

Direktor občinske uprave Občine 
Kobarid Simon škvor je predstavil 
delo občine na področju urejanja tu-
ristične infrastrukture (kolesarskih in 
pešpoti) in kobariškega trga ter pro-
jekte, ki jih je občina prijavila na 
razpis Program sodelovanja V-A Itali-
ja-Slovenija in Javni poziv za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Stra-
tegije lokalnega razvoja na območju 
LAS Dolina Soče v letu 2016 (podrob-
neje smo o njih pisali v prejšnji šte-
vilki SOČAsnika). Od uspešne potr-
ditve projektov – rezultati bodo zna-
ni v prihodnjih mesecih – je odvisna 
njihova izvedba, izvajali pa se bodo 
do leta 2019.

Lanskoletna uspešna zgodba avto-
busa Hop ON Hop OFF KOBARID, ki 
je povezal podeželje s centrom obči-
ne, se bo letos nadaljevala. Avtobus 
je prve potnike promocijsko že odpe-
ljal med prvomajskimi prazniki, po-
leti pa bo vozil predvidoma od 24. 
junija do 31. avgusta in ob koncih 
tedna v septembru.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

TURISTIČNI PONUDNIKI Z OBMOČJA OBČINE KOBARID so se marca na srečanju seznanili 
z rezultati pretekle sezone in novostmi, ki jih prinaša letošnje leto.

Utrinki

SPOMIN^ICA IZOBRA@UJE 
IN SE POVEZUJE
Poso~je – Člani Društva Spominči-
ca Zgornjega Posočja, dementni 
bolniki in njihovi svojci ter drugi zain-
teresirani, se redno srečujemo vsa-
ko zadnjo sredo ob 18. uri v prosto-
rih Doma upokojencev Tolmin, ka-
mor vljudno vabimo vse, ki se nam 
želite pridružiti. Vsak mesec si na 
srečanjih izmenjamo mnenja in na-
svete za lažje delo, predvsem pa za 
razumevanje demence, te težke bo-
lezni, ki ne izbira. Veliko časa name-
njamo izobraževanju, poleg tega pa 
skrbimo tudi za urejanje društvene-
ga Facebook profila, organizacijo iz-
letov, obiske drugih tovrstnih dru-
štev, praznovanja rojstnih dni itd.

In če se za hip povrnemo k izobraže-
vanju. Takoj po novoletnih praznikih 
nas je s predavanjem v tolminski 

ČLANI DRUŠTVA SPOMINČICA ZGORNJEGA POSOČJA tudi letos delujejo s polno paro.

knjižnici razveselil Jurij Bednarik, 
spec. internist. Februarja smo nato 
v Kobaridu gostili Klemna Šuligoja, 
zastopnika pacientovih pravic, ki nas 
je podučil o pravicah, ki pritičejo pa-
cientom. Med drugim smo izvedeli, 

da se lahko obrnemo na zastopnika, 
menjamo zdravnika in tudi drugje 
iščemo nasvete ter zdravljenje, če se 
z lečečim zdravnikom ne strinjamo.
Mesec kasneje smo začeli sodelo-
vati z večgeneracijskim centrom, ki 

deluje pod okriljem Posoškega ra-
zvojnega centra. Srečali smo se v 
prostorih Rdečega križa Tolmin, kjer 
sta sorodnici spregovorili o izku-
šnjah, ki jih imata z dementnim bol-
nikom. Sledilo je predavanje psiho-
loginje asis. dr. Veronike Kragelj, 
ki je spregovorila o novostih zdra-
vljenju demence in o pomoči svoj-
cem, hkrati pa je predstavila delova-
nje ambulante za psihološko sveto-
vanje in nevrološko rehabilitacijo 
ZOEM Kobarid. Proti koncu marca 
smo skupaj z Župnijo Tolmin v njiho-
vih prostorih gostili Štefanijo L. Zlo-
bec, predsednico slovenske Spo-
minčice in sociologa Davida Kriv-
ca. Zbranim sta predstavila osnove, 
pomembne za svojce dementnega 
bolnika ali bolnika z Alzheimerjevo 
boleznijo.
Besedilo in foto: Nada Kenda, tajnica 
Društva Spominčica Zgornjega Posočja
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Zeleni april
Kobariško so v aprilu zaznamova-

le zelene vsebine, ki jih je lokalna 
skupnost pripravila v sodelovanju z 
različnimi akterji. Namen akcije Ze-
leni april je bil povezati zeleno nara-
vo z zelenimi turističnimi aktivnost-
mi in urejenim okoljem na celotnem 
območju občine.

 Zavedanje, da je čisto in urejeno 
okolje pomembno za kakovostno živ-
ljenje vseh, je občane spodbudilo k 
sodelovanju na čistilnih akcijah, ki so 
potekale v Breginjskem kotu, na Dre-
žniškem, v Trnovem ob Soči in cen-

tru občine. K sodelovanju je pristo-
pilo 12 ekip, ki so s prostovoljnim 
delom in dobro voljo očistile okolje. 
Koordinator je bil občinski redar Jan-
ko Volarič, ki je poskrbel, da so pro-
stovoljci od Občine Kobarid prejeli 
rokavice, vrečke in malico.

Skrb za čisto zeleno okolje smo 
nadgradili z zelenimi delavnicami, ki 
jih je v okviru Večgeneracijskega cen-
tra Goriške organiziral Posoški ra-
zvojni center, in odprtjem razstave 
Zeleni plaz – včeraj, danes, jutri. Sle-
dnjo je ob 70-letnici rednih opazo-
vanj Triglavskega ledenika postavil 

Triglavski narodni park. V okviru 
programa Aktivna starost – sožitje 
generacij, ki ga izvaja Center za so-
cialno delo Tolmin, pa je o spomla-
danskih opravilih in oskrbi vrta ob-
čane seznanila vrtnarka Sandra Pa-
njtar.

Javne površine v Kobaridu so letos 
zasajene z rdečimi cvetovi, s katerimi 
želimo vse obiskovalce opomniti na 
dogodke izpred sto let. Idejo je spre-
jelo in podprlo tudi Turistično dru-
štvo Kobarid, ki je prebivalce pozva-
lo, da tudi na njihovih oknih in bal-
konih zasadijo rože z rdečimi cveto-
vi. Podprla pa sta jo tudi oba ponu-
dnika cvetja v kraju in za prebivalce 
Kobarida pripravila popust pri naku-
pu.

Prvomajski zeleni izleti so kljub 
slabemu vremenu uspeli in avtobus 
Hop ON Hop OFF KOBARID je že 
popeljal prve letošnje potnike. Novo 
zeleno vsebino, informacijsko točko 
trajnostne mobilnosti Naj vas narava 
zapelje, je dobila tudi Zelena hiša, o 
čemer lahko preberite v naslednjem 
prispevku.
Nataša Hvala Ivančič

Naj vas narava zapelje
Od aprila dalje vas simpatična tro-

jica risanih junakov avtohtonih pa-
sem iz doline Soče vabi v kobariško 
Zeleno hišo, kjer si lahko ogledate 
zanimivo info točko trajnostne mo-

bilnosti, poimenovano Naj vas nara-
va zapelje. Pozornost obiskovalca 
zagotovo pritegnejo zabavni elemen-
ti in interaktivna vsebina:
• animirani zemljevid Julijskih Alp s 

poudarkom na možnostih uporabe 
javnih prevozov; 

• aplikacija, s katero se išče turistič-
ne in druge koristne informacije o 
trajnostni mobilnosti v Julijskih 
Alpah;

• animirani film z omenjenimi juna-
ki;

• digitalni prelet Julijskih Alp.
Za odprtje informacijske točke je v 

sodelovanju z Javnim zavodom Tri-
glavski narodni park (JZ TNP) po-
skrbela Občina Kobarid. Po uvodni 
besedi kobariškega župana Roberta 
kavčiča sta zbrane nagovorila pred-
stavnika JZ TNP. Vodja oddelka za 
trajnostni razvoj Davorin koren je 
predstavil projekt Parkiraj & doživi 
naravo!, Majda Odar, vodja informa-
cijsko-izobraževalne službe, pa inte-
raktivni zemljevid. Direktor kobariške 
občinske uprave Simon škvor je na-
to povzel lansko uspešno zgodbo 
turističnega avtobusa Hop ON Hop 
OFF KOBARID in napovedal začetek 
nove sezone – predvidoma od 24. 
junija do 31. avgusta ter ob koncih 
tedna v septembru. Ker pa se je letos 
ta atraktivna možnost koriščenja jav-
nega prevoza začela s prvomajskimi 
zelenimi izleti, je slednje zbranim na 

APRILA SO NA KOBARIŠKEM POTEKALE ČISTILNE AKCIJE. Občane je k sodelovanju spod-
budilo zavedanje, da je čisto in urejeno okolje pomembno za kakovostno življenje. K akciji je 
pristopilo tudi Društvo Adrenalin Paragliding team. Foto: arhiv Društva Adrenalin Paragli-
ding team

Utrinki

SPOMIN NA MARKA 
REDELONGHIJA
Bene~ija (Italija) in Zgornje 
Poso~je – V začetku maja je bil v 
sodelovanju z Vsedržavnim združe-
njem partizanov Italije (ANPI) Nedi-
ških dolin, Planinske družine Bene-
čije, Planinskega društva Kobarid in 
Krajevne organizacije Zveze borcev 
Kobarid organiziran drugi pohod po 
poti benečanskega narodnega hero-
ja Marka Redelonghija.

Čeprav vremenska napoved ni bila 
spodbudna, je pohodnike zjutraj pri-
čakalo sonce, ki jih je spremljalo 
vso pot. Okrog 15 pohodnikov je 
krenilo po poti iz Benečije, po krajši 
slovesnosti pred spominskim obe-
ležjem v Podbeli pa so se jim pridru-
žili novi pohodniki iz obeh strani me-
je, med katerimi je bil tudi njegov sin 
Marjan s sorodniki. Skupaj so pot 
nadaljevali na pokopališče v Sedlu, 
kjer je Marko pokopan.

Naj spomnimo, da je 13. marca 
1944 Markova enota izvedla napad 

na letališče Belveder pri Vidmu in 
uničila devet letal, skladišča ter 
nemško postojanko. O drznem in 
pogumnem partizanu je v imenu Be-
neških Slovencev spregovorila slo-
venska zamejska pedagoška ter kul-

turna delavka Živa Gruden. Vse po-
hodnike je s svojo prisotnostjo pre-
senetil kitajski vojaški ataše Yang 
Guang, ki je na grob položil venec 
in v kratkem nagovoru poudaril po-
men spomina na težke dni boja za 

svobodo vseh narodov, ki so nam jo 
priborili predniki ter zanjo žrtvovali 
tudi svoja življenja. Ob tej priložnosti 
so prebrali tudi pismo, ki so ga na 
pohodnike naslovili daljni sorodniki 
pokojnega Redelonghija, v katerem 
so se zahvalili za obujanje spomina 
nanj. V kulturnem programu so so-
delovale mlade pevke iz Sedla in re-
citator. Slovesnosti so se udeležili 
tudi praporščaki borčevskih organi-
zacij, ANPI, društva SEVER in dru-
štva TIGR.

Nekaj čez sto pohodnikov se je nato 
odpravilo na Brdca za Breginjem. 
Na mestu, kjer sta svojo življenjsko 
pot sklenila Marko in njegov tovariš 
Avguštin Vrečar, so položili cvetje, 
prižgali svečo in izvedli kratek kultur-
ni program. Prijateljsko druženje 
vseh se je nadaljevalo v vasi Breginj. 
Vsi pohodniki smo se strinjali, da se 
naslednje leto na nedeljo, ki je naj-
bližje 5. maju, datumu smrti Marka, 
ponovno podamo po njegovi poti.
Vojko Hobič, predsednik KO Združenja 
borcev za vrednote NOB

PRISOTNE JE S SVOJO PRISOTNOSTJO PRESENETIL KITAJSKI VOJAŠKI ATAŠE Yang Gu-
ang, ki je na grob Marka Redelonghija položil venec in v kratkem nagovoru poudaril pomen 
spomina na težke dni boja za svobodo vseh narodov, ki so nam jo priborili predniki ter zanjo 
žrtvovali tudi svoja življenja. Foto: Janez Alič
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kratko približala tatjana Humar iz 
TIC Kobarid.

Po odprtju informacijske točke so 
se gostje z avtobusom Hop ON Hop 
OFF odpeljali na planino Kuhinja, 
kjer so si ogledali novo parkirišče, 
urejeno v okviru omenjenega projek-
ta in pokušali dobrote Pašne skupno-
sti Kuhinja.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

Prometni dan
Svet za preventivo in vzgojo v ce-

stnem prometu Občine Kobarid je 
sredi aprila organiziral prometni dan 
za učence drugega razreda OŠ Simo-

na Gregorčiča Kobarid. Redar Janko 
Volarič jim je pred odhodom v Tol-
min predstavil pravila varne vožnje v 
avtobusu in se skupaj z njimi odpra-
vil na pot. Tam jih je pričakal vodja 
policijskega okoliša Policijske postaje 
Tolmin Peter Čeplak in se z njimi 
sprehodil po ulicah Tolmina. Osveži-
li so znanje varnega prečkanja ceste, 
si ogledali policijsko postajo in se 
seznanili z delom policistov. Kasneje 
so obiskali tudi reševalno postajo 
Zdravstvenega doma Tolmin, kjer so 
jim reševalci prikazali notranjost re-
ševalnega vozila in njegovo opremo.

Svet za preventivo in vzgojo v ce-

stnem prometu Občine Kobarid re-
dno sodeluje s šolo ter za osnovno-
šolce organizira številne preventivne 
poučne akcije, ki prispevajo k pozna-
vanju in varnosti udeležencev v pro-
metu.
Nataša Hvala Ivančič

Dan varnosti v [petru
Na podlagi dolgoletnega sodelova-

nja med Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine 
Kobarid in Dvojezično šolo Špeter iz 
sosednje Italije je v začetku aprila v 
Špetru potekal Dan varnosti. Name-
njen je bil učencem tamkajšnje dvo-

jezične šole. Tekom dopoldneva so 
spoznavali delo reševalnih enot in 
drugih služb, ki v občini Kobarid 
skrbijo za varnost. Ogledali so si pri-
kaze delovanja služb in prikaz oži-
vljanja. Sledila so predavanja na temo 
prometa in reševanja v gorah.

Svoje delo so predstavili gasilci 
Prostovoljnega gasilskega društva Ko-
barid, reševalci Gorske reševalne 
službe Tolmin, predstavniki Območ-
nega združenja Rdečega križa Tol-
min, člani Enote reševalnih psov 
Tolmina in redarji Medobčinske re-
darske službe.
Nataša Hvala Ivančič

V OKVIRU DNEVA VARNOSTI so učenci Špetrske dvojezične šole spoznavali delo reševalnih 
enot in drugih služb, ki v občini Kobarid skrbijo za varnost. Foto: David Klodič

Utrinki

INFORMACIJSKO TOČKO TRAJNOSTNE MOBILNOSTI zanimivo popestrijo simpatični risani 
junaki avtohtonih pasem iz doline Soče (drežniški kozel, bovška ovca in krava cika), ki smo jih 
spoznali lani v kratkem animiranem filmu Naj vas narava zapelje.

VOLILNA SKUP[^INA  
ZDRU@ENJA BORCEV
Tolmin – Aprila so delegati krajevnih 
organizacij (KO) Združenja borcev 
za vrednote NOB Bovec, Kobarid, 
Tolmin (ZB) v Tolminu razpravljali o 
delu združenja v preteklem letu. 
Ugotovili so, da je v KO vedno več 
administrativnega dela, potrebnega 
za pridobitev sredstev na javnih raz-
pisih občin ali države. To, še pose-
bej starejšim, jemlje energijo in voljo 
do dela. Čeprav se delež starejših, 
nekdanjih udeležencev NOB in akti-
vistov, zmanjšuje, so tradicionalne 
prireditve – na Golobarju, Slemenu, 
Kovačič planini, planini Kuhinja, vsa-
koletno srečanje borcev in upoko-
jencev na Mostu na Soči – dobro 
obiskane in se jih udeležujejo tudi 
mlajši. Organizaciji je uspelo lani iz-
dati dolgo načrtovano knjigo o parti-
zanski saniteti v Posočju – Čas člo-
večnosti. KO Kobarid je v sodelova-
nju z Vsedržavnim združenjem parti-
zanov Italije – sekcija Nediške doli-
ne organizirala pohod po poti naro-

dnega heroja Marka Redelonghija, 
ki naj bi postal tradicionalen. Ome-
njena KO neguje dobre stike s soro-
dnima borčevskima organizacijama 
v Beneški Sloveniji in Čedadu – 
plod tega je bil tudi konec leta izve-
den koncert partizanskih pesmi v 
Kobaridu.

Organizacija veliko skrbi namenja 
ohranjanju in vzdrževanju pomnikov 
na dogodke iz časa NOB. Med dru-
gim sodi sem tudi popravilo partizan-
ske grobnice v Černetičih v Beneči-
ji. Ugotavljajo pa, da mediji premalo 
pozornosti namenjajo obletnicam in 
dogodkom, posvečenim NOB.

V letu 2016 se je članstvo zaradi 
umrljivosti starejših zmanjševalo; 
umrlo je 34 članov, sprejetih je bilo 
13 novih. Veliko starejših je v domo-
vih. Zaradi zmanjšanega članstva so 
nekatere KO združili, to pa se bo 
nadaljevalo tudi v prihodnje.

Na skupščini je bil izvoljen nov izvr-
šni, nadzorni in častni odbor. Pred-
sednik ostaja Rok Uršič, kateremu 
so se za dosedanje delo prisotni de-
legati zahvalili z dolgim aplavzom. Za 
svoje delo sta Plaketo narodnega 
heroja Janka Premrla – Vojka preje-
la Ludvik Kikelj in Vojko Hobič.

Pomen organizacije in potrditev do-
brega sodelovanje so s svojo priso-
tnostjo na skupščini poudarili tolmin-
ski župan Uroš Brežan, predsednik 
društva Sever za Tolminsko Ljubo 
Skrt, predsednik združenja vetera-
nov vonje za Slovenijo Gornjega Po-
sočja Metod Ciril Leban in predse-
dnik pokrajinskega sveta ZB za Se-
verno Primorsko Rino Velikonja.
Besedilo in foto: Vojko Hobič

DELEGATI KRAJEVNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB BOVEC, 
KOBARID, TOLMIN so aprila na skupščini razpravljali o delu združenja v preteklem letu.
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Kobarid obiskal stalni odpravnik poslov 
na veleposlani{tvu Bolivarske republike 
Venezuele

V začetku maja je občino Kobarid obiskal Wil-
mer Armando Depablos, stalni odpravnik poslov 
na veleposlaništvu Bolivarske republike Venezuele. 
Ogledal si je rojstno hišo pesnika Simona Gregor-
čiča na Vrsnem, kjer so mu učenci Podružnične 
šole Smast pripravili kulturni program s prepletom 
Gregorčičevih pesmi in recitalov. Skozi pesnikovo 
življenje in delo pa ga je popeljal pesnikov pra pra 
nečak Pavel Gregorčič. Z Depablosom se je na 
Vrsnem srečal tudi kobariški župan Robert kavčič, 
ki je z njim spregovoril o kulturnem sodelovanju 
in povezovanju s Slovenci, ki živijo ter delajo po 
vsem svetu. V nadaljevanju si je Depablos v druž-
bi kobariškega podžupana Marka Miklaviča ogle-
dal zasebno vojaško zbirko ostalin soške fronte 
domačina iva krajnika in italijansko kostnico nad 
Kobaridom.

Stalni odpravnik poslov Depablos je občino obi-
skal v družbi predsednice Humanitarnega društva 
KID otrok otroku Majde Smrekar, ki je bila tudi 
pobudnica srečanja. Skupaj z županom in ravna-
teljico OŠ Simona Gregorčiča Kobarid Melito Jakelj 
si je ogledala lepote Planinskega raja.

Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju in se 
je zaključilo z željo po nadaljnjem sodelovanju. Na 
področju kulture se je že porodila nova ideja, ki 
bo mogoče že kmalu tudi uresničena.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

OBČINO KOBARID JE OBISKAL WILMER ARMANDO DEPA-
BLOS, stalni odpravnik poslov na veleposlaništvu Bolivarske 
republike Venezuele.

Predali aparat za klic v sili
Na Občini Kobarid posebno pozornost posveča-

mo starejšim občanom, saj jim želimo olajšati in 
polepšati jesen življenja. Aktivnim starejšim ose-
bam omogočamo vključitev v razne programe za 

GOSPA VESNA SE JE RAZVESELILA APARATA ZA KLIC NA 
POMOČ V SILI. Na dan predaje ga je testirala. Pritisnila je na 
gumb naprave, ki jo nosi okoli vratu, in prijazna sodelavka na 
drugi strani linije ji je ponudila pomoč. Aparat ni namenjen le 
klicu v sili, temveč tudi pogovoru, obveščanju najbližjih v nuj-
nih primerih, posredovanju informacij … Osebje je na voljo 24 
ur na dan 365 dni v letu.

Zlatarna Azur
Trg maršala Tita 18 a, Tolmin

T: 05/381-14-16
M: 041-923-222

Darila za različne priložnosti, kot so 
poroke, rojstni dnevi, obletnice  ... 

Izbirajte med prstani, uhani, zapestnicami in 
verižicami iz zlata, srebra ter kristalov.

www.zlatarstvo-azur.si

Društvo Notranja Pot, Ulica Gradnikove Brigade 33 (vhod pri trgovini Lega), Nova Gorica

Z ENERGIJO DOTIKA 
DO BOLJŠEGA POČUTJA

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

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

ta/možganske kapi, 
•  motoričnih in drugih teža-

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

JUNIJA v 
NOvO GORIcO 
PRIhAJA RUsKI 

ZDRAvILEc

i
Informacije in 

obvezne rezervacije
na: 031-395-864 

(tatjana) 

MAKSIM OSIPOV, 

magister ljudske 
medicine in 

kiropraktik, ki sodi med 
10 najboljših zdravilcev 

na svetu 
(19.-25. junija). 
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starejše in vsakdanje življenje. Ti-
stim, ki potrebujejo pomoč na domu 
ali drugo oskrbo, v proračunu zago-
tavljamo določena sredstva za pokri-
tje stroškov dela strokovnih služb.

Aprila se je župan Robert kavčič 
sestal s pristojnimi službami in zavo-
di. Beseda je tekla o možnostih zdru-
ževanja programov in iskanju naju-
streznejših pristopov do starejših 
oseb, ki potrebujejo tako pomoč na 
domu kot tudi prijazno besedo. Žu-
pan je imenoval delovno skupino, ki 
bo pregledala obstoječe dejavnosti, 
jih po potrebi nadgradila in jih sku-
šala približati starejšim.

Na območju kobariške občine ve-
liko starejših jesen svojega življenja 
preživlja doma, v domači oskrbi. Del 
dneva preživijo sami in mnogokrat se 
znajdejo v situaciji, ko potrebujejo po-
moč, kot jo ponuja aparat za klic na 
pomoč v sili. Zato smo se razveselili 
pobude podjetja Lunatel, da eni ose-
bi iz naše občine v brezplačno upo-
rabo preda omenjeni aparat. Skupaj 
s pristojnimi službami smo poiskali 
osebo, ki bi ji ta pomoč olajšala vsak-
dan. Aparat za klic na pomoč v sili 
je župan sredi maja v družbi pred-
stavnice podjetja Lunatel Gabrijele 
Ohojak in svetovalke za negospodar-
stvo na Občini Kobarid tanje Skočir 
predal Vesni. Ob tem se je zahvalil 

predstavnici podjetja za sodelovanje 
in humano odločitev, da pomagajo 
ljudem, ki tovrstno pomoč potrebu-
jejo, Vesni pa je zaželel, da bi ji pre-
dani aparat dobro služil in ji zagota-
vljal varno ter brezskrbno življenje.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

@upan se je sre~al z diplomanti
Kot smo že večkrat omenjali, Ob-

čina Kobarid nagradi vsakega diplo-
manta, magistra in doktorja znanosti 
iz občine Kobarid, ki odda vlogo z di-
plomsko nalogo ter se odzove povabi-

ŽUPAN ROBERT KAVČIČ SE JE APRILA SREČAL Z DIPLOMANTI. Prisluhnil je predstavitvam zaključnih nalog in nato z njimi poklepetal v spro-
ščenem vzdušju. Foto: Tanja Skočir

lu na srečanje, kjer svojo nalogo tudi 
predstavi. Letošnjega prvega tovrstnega 
dogodka, ki je potekal 21. aprila, se 
je udeležilo deset diplomantov. Žu-
pan Robert kavčič jim je na začetku 
čestital, nato pa je prisluhnil predsta-
vitvam zaključnih del. Ob tem se mu 
je utrnila marsikatera zanimiva ideja, 
o kateri bi lahko širše razpravljali. 
Prvič je bila predstavljena tudi make-
ta magistrice nike ivančič z naslo-
vom Idejna urbanistično arhitekturna 
zasnova kajak centra pri Kobaridu.

V nadaljevanju srečanja je župan 

Utrinki

v sproščenem vzdušju poklepetal z 
diplomanti in jim zaželel veliko uspe-
ha na nadaljnji življenjski poti.

Naslednje srečanje bo predvidoma 
oktobra. Na tem mestu želimo pova-
biti vse, ki ste letos diplomirali in še 
niste oddali vloge za pridobitev enkra-
tne denarne nagrade. Vložiti jo je tre-
ba v treh mesecih od izdaje javne li-
stine o diplomiranju. S tem si pridobi-
te pravico do denarne nagrade in mo-
žnost, da vaše delo v kobariški knji-
žnici uporablja tudi širša javnost.
Nataša Hvala Ivančič

SPOMIN NA PADLE RUSKE 
PARTIZANE
Zgornje Poso~je – Veleposlaništvo 
Ruske federacije v RS se vsako leto 
pred dnevom zmage spomni padlih 
ruskih partizanov pri nas in obišče 
njihove grobove ter spominska obe-
ležja. Tako je bilo tudi konec aprila v 
Zgornjem Posočju. Vojaški ataše 
Ruske federacije, polkovnik Ale-
ksander Krasnov in njegov name-
stnik, podpolkovnik Sergej Banin 
sta skupaj z delegacijami Društva 
veteranov SEVER Severne Primor-
ske, veteranov vojne za Slovenijo in 
predstavnikov Združenja borcev 
(ZB) za vrednote narodno osvobodil-
ne borbe (NOB) Breginj, Dolenja 
Trebuša, Kobarid in Tolmin položila 
cvetje na grobove ter ob obeležja v 
Breginju, Trebuši in na dveh mestih 
v Kobaridu.

V zahvalo in za skrb omenjenih obe-
ležij ter ohranjanje spomina na do-
godke iz NOB je vojaški ataše za dol-
goletno delo podelil spominske me-
dalje županu Robertu Kavčiču, pra-
porščakom, članom ZB, veteranom 
vojne za Slovenijo in društvu SEVER.

Delegacija, ki si med drugim priza-
deva tudi za prijateljstvo med ruskim 
in slovenskim narodom, si je ogleda-
la tudi Muzejsko zbirko Mazora v 
Breginju, kjer je med drugim pred-

stavljeno rusko orožje, ter Kobariški 
muzej, kjer se je ataše vpisal v knji-
go gostov.
Besedilo in foto: Vojko Hobič, predse-
dnik KO ZB za vrednote NOB Kobarid

POLAGANJE CVETJA – Vojaški ataše Ruske federacije, polkovnik Aleksander Krasnov in nje-
gov namestnik, podpolkovnik Sergej Banin sta na grobove ruskih partizanov na kobariškem 
pokopališču položila cvetje.

POLAGANJE VENCEV PADLIM 
PARTIZANOM NA PLANINI 
GOLOBAR
Golobar – Ob dnevu upora proti 
okupatorju je ob spomeniku padlim 
partizanom na planini Golobar pote-
kala spominska slovesnost s sveto 
mašo in položitvijo venca. Organiza-
tor pohoda in spominske slovesnosti 
na Golobarju je bila kot že mnoga 
leta Lovska družina Čezsoča.

Najprej so se žrtvam poklonili pri spo-
meniku pri Kalu - Koritnici, kjer je 
spregovoril Matija Mlekuž - Mrinkl, 
ki je eden od še živečih pričevalcev 
tistega usodnega 26. aprila 1943, 
ko so ob ustanavljanju Gradnikove 
brigade na planini Golobar italijanski 
vojaki obkolili zbrane partizane in 
kjer jih je v navzkrižnem ognju padlo 
43. Njihova trupla so na okruten na-
čin prenesli do vasi Kal - Koritnica, 
jih naložili na kamione in prepeljali 
do Bovca ter jih pokopali v skupni 
grobnici. Mrinkl se je s presunljivim 
pripovedovanjem spomnil, kako so 
te grozne trenutke doživljali prebival-
ci Kala - Koritnice.

Na planini Golobar je bovški župnik 
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Pogovor z `upanom ob 
ob~inskem prazniku

Konec maja smo slovesno obeleži-
li letošnji praznik občine Tolmin. V 
mesecu praznovanja smo potrkali 
tudi na vrata župana Uroša Brežana 
in z njim pokramljali o trenutnem 
dogajanju.

naj vas na začetku vprašam, kako 
ocenjujete gospodarsko stanje v ob-
čini?

Stanje je v skladu z gospodarskimi 
gibanji v Evropi in Sloveniji, ki so v 
zadnjih letih pozitivna. Gospodarstvo 
je v veliki meri odvisno od stanja v 
svetu, saj so največja in tako naša 
najpomembnejša podjetja odvisna 
predvsem od globalnega trga. Na po-
dročju turizma nam gre na roko do-
bra varnostna situacija pri nas in 
relativno slaba v Sredozemlju, Turči-
ji in nekaterih drugih za evropski trg 
nekoč tradicionalnih destinacijah. 
Rezultati naših družb so v primerja-
vi s preteklimi leti spodbudni, na 
Zavodu za zaposlovanje je po za-
dnjih podatkih prijavljenih relativno 
malo ljudi. V pogovorih z nekaterimi 
našimi gospodarstveniki se izposta-

vlja predvsem pomanjkanje ustrezne-
ga kadra. To je gotovo eden od izzi-
vov, na katerega bi ga morali v pri-
hodnje skupaj z gospodarstveniki in 
javnimi institucijami poiskati reši-
tev.

Je bila ena od možnih rešitev uved-
ba programa strojni tehnik na tol-
minski gimnaziji, ki pa zaradi pre-
majhnega vpisa še ne bo realizira-
na?

To je bil eden od poskusov. Idejo 
Gimnazije Tolmin so zelo močno 
podprli gospodarstveniki iz celega 
Posočja, kljub temu vpis prvo letu ni 
bil zadosten, da bi program lahko 
jeseni začeli izvajati. Vendar se puške 
ne meče v koruzo, ampak se bo s 
temi prizadevanji nadaljevalo. 

kakšno je stanje na področju turiz-
ma v občini?

V Posočju smo naredili velik korak 
in ustanovili skupno destinacijsko 
organizacijo Zavod za turizem Doli-
na Soče, ki ima velik potencial. Se-
veda je na področju turizma še veliko 
za postoriti, predvsem pri povezova-
nju in izobraževanju ponudnikov, 
dviganju kakovosti ponudbe, promo-

Utrinki

TOLMINSKI ŽUPAN UROŠ BREŽAN ob preurejenem vagonu avtovlaka, v katerem je na ogled 
potujoča razstava o gradbenem inženirju Maksu Klodiču. Foto: MiK

in dekan Vilijem Čušin za padle 
partizane daroval sveto mašo. Slav-
nostni govornik je bil bovški župan 
Valter Mlekuž, ki je še enkrat pou-
daril pomembnost ohranjanja spomi-
na na vse padle in žrtve vojn, da bi 
nas prav ta spomin odvračal od kon-

fliktov: »Tu so veliko prezgodaj uga-
snila življenja mladih partizanov, ki 
so se borili za mir in našo svobodo. 
Danes živimo v svobodni Sloveniji, 
ti dogodki pa nam morajo biti v 
spomin in opomin, da se kaj take-
ga ne bi nikoli več ponovilo. Vsak 

dan se moramo zavedati, kako po-
membna sta mir in svoboda in ka-
ko pomembno je ohranjati življenje 
v sožitju, v katerem danes živimo.«

Ob koncu nagovora je župan predla-
gal minuto zbranosti za umrlega gor-
skega reševalca, policista in planin-
ca Igorja Zlodeja, ki se je redno 
udeleževal spominskih slovesnosti 
na Golobarju. Za kulturni program 
sta poskrbela Moški pevski zbor Go-
lobar in harmonikar Matic Černuta.
Milan Štulc

SPOMINJALI SMO SE ENEGA, 
A BILA STA DVA
Petrovo Brdo – Drugo nedeljo v 
maju je bila pred znamenjem na ču-
dovitem razglednem Robarjevem 
griču, ki ga je leta 2007 v spomin na 
domačina, duhovnika in rodoljuba 
Janeza Volfa postavilo Društvo Ba-
ška dediščina, že desetič spomin-
ska sveta maša. Pred sto leti je bil 

kot vojni begunec pokopan na lju-
bljanskih Žalah, čeprav je v pismih 
večkrat izpričal »srčno željo«, da bi 
bil rad »pokopan pri svojih«, torej v 
Podbrdu. Njegova smrt je bila na-
znanjena v takratnih časopisih Slo-
venski narod, Slovenec, Domoljub 
in Bogoljub. Vsi so izpostavljali nje-
gov plemeniti značaj, skromnost in 
dobroto. Na zadnji poti ga je spre-
mljal tudi goriški nadškof dr. Franči-
šek Sedej, ki ga je leta 1906 ime-
noval za upravitelja cerkvenega pre-
moženja in svetovalca.

Za obisk »ljubljenega« Podbrda in 
okoliških gora je izkoristil vsako pri-
ložnost – pred bohinjsko železnico 
peš, potem s prvim jutranjim vla-
kom. Služboval je po primorskih kra-
jih, nazadnje je bil kar 20 let v Gori-
ci, kjer je bil leta 1900 imenovan za 
stolnega kanonika. Pri 70. je bil še 
na Triglavu, pri 77. je šel peš iz Ko-
roške v Ljubljano, pri 78. brez težav 
na Črno prst.

OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU so se na planini Golobar spomnili padlih partizanov. 
Foto: Matic Černuta
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ciji ter tudi turistični infrastrukturi. 
A menim, da smo na pravi poti. To 
potrjujejo tudi številke – število noči-
tev in obiskovalcev se iz leta v leto 
dviga, prav tako se na strani ponud-
be kapacitete iz leta v leta večajo in 
izboljšujejo. Ureja se dostop do Tol-
minskih korit in kolesarske poti, iz-
boljšuje se turistična signalizacija ter 
povezave javnega prometa. Javorca 
je bila predvsem po zaslugi Tolmin-
skega muzeja deležna vseevropske 
promocije, sedaj se tam izvajajo ob-
sežna obnovitvena dela. Z Ministr-
stvom za kulturo RS smo pripravili 
tudi vse potrebno za nominacijo te 
spominske cerkvice za pridobitev 
Znaka evropske dediščine, ki ga po-
deljuje Evropska komisija, skupaj z 
drugo zgodovinsko in pietetno dedi-
ščino na Poti miru je tudi del zgodbe, 
s katero smo se uvrstili na poskusni 
seznam UNESCA. Sedaj držimo pesti, 
da bomo pri teh pobudah uspešni.

Od zasebnih investicij bi izpostavil 
Hotel Dvorec, tolminski mestni hotel, 
ki je dolga leta životaril. Z novim la-
stnikom dobiva podobo in ekipo, na 
katero bomo, verjamem, lahko pono-
sni.

ker smo tik pred poletno sezono, 
so pred vrati tudi festivali. kaj pri-
našajo občini in dolini?

Festivali so še eden od turističnih 
produktov našega območja, ki iz leta 
v leto raste, obenem pa nosijo ime 
Tolmina in doline Soče v svet. Ob 

koncu poletja se nam obeta nov fe-
stival MotörCity. Sodelovanje z orga-
nizatorji je dobro. Po informacijah, 
ki jih imam, kaže da bo tudi obisk 
dober. Upam, da večjih težav zaradi 
povečanega obiska na Sotočju in v 
Tolminu, tako kot doslej, ne bo. Ve-
seli me, da pri velikih že uveljavlje-
nih festivalih kot so MetalDays, Punk 
Rock Holiday in Overjam Reggae Fe-
stival dobivajo pomembno vlogo tudi 
domače organizacijske ekipe ter da 
so se v zadnjih letih okrepili in uve-
ljavili tudi nekateri festivali v organi-
zaciji domačinov kot sta Gora rocka, 
Soča Outdoor in zimzelena Sajeta.

kaj občina, razen promocije, prido-
bi s temi festivali? kam namenja 
sredstva, pobrana s turistično takso?

Sredstva vlagamo v infrastrukturo 
na samem prizorišču – širšem obmo-
čju Sotočja. Doslej je bil vložek obči-
ne vedno višji od sredstev, pobranih 
s turistično takso. To je seveda po-
gled z vidika občinskega proračuna. 
če pogledamo širše, kraj in tudi do-
lina s festivali veliko pridobiva. No-
čitvene kapacitete so v tem obdobju 
zasedene, večji promet imajo gostin-
ci, trgovine, muzeji, druge turistične 
točke …

Je s strani lokalnega prebivalstva še 
slišati negodovanje?

Seveda se še sliši tudi negodova-
nje. Zavedati se moramo, da je v 
času festivalov obremenitev okolja s 
hrupom povečana in tega nismo va-

jeni. Mislim, da so bili glede tega v 
preteklosti tudi nekateri organizator-
ji preveč nedosledni, kar bo potrebno 
popraviti. Nekatere ljudi hrup moti, 
velika večina pa se zaveda prednosti, 
ki jih festivali prinašajo, in je zato 
pripravljena tudi nekaj potrpeti. Da 
bi soočili in slišali tudi mnenja do-
mačinov, bo v organizaciji Krajevne 
skupnosti Tolmin in Zavoda za turi-
zem organiziran tudi posvet na to 
temo. 

Ponovno je aktualna tudi obvozni-
ca. kaj bo tolmin pridobil z njeno 
izgradnjo? 

Desetletni proces usklajevanja z 
vsemi deležniki in soglasodajalci je 
za nami. Menimo, da je obvoznica 
taka, kot je sedaj predstavljena, v 
osnovi dobro zasnovan in potreben 
projekt. Z njo bo Tolmin veliko pri-
dobil, saj bo tranzitni promet preu-
smerjen na obrobje. Mestno središče 
bomo lahko oblikovali po lastni me-
ri, več pozornosti namenili pešcem 
in kolesarjem. Tako bo mesto prija-
znejše za bivanje. Hkrati bomo z 
obvoznico dobili možnost napajanja 
Cvetja, še zadnje zazidalne površine 
v Tolminu, ki jo predvideva občinski 
prostorski načrt. Razprava glede ob-
voznice, ki je potekala v Knjižnici 
Cirila Kosmača Tolmin, je pokazala 
še na nekaj pomanjkljivosti in mo-
žnih popravkov, ki jih bomo predla-
gali investitorju – Direkciji RS za 
infrastrukturo (DRSI), ko bo država 

razpisala revizijo projekta. Predvsem 
se zdi zanimiva ideja ureditev drevo-
reda ob obvoznici ter kakšen dodaten 
zaščitni ukrep za poselitveno obmo-
čje Pod Brajdo. 

kakšen postopek lahko pričakuje-
mo v nadaljevanju?

Najprej bo na vrsti revizija projek-
ta za gradbeno dovoljenje in pridobi-
tev gradbenega dovoljenja. Sledila bo 
izdelava projekta za izvedbo ter pri-
prava razpisa za izvajalca del, podpis 
pogodbe z izvajalcem in začetek del. 
Vzporedno tečejo parcelacije in nato 
še odkupi zemljišč. Na predstavitvi 
je predstavnica DRSI irena Zore Wil-
lenpart kot optimistično različico 
napovedala, da bi z gradnjo lahko 
pričeli leta 2019.

Zaključuje se tudi priprava celostne 
prometne strategije (CPS). kako ta 
dokument rešuje obstoječe neustre-
zne razmere za kolesarje in pe-
šce?

Na načelni ravni lahko rečem, da 
je bila CPS namenjena prav tem cilj-
nim skupinam. V neposredni bližini 
mesta, tudi z mislijo na prihajajočo 
obvoznico, daje večji poudarek pe-
šcem in kolesarskemu prometu. Ob-
voznica skupaj s CPS predstavlja 
osnovo za upravljanje in drugačno 
organiziranje središča Tolmina kot 
doslej. Eno od idej, kako urbanistič-
no urediti osrednji del mesta takrat, 
ko se bomo znebili težkega tranzitne-
ga prometa, nam bodo v juniju pred-

Utrinki

Pogosto je novih moči nabiral v svoji 
brunarici nad rojstno hišo, tudi po 
težji bolezni leta 1912. Bil je dobro-
tnik cerkve v Podbrdu. Leta 1910 je 
poravnal stroške za nov krstilnik, 

ograjo in poslikavo kapelice. Ob bi-
vanju »v prelepi podbrški domovini«, 
kot jo je imenoval, je v cerkvi večkrat 
maševal in vodil slovesnosti s proce-
sijami.

Sorodniki so ohranjali izročilo, da je 
bil duhovnik tudi eden od Janezovih 
bratov Andrej Volf (1816–1879). 
Danes vemo, da je bil Andrej prvoro-
jenec in da je bil posvečen že leta 
1840. Umrl je v Kanalu, kjer je bil 
18 let dekan. Med Kanalci je bil ce-
njen, od ustanovitve dalje je bil tudi 
član tamkajšnje čitalnice. Pred služ-
bovanjem v Kanalu pa je služboval v 
Kamnjah, Gorici in Kobaridu. 
Olga Zgaga, članica Društva Baška 
dediščina

O@IVLJENA DEDI[^INA @IVI
Tolmin – Društvo Baška dediščina 
se je v cvetnem tednu odzvalo pova-
bilu Kmetijske zadruge Tolmin na 
dogodek Cvetna sobota. Predstavilo 
je cvetnonedeljsko butaro, ki ji v 
enajstih vaseh zgornjega dela Baške 
grape, za katere je značilna tirolska 
poselitev, pravijo pusl ali pusu. Stoj-
nica je zaživela v zelenju, ki zvesto 

sledi tradiciji in izročilu. Obiskovalci 
so spremljali potek izdelave in se 
seznanjali s pomenom zelenja, kar 
je nekatere tako navdušilo, da so ga 
na cvetno nedeljo odnesli k blago-
slovu namesto oljke.

Pusl je v začetku novega tisočletja 
popolnoma izginil iz cvetnonedelj-
skega obredja. Od leta 2008 pri 
obujanju običaja z organizacijo de-
lavnice v Podbrdu vztraja Društvo 
Baška dediščina, ki opaža, da se je 
pusl že vrnil v marsikateri dom. Leta 
2013 je uspelo s predlogom za vpis 
v register nesnovne kulturne dedi-
ščine pri Ministrstvu za kulturo RS.

Naslednje leto je Nadja Valentinčič 
Furlan, kustosinja za etnografski 
film pri Slovenskem etnografskem 
muzeju, delavnico snemala. Foto-
grafijo z dogodka je umestila v mo-
nografijo Dokumentiranje in predsta-
vljanje nesnovne kulturne dediščine 
s filmom, ki je izšla leta 2015. Ob 
njeni predstavitvi letošnjega aprila v 

SPOMINSKO ZNAMENJE – KRIŽ IN INFORMACIJSKA TABLA PRIČATA O ŽIVLJENJU IN DE-
LU JANEZA VOLFA. Z Robarjeve domačije na Petrovem Brdu sta v prvi polovici 19. stoletja kar 
dva »šla v šole« in pustila sledi kot priljubljena, delovna in zavedna duhovnika. Foto: Alenka 
Zgaga
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stavili tudi študentje Fakultete za 
arhitekturo v Ljubljani pod mentor-
stvom profesorja mag. tomaža kru-
šca.

kaj bo z bencinsko črpalko?
V bližnji prihodnosti je ne vidim 

več v samem centru. čeprav so nam 
še pred kratkim iz Petrola napisali, 
da jih selitev ne zanima, bo z izgra-
dnjo obvoznice še en pomemben 
razlog zanjo na tej lokaciji manj – 
ekonomski.

Ste razmišljali o uvedbi javnega 
prevoza do tolminskih korit, Javor-
ce …?

V lanskem letu smo prvič posku-
sno uvedli linijo javnega prevoza 
med mestom in Tolminskimi koriti. 
S tem bomo nadaljevali, ob koncih 
tedna pa z Zavodom za turizem Do-
lina Soče poskrbeli tudi za prevoz do 
Javorce. V letošnjem letu smo ob 
podpori Ministrstva za infrastruktu-
ro uspeli povezati železniško postajo 
s Tolminom – prihodi vseh vlakov so 
usklajeni z javnim avtobusnim pre-
vozom do mesta.

Ali CPS obravnava tudi Most na 
Soči?

Manj kot bi si želel. V minulih le-
tih smo skušali najti rešitev glede 
ureditve prometa v tem kraju, ki bi 
ustrezala tudi domačinom, pa je ni-
smo našli. Sedaj se odpira nova mo-
žnost, ker je država pristopila k dve-

ma novima projektoma v naši občini, 
in sicer v izgradnjo obvoznic v Vol-
čah in na Mostu na Soči. Idejne za-
snove so že narejene. če bo prišlo do 
realizacije, bomo lahko tudi center 
Mosta na Soči preuredili po meri pe-
šcev in kolesarjev ter predvsem po 
meri domačinov.

na mizi imate še eno idejno zasno-
vo – športni park Brajda.

Res je. Idejna zasnova predstavlja, 
kakšen športni park želimo. Potreb-
nih je bilo kar nekaj razgovorov s 
športniki, obema šolama, ki sta v 
neposredni bližini, krajevno skupno-
stjo in drugo zainteresirano javno-
stjo, da smo prišli do te zasnove. V 
načrtu ni večjih sprememb. Poskrbe-
lo se bo za nekaj več zelenja ter zgra-
dilo nadomestni objekt za sedanji 
ležeči nebotičnik in nov objekt pod 
vzhodno tribuno. V slednjem so v 
načrtu servisni prostori in slačilnice, 
nad njim pa tribune. Servisni prosto-
ri bodo tudi v objektu, ki bo nado-
mestil ležeči nebotičnik. Da pa bi 
sploh prišlo do te gradnje, se bo tre-
ba dogovoriti glede lastništva.

Že v letošnjem letu bo potekala 
obnova starega košarkarskega igrišča, 
za kar smo pridobili sredstva na raz-
pisu Fundacije za šport. V priho-
dnjem letu pa nameravamo kandidi-
rati za sredstva, ki bi omogočala 
prenovo atletskega stadiona.

V idejni zasnovi se omenja tudi ho-

tel in bazen.
To je vključeno v projekt kot več-

krat izražena želja številnih občanov, 
v katero smer naj bi šel razvoj širše-
ga območja Brajde. Sam prostor je 
kakovosten in smo ga temu nameni-
li tudi že v našem Občinskem prostor-
skem načrtu. Je pa treba vzeti v za-
kup, da imamo v tem trenutku na 
tem prostoru drugo dejavnost in la-
stnika, ki ima svojo vizijo.

naj zaključiva pogovor z željami ob 
občinskem prazniku. kaj bi na tem 
mestu povedali občankam in obča-
nom?

Upam, da je bil mesec maj s šte-
vilnimi prireditvami in različnimi 
dogodki tudi zanje pester ter vsaj 
malo svečan in prazničen. Zahvalju-
jem se vsem, ki so se s programom 
trudili in nam tako popestrili prazno-
vanje. Iskrene čestitke pa gredo vsem 
občankam in občanom.
Pogovor pripravila: Mateja Kutin

Marta Filli ~astna ob~anka, 
poleg nje {e {est ob~inskih 
nagrajencev

Župan Uroš Brežan in predsednik 
občinske komisije za priznanja in 
nagrade Friderik lapanja sta 26. 
maja na slavnostni seji občinskega 
sveta podelila letošnje občinske na-
grade.

Naziv čASTNA OBčANKA OBčI-
NE TOLMIN si je za življenjsko delo 

na področju kulturno-izobraževalne 
dejavnosti prislužila Marta Filli, ki 
je po Janezu Dolencu (2004), mag. 
Vasji klavori (2007), Veri Clemente 
kojić (2009), Marku Munihu (2011) 
in Silvestru Gaberščku (2016) naša 
šesta častna občanka. Po opravljeni 
gimnazijski maturi na slovenskem 
liceju v Trstu se je Fillijeva leta 1954 
zaposlila v Knjižnici Tolmin, ki jo je 
vodila vse do upokojitve leta 1989. 
Pod njenim vodstvom se je počasi 
razvila v žarišče kulturnega življenja 
v Tolminu. Med prvimi v Sloveniji je 
uvedla ure pravljic za najmlajše. S 
pomočjo dirigenta Uroša lajovca je 
ustanovila prvi glasbeni oddelek pri 
nas. Nova knjižnična hiša, ki je zrasla 
po potresu leta 1976, je omogočila 
širjenje dejavnosti, Tolminci pa so se 
tu srečevali z najpomembnejšimi slo-
venskimi književniki, slikarji, glasbe-
niki in drugimi kulturnimi delavci. 
Pod vodstvom Fillijeve so uvedli bi-
bliobus, pridobili svojo enoto v Bov-
cu in se lotili založništva. Kulturno 
ponudbo v Tolminu je bogatila tudi 
po upokojitvi, saj so se v njeni manj-
ši galeriji predstavljali predvsem slo-
venski likovni umetniki, vseskozi pa 
je bila aktivna tudi kot prevajalka iz 
italijanskega jezika. Za svoje delo je 
Fillijeva med drugim prejela čopovo 
nagrado Društva bibliotekarjev Slo-
venije in Trubarjevo nagrado Zveze 
kulturnih organizacij Slovenije.

 PLAKETO OBčINE TOLMIN je za 

Utrinki

Goriškem muzeju pa je premierno 
predstavila tudi desetminutni film 
»Moj pusl je ta leus«.
Pusl tako postaja prepoznaven tudi 
navzven. Zadnja štiri leta bogati fe-
stival cvetnonedeljskih butaric slo-
venskih pokrajin v Zgornjih Palov-

čah. Predstavljen je bil na lokalnih 
televizijah, RTV Slovenija in TV Ko-
per Capodistria. Člani društva so na 
srečanju varovancev Doma upoko-
jencev Podbrdo večkrat vodili delav-
nico izdelave, lani pa so s to ljudsko 
ustvarjalnostjo seznanili zeliščarice, 

ki delujejo v sklopu Kulturnega dru-
štva podeželskih žena Gornjega Po-
sočja. V pomladnem času pusl kot 
dar namesto običajnega šopka raz-
veseljuje nastopajoče na društvenih 
prireditvah.
Besedilo in foto: Olga Zgaga, članica 
Društva Baška dediščina

DROBCI VSAKDANA, KI 
POVEZUJEJO
Ba{ka grapa – Življenje v zgornjem 
delu Baške grape bogatijo tudi drob-
ni dogodki in akcije, ki prinašajo za-
dovoljstvo nad opravljenim delom. 
April jih je bil poln. Kar trije so naka-
zovali prihod velikonočnih praznikov. 
V Podbrdu je Društvo Baška dedi-
ščina na medgeneracijski delavnici v 
OŠ Simona Kosa že tradicionalno 
spletalo cvetnonedeljske butarice – 
pusle. Nekoliko pozneje istega dne 
so starši najmlajše peljali na veliko-
nočno delavnico v Dom krajanov na 
Grahovo ob Bači. Izdelovali so koša-

rice za pirhe in se preizkusili v kra-
šenju jajčk. Naslednjega dne se je 
na ustvarjalni delavnici v Hudajužni 
družilo osem otrok s svojimi starši. 
Po navodilih Lee Kemperle so ra-
doživo rezali in lepili ter se čudili, da 
jim je uspelo izdelati piščančka, ki 
kuka iz jajčne lupine.

Svetovni dan zemlje, 22. april, je že 
tradicionalno potrkal na okoljsko 
ozaveščenost krajanov. Na čistilni 
akciji v Krajevni skupnosti (KS) Pod-
brdo so se pod sloganom Dan veli-
ke metle lotili čiščenja odpadkov in 
razbohotenega grmovja ob glavni 
cesti. Upravičeno so negodovali nad 
brezbrižneži, ki iz svojih avtomobilov 
odmetavajo vse več pločevink in pla-
stenk. Zadovoljni so bili tudi z dolgo 
načrtovano sanacijo divjega odlaga-
lišča. V KS Hudajužna-Obloke je 
družno čistilo 28 krajanov iz obeh 
vasi. Tudi tu so se jezili nad neodgo-
vornimi vozniki, sicer pa so sekali 
grmovje in kosili travo, posebno ob 
cestah v Zakojco ter Obloke. Odpa-

PREDSTAVITEV CVETNONEDELJSKE BUTARE, ki ji v 11 vaseh zgornjega dela Baške grape, 
za katere je značilna tirolska poselitev, pravijo pusl ali pusu. 
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dolgoletno delo na področju izobra-
ževanja in usposabljanja otrok s po-
sebnimi potrebami prejela Podru-
žnična šola za izobraževanje in 
usposabljanje otrok s posebnimi po-
trebami pri OŠ Franceta Bevka Tol-
min. Letos mineva 60 let od začetkov 
vzgoje, izobraževanja in usposablja-
nja otrok s posebnimi potrebami na 
Tolminskem, ko je bila v Tolminu 
ustanovljena šola s prilagojenim pro-
gramom, takrat imenovana pomožna 
šola. Bila je ena redkih v Sloveniji, ki 
je otrokom omogočala tudi bivanje. 
Posebni vzgojni in izobraževalni za-

vod Tolmin, ki je bil ustanovljen leta 
1964, se je leta 1992 preimenoval v 
Center za izobraževanje in usposa-
bljanje Tolmin, ta pa se je leta 2002 
razdelil na dva dela: Varstveno de-
lovni center za odrasle osebe z mo-
tnjo v telesnem in duševnem razvo-
ju ter Center za izobraževanje in 
usposabljanje za osnovnošolske otro-
ke z motnjo v telesnem in duševnem 
razvoju. Slednji je s šolskim letom 
2005/2006 postal podružnična šola 
OŠ Franceta Bevka Tolmin. Ravnatelj 
Vladimir Mavri in pomočnica ravna-
telja Judita špolad sta skrbela za čim 

manj stresno vključitev otrok s po-
sebnimi potrebami. Zadnje desetletje 
je njihovo glavno vodilo inkluzija in 
pripojitev ima dokazano neprecenlji-
vo vrednost. Otroci s posebnimi po-
trebami, katerih število je s 14 nara-
slo na 36, so tu vključeni v dogajanje, 
druženje, sodelovanje, izkazovanje in 
potrjevanje.

PRIZNANJI OBčINE TOLMIN sta 
letos prejela mag. Damjana Fortunat 
Černilogar za velik prispevek njene-
ga raziskovalnega dela k prepoznav-
nosti in ugledu občine na evropski 
ravni ter Andrej Dobravec za po-

memben prispevek k razvoju gospo-
darstva v občini. Andrej Dobravec, 
po izobrazbi sicer mesar, je svojo 
kovinsko dejavnost začel v rodnih 
Doljah kot samostojni podjetnik, ob 
ponujeni priložnosti pa se je lotil gra-
dnje tovarne na Dobravah in nastalo 
je družinsko podjetje Skrin. Razvil je 
idejo o samostojni izdelavi strešne 
kritine, ki se je še posebej izkazala 
pri zadnjih potresih v Posočju, danes 
pa izdelujejo večinoma drobno ko-
vinsko galanterijo. Že vse od začetka 
si prizadeva ustvarjati nova delovna 
mesta za čim več domačinov, trenu-

OBČINA TOLMIN IMA LETOS SEDEM NAGRAJENCEV. Na fotografiji so nagrajenci skupaj s podeljevalcema nagrad (z leve proti desni): Tomaž Štenkler (zahvala), Mario Zufferli (zahvala), mag. 
Damjana Fortunat Černilogar (priznanje), župan Uroš Brežan, Marta Filli (častna občanka), ravnatelj Vladimir Mavri in pomočnica ravnatelja Judita Špolad (prevzela sta plaketo v imenu Podru-
žnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami pri OŠ Franceta Bevka Tolmin), Andrej Dobravec (priznanje), Danica Krivec (zahvala) ter predsednik občinske 
komisije za priznanja in nagrade Friderik Lapanja. Slovesnost ob občinskem prazniku se je zaključila z odprtjem novega parka za Tolminskim muzejem, kjer sta trak prerezala častna občanka 
Fillijeva in župan Brežan. Foto: Foto Červ
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dno vejevje so s traktorji odpeljali na 
deponijo, kjer so zbirali material za 
prvomajski kres. Krajani KS Graho-
vo ob Bači so podobo krajev olep-
šali prvi vikend v maju.
Na predvečer 1. maja so se ob kre-
sovih veselili v Podbrdu, Stržišču in 

KRESOVANJA V HUDAJUŽNI so se udeležili skoraj vsi krajani Hudajužne in Oblok. Kres je go-
rel dolgo v noč. Foto: Zdenko Torkar

Hudajužni, kjer so pripravili tudi po-
sebno kresovanje s peko hrenovk za 
najmlajše. Z materialom, zbranim s 
čiščenjem in urejanjem razgledne 
točke, so kres zakurili tudi na Kori-
tnici.
Olga Zgaga

GASILSKA ZAHVALA  
SV. FLORJANU
Obloke – Na Florjanovo nedeljo, 7. 
maja, so gasilci Prostovoljnega ga-
silskega društva (PGD) Podbrdo in 
krajani Hudajužne ter Oblok poskr-
beli, da je kraj zaživel v prazničnem 

vzdušju. V teh krajih namreč ohra-
njajo tradicijo romanja k zavetniku 
pred požari sv. Florjanu, ki jo je 
spodbudil uničujoč požar v Podbrdu 
leta 1766. Nekdaj so romali peš in 
vso pot molili, po drugi vojni pa so 
sem prihajali organizirano z avtobu-

GASILSKO VAJO OB PAZNIKU SV. FLORJANA so uspešno izpeljali gasilci in člana ekipe prve 
pomoči, ki od leta 2010 deluje v okviru PGD Podbrdo.
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tno podjetje zaposluje 28 ljudi.
Mag. Damjana Fortunat černilogar 

je zgodovini zapisana že od študija. 
Vodenje novoustanovljenega zavoda 
Tolminski muzej je prevzela leta 
2000, njegova prepoznavnost pa je 
tesno prepletena z njenim delom v 
vlogi direktorice in kustosinje zgodo-
vine. Fortunat černilogarjeva je ob-
javila številne strokovne članke in 
publikacije ter pripravila stalne ali 
občasne razstave. Posebno jo zanima 
obdobje soške fronte, veliko se je 
ukvarjala s tolminskim puntom. Za 
svoje delo je prejela več visokih na-
grad v Sloveniji in na tujem – naza-
dnje 15. maja Valvasorjevo nagrado 
za enkratne dosežke, najvišje stano-
vsko priznanje za posebne dosežke 
v muzejstvu. Komisijo je prepričala 
njena razstava Spominska cerkev Sv. 
Duha v Javorci – sto let »bazilike mi-
ru«, s katero je muzej obeležil 100. 
obletnico izgradnje cerkvice v Javor-
ci.

Na slavnostni seji so podelili tudi 
tri ZAHVALE OBčINE TOLMIN. Nek-
danji dolgoletni župan Občine Dreka 
Mario Zufferli jo je kot prvi Neslo-
venec prejel za pomembno vlogo pri 
izgradnji narodnostno pomembne 
ceste Volče–Solarji, za katero je Slo-
venija dobila prva nepovratna evrop-
ska sredstva, ter za svoja aktivna 

prizadevanja pri povezavah med pre-
bivalci Tolminske in Benečije. tomaž 
štenkler je zahvalo prejel za 17-letno 
zavzeto vodenje Planinskega društva 
Podbrdo. Društvo, ki letos beleži 60-
letnico svojega obstoja, je prav v ča-
su Štenklerjevega predsedovanja pre-
stopilo meje lokalnega delovanja. 
Danica krivec je zahvalo prejela za 
svoj odločilen prispevek k obuditvi 
že skoraj pozabljenega pisanja pirhov 
ob vaškem prazniku Šempav v Polju-
binju ter zaradi skrbi za ohranjanje 
in prenašanje tega ljudskega običaja 
na prihodnje rodove.
Po obrazložitvah povzela: Špela 
Kranjc

Po izgradnji obvoznice 
promet skozi Tolmin 
prepolovljen na ra~un 
tranzita

Javna predstavitev načrtov za tol-
minsko obvoznico, ki je bila 8. maja 
v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin, 
je pričakovano postregla z živahno 
razpravo, v kateri so udeleženci dali 
nekaj konkretnih in dobrih predlo-
gov. Trasa 1,5-kilometrskega odseka 
je s sprejemom Državnega prostorske-
ga načrta (DPN) že določena in v 
tehnične rešitve obvoznice ni več 
mogoče posegati, so pa pristojni na-
povedali, da bodo utemeljene pomi-

sleke in pobude javnosti upoštevali v 
največji možni meri.

Uvodoma je župan Uroš Brežan 
povzel skoraj desetletno zgodovino 
nastajanja projekta, v katerega je bi-
la javnost močno vključena. »Z jav-
nimi predstavitvami obvoznice Tol-
min smo začeli že oktobra 2007, ko 
je bila v Tornijevi dvorani prva javna 
predstavitev še pred izdanim sklepom 
o začetku postopka izdelave DPN av-
gusta 2008. Krajevna skupnost Tol-
min je bila vedno vključena v debate. 
Smernice za projekt so bile izdane 25. 
11. 2008, nato je 7. 10. 2009 sledila 
javna predstavitev strokovnih podlag 
in optimalnih variant, občinski svet 
je to obravnaval na seji 3. 11. 2009, 
na pobudo takratne civilne iniciative 
nasprotnikov tolminske obvoznice je 
bila 11. 12. 2009 v knjižnici javna 
tribuna. Javna obravnava osnutka 
DPN je bila 8. 12. 2011, na občinskem 
svetu smo ga potrdili 13. 12. 2011, od 
7. 11. do 7. 12. 2012 pa je potekala 
javna razgrnitev. To je čas, ko ima 
vsakdo v javnosti možnost povedati 
pripombe na osnutek dokumenta. 
Zaključek procesa priprave DPN je bil 
sprejem vladne uredbe maja 2013. 
Sledilo je nekaj let zatišja, saj je ime-
la država kar velike proračunske te-
žave, ki so se odrazile tudi na projek-
tih in investicijah na državnih cestah. 

Pred letom in pol se je začel pripra-
vljati projekt za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja in sedaj pa smo na 
koncu tega procesa,« je bil natančen 
Brežan. Kot je povedala irena Zore 
Willenpart z Direkcije RS za infra-
strukturo (DRSI), zakonodaja ne do-
loča, da bi morala biti v pripravo 
projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja vključena javnost, vendar 
so se kot investitorji odzvali na po-
budo krajevne skupnosti in občine 
ter skupaj s Projektivnim birojem 
Ginex International pripravili še eno 
javno predstavitev projekta. Pridobi-
tvi gradbenega dovoljenja bo sledila 
še izdelava projekta za izvedbo. »Za-
čeli smo tudi že s postopkom prido-
bivanja zemljišč, potrebnih za gra-
dnjo, zato smo lastnikom predstavili 
projekt že prej spomladi. Do sklenitve 
pogodb in plačila odškodnin bo pre-
teklo vsaj eno leto. Upamo, da bomo 
nazadnje prišli do rešitev, ki bodo 
ugodne za obe strani, zavedamo pa 
se, da vsak tak poseg nekatere ljudi 
prizadene,« je dejala. če bi šlo vse 
gladko, bi po njenih besedah konec 
prihodnjega leta lahko pripravili raz-
pis za izvajalca gradbenih del in z 
deli začeli v letu 2019, če bo denar 
še na razpolago. Razen mostu, ki je 
nekoliko večji objekt, gradnja ni po-
sebej zahtevna, trajala pa naj bi pri-
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som ali vlakom.

Tokrat je procesija s krajani iz vasi iz 
gornjega dela Baške grape in gasilci 
iz Podbrda, Ruta in Granta, Graho-
vega ob Bači ter Kneže z gasilskimi 
prapori na čelu iz središča vasi kre-
nila v cerkev sv. treh kraljev. Podbr-
ški župnik Danilo Kobal se je med 
mašo zahvalil gasilcem za njihovo 
humano poslanstvo.

Krajani so praznik obogatili s kultur-
nim programom. Navdušil je basba-
ritonist Luka Ortar, član Opernega 
studia Opere in baleta Ljubljana, ki 
ima v vasici Obloke svoje korenine. 
Na orglah, flavti in violinah ga je 
spremljala instrumentalna skupina 
Allegro iz župnije Ježica, ki s svojim 
glasbenim znanjem razveseljuje že 
dvajset let.

Izkazali so se tudi podbrški gasilci, 
ki so v središču vasi prikazali vajo 
gašenja in preiskovanja goreče stav-
be ter reševanje ponesrečenca iz 
nje. Vodil jo je poveljnik Nejc Panj-
tar. Namen vaje, gasilska vozila in 
tehniko, ki so jo uporabili gasilci pri 
gašenju, njihovo osebno varovalno 
opremo ter gasilsko usposobljenost 

je komentiral poveljnik Gasilske zve-
ze Tolmin Jože Dakskobler. V sklo-
pu vaje so iz goreče stavbe rešili 
eno osebo, ki so jo oskrbeli člani 
ekipe prve pomoči, ki od leta 2010 
deluje v okviru PGD Podbrdo.

Gospodinje iz Oblok in Hudajužne 
so napekle sladke dobrote ter po-
stregle prav vsakega obiskovalca. 
Tudi vreme je sledilo zagotovilu po-
vezovalke programa, »da to nedeljo 
sv. Florjan trdno drži vedro v svojih 
rokah«.
Besedilo in foto: Olga Zgaga

MEDNARODNI KONGRES 
MLADIH GEOGRAFOV V 
TOLMINU
Tolmin – Evropska geografska zve-
za za študente in mlade geografe 
(EGEA) letno organizira kongrese po 
posameznih regijah. Kongres Evro-
mediteranske regije (EMRC) je letos 
organiziralo Društvo mladih geogra-
fov Slovenije (DMGS), znotraj zveze 
znano kot EGEA Ljubljana. Tema to-
kratnega kongresa so bile naravne 
nesreče, zato sta bila za lokacijo iz-

brana Tolmin in soška dolina, ki sta 
v Sloveniji na tem področju med bolj 
prizadetimi. Kongres je med 27. 
aprilom in 2. majem potekal v Cen-
tru šolskih in obšolskih dejavnosti 
Soča v Tolminu. Udeležilo se ga je 
100 geografov iz Avstrije, Češke, 
Hrvaške, Nemčije, Poljske, Španije, 

Švice in še nekaterih drugih držav 
ter več kot 15 iz Slovenije.

Na kongresu se je izvedlo več delav-
nic in strokovnih ekskurzij po okolici 
– vse na temo naravnih nesreč in 
njihove prepletenosti s človekom. 
Vreme nam je šlo »na roko« in nam 
omogočilo izvedbo petih delavnic, 

UDELEŽENCI MEDNARODNEGA KONGRESA MLADIH GEOGRAFOV, ki se je konec aprila in 
v začetku maja odvijal v Tolminu, so bili nad lokacijo navdušeni, saj je ponudila praktičen prikaz 
naravnih nesreč in veliko naravnih lepot. Foto: Lena Kropivšek
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bližno dve leti. »V času gradnje poseg 
ne bo lep, sicer pa se bo objekt po 
ureditvi in kasnejših ozelenitvah lah-
ko zlil s prostorom in ne bo več mo-
teč, pa tudi ljudje se bodo privadili,« 
je optimistična Zore Willenpartova.

Odgovorni projektant za pridobitev 
gradbenega dovoljenja v biroju Ginex 
International Domagoj Bačič je s po-
močjo vizualizacije predstavil traso 
obvoznice. Ta se začne pri tolmin-
skem pokopališču, kjer se naveže na 
obstoječo cesto s krožiščem, ki je 
zaradi poplavnega območja rahlo dvi-
gnjeno. Kmalu za krožiščem je 3-kra-

ko semaforizirano križišče, v katere-
ga bo speljan promet iz središča 
mesta skupaj s kolesarji in pešci. Ce-
sta se nadaljuje čez približno tretjino 
polja proti useku in se začne rahlo 
dvigati. Pod njo je 3,5 metra širok in 
2,5 metra visok podhod za pešce in 
kolesarje. Do tega podhoda poteka 
od 3-krakega križišča ob obvoznici 
tudi 3,5 metra široka večnamenska 
pot, namenjena kolesarjem, pešcem 
in kmetijski mehanizaciji, ki se tu 
umaknejo s trase. Proti hišam je po-
stavljen protihrupni nasip višine 1,5 
metra, obvoznica se še naprej dviga 

proti Cvetju, proti travnikom, na ka-
terih se med drugim odvijajo festiva-
li, je postavljen rahel protihrupni 
nasip. Pri izdelovanju dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja 
so ugotovili, da lahko navezavo Dija-
ške ulice na obvoznico lažje izvedejo 
s krožiščem, ki dodatno umirja pro-
met. Dijaška ulica bo namenjena 
samo motornemu prometu, medtem 
ko bo za pešce in kolesarje nekoliko 
nižje urejena nova asfaltirana in 
osvetljena varna pot. Obvoznica se 
od navezave Dijaške ulice nadaljuje 
z novim, 180-metrskim mostom, ki s 
50-metrskim lokom Tolminko prečka 
med bazeni in hiško čistilne naprave, 
na drugi strani pa se s krožiščem 
priključi obstoječi državni cesti proti 
Mostu na Soči.

V razpravi, ki je sledila predstavi-
tvam, so prisotni največ dvomov iz-
razili v zvezi z dvema zelo blizu si 
postavljenima krožiščem in križiščem 
ob pokopališču, opozorili so na 
manjkajoče parkirišče za tovornjake 

in pomanjkanje parkirnih mest ob 
večjih pogrebih, predlagali so odseke, 
kjer bi imel Tolmin možnost dobiti 
nov drevored, prebivalci Dijaške ulice 
pa so izrazili pomisleke glede njene 
navezave prek krožišča na obvozni-
co, saj pričakujejo zelo povečan pro-
met po ulici, ki je tudi dovozna pot 
v šolski center. Kot sta pojasnila vod-
ja občinskega oddelka za okolje in 
prostor mag. Miran Drole in župan 
Brežan, je ena od možnosti, da bi 
dvosmeren promet z obvoznice do-
volili le do šolskega centra, v bližini 
katerega bi lahko uredili dodatno 
parkirišče.

Zore Willenpartova je pojasnila, da 
obstoječe državne ceste skozi Tolmin 
brez predhodnih posegov v pasu ne-
posredno ob njej, ni mogoče urediti 
tako, da bo zadostila današnjim po-
trebam in predvsem varnostnim zah-
tevam. Ob njej namreč zaradi stano-
vanjskih in poslovnih objektov ni 
dovolj prostora za pločnike ustreznih 
širin, kolesarske steze, pa tudi vozi-

motorji
osebna 
vozila

avtobusi
lahki 
tov.

< 3,5 t

srednji 
tov.

3,5–7 t

težki 
tov.
> 7 t

tov. s 
prikolico

vlačilci SKUPAJ

87 3.481 27 273 36 87 20 18 4.029

Vir: DRSI, prometne obremenitve 2015: www.di.gov.si/fileadmin/di.gov.si/pageuploads/
Prometni_podatki/Prometne_obremenitve_2015.pdf)

ODLOČITEV ZA GRADNJO OBVOZNICE TOLMIN je državna direkcija sprejela na osnovi po-
datkov o prometni obremenitvi sedanje državne ceste skozi Tolmin. Pri zadnjem uradnem štetju 
leta 2015 na števnem mestu Prapetno je promet po tej cesti znašal 4.029 vozil, specifikacijo pa 
prikazuje preglednica desno. Vizualizacija: Ginex International
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na katerih smo obravnavali požare v 
naravi v Sredozemlju, spregovorili o 
tem, kako ljudje vplivajo na naravne 
nevarnosti in kakšno vlogo igramo 
pri tem geografi, kako načrtovati širi-
tve naselji v poplavnih območjih, o 
prilagajanju podnebnim spremem-
bam na področju naravnih nevarno-
sti ter o vplivu globalnega segreva-
nja na naravne nevarnosti. Na ek-
skurzijah smo udeležencem pred-
stavili Posočje in širše območje. Več 
o posameznih vsebinah lahko pre-
berete na naši Facebook (facebook.
com/emrc2017) in spletni strani 
(egea.eu/activities/euromed-regional-
congress-2017).
Peter Poljšak Klaus, član organizacij-
ske ekipe EMRC 2017

KULTURNA TOLMINSKA 
[TUDENTARIJA NA 
PRVOMAJANJU
Tolmin – S pomladjo se ni prebudila 
le narava, temveč tudi posoški štu-
dentje. Zimski izpitni roki so se sicer 
končali, a na Klubu tolminskih študen-
tov (KTŠ) nismo počivali. Že četrto 

leto zapored smo pomladni mesec 
april namenili sklopu dogodkov pod 
naslovom Kultura raztura, s katerim 
dokazujemo, da ta mlade Tmince 
zanima kultura v vsej svoji razsežnosti.

Prvega aprila smo prisluhnili Arnetu 
Hodaliču, ki nas je na fotopredava-
nju z naslovom Svetovne religije – 

KULTURNA TOLMINSKA ŠTUDENTARIJA in drugi obiskovalci Prvomajanja so mesec maj do-
čakali ob poplesavanju ob pesmih skupin Parni Valjak, Carpe Diem in Žuta minuta. Foto: Tomaž 
Rupnik

opij za ljudstvo skozi svoja potovanja 
popeljal v srž družb in verstev po 
svetu. Teden dni kasneje smo na 
dogodku Vino in kultura potrdili, da 
mlade pri vinu ne zanima le količina, 
temveč tudi kakovost. Slednjo smo 
raziskovali skozi delavnico in si ogle-
dali film »Terra Magica«. Ker pa 

spomin na naporne izpite v nas, 
kljub vsej kulturnosti, še ni povsem 
zbledel, smo si 22. aprila v Minku z 
Adijem Smolarjem prepevali »Jaz 
ne grem v šolo«. Prav tako smo se 
odločili poskrbeti za vsesplošno 
zdravstveno dobrobit in smo sledili 
reku »Smeh je pol zdravja«. Tako so 
28. aprila za naše zdravje na stand 
upu v Minku poskrbeli izkušeni tre-
nerji trebušnih mišic Gašper Ber-
gant, Matic Kokošar in Eva Virc.

V našem kulturnem delovanju pa ni-
smo pozabili niti na filmsko umetnost, 
saj smo skozi ves april v sklopu do-
godka »KTŠ kino« našim članom nu-
dili subvencijo za ogled kateregakoli 
filma v Kinogledališču Tolmin. Prav 
tako smo se v klubu odločili, da za 
vsakega obiskovalca na dogodkih v 
sklopu Kultura raztura 2017 Društvu 
Križemrok – počitnice za otroke, ki 
organizira poletni kamp za otroke ob 
Nadiži, darujemo en evro. Mesec maj 
pa smo dočakali ob poplesavanju 
ob pesmih skupin Parni Valjak, Car-
pe Diem in Žuta minuta na našem 
največjem dogodku – Prvomajanju.
Ana Žuber, članica KTŠ
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šče je preozko. Ko bo Tolmin dobil 
obvoznico, bo sedanja državna cesta 
postala občinska. Župan Brežan kot 
veliko prednost te spremembe izpo-
stavlja dejstvo, da bodo Tolminci 
lahko središče mesta oblikovali glede 
na svoje potrebe in presojo. Pred-
vsem bodo lahko več pozornosti na-
menili pešcem, kolesarjem, gibalno 
oviranim in otroškim vozičkom, pa 
tudi vsebinam, ki so sedaj omejene, 
kot je na primer tržnica. Mesto bo po 
Brežanovih besedah na ta način za-
gotovo prijaznejše za bivanje in bolj 
varno. Poleg tega bo obvoznica bi-
stveno izboljšala dostop do zadnjega 

območja, ki je po občinskem prostor-
skem načrtu v Tolminu še na voljo 
za pozidavo, to je do Cvetja.
Špela Kranjc

Ve~namensko pot po levem 
bregu So~e bodo ve~inoma 
koristili rekreativci

Z urejanjem posameznih odsekov 
poti tudi občina Tolmin postaja kole-
sarjem vedno bolj prijazna. Pred krat-
kim so tako zaključili z deli na 3,3-
kilometrskem odseku od priključka 
na državno cesto Tolmin–Peršeti v 
bližini helikopterskega pristajališča 
Na Logu mimo Kampa Gabrje do 

navezave na občinsko cesto Tolmin–
Kamno. Kot je pojasnil vodja investi-
cije na občinski upravi Borut Ro-
všček, je pot urejena kot večnamen-
ska pot v širini 3,5 metra, namenjena 
kolesarjem in kmetijski mehanizaciji. 
Podlaga je makadamska z izjemo 
vozišča ob kampu, kjer je vozišče 
betonsko. Dober kilometer od pri-
ključka na državno cesto prepreka 
onemogoča nadaljevanje vožnje z 
motornimi vozili.

Investicija bo Občino Tolmin stala 
dobrih 30.000 evrov, končni obračun 
bo še narejen. V nadaljevanju je 
predvidena še sprememba trase te 

ceste na delu od potoka pred kam-
pom do kampa. Prav tako je kot vla-
ganje v kolesarske poti na območju 
občine predvideno tudi urejanje ceste 
po levem bregu Idrijce do Kosmačeve 
domačije, napoveduje Rovšček.
Špela Kranjc

Do konca julija celovito 
urejanje So{ke ulice

Delavci Gradbenega podjetja Poso-
čje bodo v naslednjih dveh mesecih 
izvajali celovito obnovo Soške ulice 
v Tolminu vse od priključka na Bev-
kovo ulico. V okviru projekta bodo 
izvedli meteorno kanalizacijo in vo-

S PRVIMI GRADBENIMI POSEGI v Soški ulici v Tolminu so izvajalci začeli konec maja, celovita 
obnova ulice pa naj bi bila zaključena v dveh mesecih.

DOBRE 3 KM DOLG ODSEK med Tolminom in Kampom Gabrje je urejen kot večnamenska 
pot, pri čemer je vožnja z motornimi vozili v zadnjih dveh kilometrih onemogočena, tako da gre 
v prvi vrsti za pot, namenjeno kolesarjem in drugim rekreativcem. Foto: Borut Rovšček

Utrinki

DAN POPKORESE
Podbrdo – Konec aprila smo si 
učenci in učitelji razredne stopnje 
OŠ Simona Kosa Podbrdo ogledali 
rastišča kratkodlakave popkorese, 
slovenskega endemita, ki raste prav 
v naših krajih. Na učni sprehod smo 
se podali skupaj z botanikom dr. 
Igorjem Dakskoblerjem, domači-
nom, ki nam je skozi pogovor in 
vprašanja predstavil odkritje ter dru-
ge zanimivosti o tej cvetlici. Motiva-
cijska iztočnica, ki smo jo poimeno-
vali Poiščimo jo tudi v soteski Drisel-
poh, je bila ravno pravšnja za pou-
čen učni sprehod, na katerem smo 
spoznali še mnogo drugih cvetlic. 

Dan smo zaključili z izdelovanjem 
različnih izdelkov na temo popkore-
se, te drobne cvetlice, ki krasi logo-
tip naše šole. Zdaj vsi vemo, kje lah-
ko občudujemo to lepo, skromno in 
trdoživo rastlinico. 

Popkoresa bi lahko bila tudi prispo-

raznolika flora. Tudi zato se splača 
živeti tu, na svoji zemlji.
Besedilo in foto: Helena Bizalj, vodja 
aktiva razrednih učiteljic

V NOVI SEZONI NA POLNO 
PRITISNILI NA GAS
Zgornje Poso~je – Letos so člani 
Moto kluba Soča Tolmin svoje jekle-
ne konjičke prvič preizkusili na veli-
konočni ponedeljek med štiriurno 
panoramsko vožnjo. Čez štiri dni so 
se z motokluboma OK Riders Nova 
Gorica in Kavalir Šempeter pridružili 
10. moto krvodajalski akciji s huma-
nitarno noto. Zbrana sredstva so na-
menili bolnišnici Stara Gora za na-
kup aparata za mišično elektrosti-
mulacijo. Več kot sto udeležencem 
sta zahvalo za to humanitarno gesto 
izrazila novogoriški župan Matej Ar-
čon in predsednik Območnega 
združenja Rdečega križa Nova Gori-
ca Dušan Ambrožič.

POPKORESA BI LAHKO BILA TUDI PRISPODOBA DOMAČINOV, ki že mnoga stoletja vztraja-
jo na z rodovitno zemljo skromnih in strmih bregovih.

doba domačinov, ki že mnoga stole-
tja vztrajajo na z rodovitno zemljo 

skromnih in strmih bregovih. In, za-
nimivo, prav tu je najbolj bogata in 
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dovod, odstranili obstoječe zelenice 
med voziščem in pločnikom, tako da 
bo širše vozišče omogočalo enostran-
sko bočno parkiranje. Pločnik bo 
ostal na obeh straneh ulice, ki jo bo-
do nazadnje preplastili z asfaltom.

Nekatera od predvidenih del bodo 
promet na Soški ulici ovirala (pola-
ganje robnikov, urejanje pločnikov, 
asfaltacija), ob izkopu za vodovod in 
kanalizacijo pa bo potrebna tudi za-
pora, zato bo potrebno usklajevanje 
z izvajalcem, opozarja vodja investici-
je na Občini Tolmin Borut Rovšček.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Naziv Alpsko mesto leta v 
2017 nosi bli`nji Tolmezzo

Italijanski Tolmezzo oziroma Tol-
meč v deželi Furlanija - Julijska kra-
jina letos nosi naziv Alpsko mesto 
leta 2017, s katerim se je lani ponašal 
Tolmin. Osrednjo slovesnost, na ka-
teri je tolminski župan Uroš Brežan 
kolegu Francescu Brollu simbolično 
predal naziv, so v Tolmezzu pripra-
vili 28. aprila.

Naziv Alpsko mesto leta podeljuje 
mednarodna žirija, z njim pa se odli-
kujejo alpska mesta, ki izkazujejo 
posebno zavzetost in prizadevanja 
pri uresničevanju Alpske konvencije. 
Kot je ob predaji naziva prebivalcem 
Tolmezza in celotne Karnije sporočil 
župan Uroš Brežan, je nositi naziv 
Alpsko mesto leta privilegij, čast in 
tudi velika odgovornost. »Opraviti 

boste morali veliko delo, obenem pa 
je to lepa priložnost, da k sodelovanju 
in sooblikovanju lokalne politike pri-
vabite čim širši krog ljudi in da v 
skladu z Alpsko konvencijo oblikujete 
tudi svojo prihodnost. Pred vami je 
tudi izziv, da Tolmezzo predstavite 
širši alpski in evropski javnosti. Tol-
min je kot Alpsko mesto leta 2016 to 
priložnost dobro izkoristil in verja-
mem, da bo uspelo tudi Tolmezzu.« 
Brežan je v imenu Občine Tolmin 
tolmeškemu županu Brollu podaril 
za to priložnost izdelan trinožni stol 
za molžo, ki so ga sestavili v Varstveno 
delovnem centru Tolmin, in nekaj 

lokalnih dobrot za popotnico ter mu 
ponudil gostovanje arheološke razsta-
ve Tolminskega muzeja Prapoti sko-
zi praproti v Tolmezzu. Ta razstava 
namreč med drugim prikazuje tudi 
prve sledi ljudstva Karni v naših kra-
jih, ki so jih odkrili pri izkopavanjih 
v čadrgu.

Še pred osrednjo slovesnostjo ob 
predaji naziva je Društvo Alpsko me-
sto leta izvedlo prvo letošnjo gene-
ralno skupščino. Župan Brežan je 
predstavnikom ostalih alpskih mest 
leta predstavil poročilo o izvedenem 
delu Tolmina kot alpskega mesta leta 
2016. Kot je poudaril, je bilo za ob-

čino to priznanje dobra spodbuda za 
aktivnosti, ki pa ne morejo biti za-
ključene v enem letu. »Prav delo v 
društvu in sodelovanje z alpskimi 
mesti je najpomembnejša pridobitev. 
Društvo in naša redna srečanja so 
priložnost za izmenjavo izkušenj, 
snovanje novih idej in skupnih pod-
vigov,« je dodal. Da je treba imeti 
kontinuiteto in da se morajo prizade-
vanja v vseh dosedanjih alpskih me-
stih leta nadaljevati, se je strinjal 
predsednik društva in podžupan 
francoskega Annecyja thierry Billet. 
čestitke in zahvalo za opravljeno de-
lo je Tolminu izrekel tudi generalni 
sekretar Alpske konvencije Marcus 
Reiterer, ki je z veseljem napovedal 
skorajšnji podpis memoranduma, s 
katerim bo ta mednarodna pogodba, 
ki so jo sklenile države alpskega loka, 
v Tolminu dobila svojo drugo infor-
macijsko točko v Sloveniji.

Kooridinator aktivnosti v okviru 
Alpskega mesta leta je bil lani Poso-
ški razvojni center. Mnoge izmed 
aktivnosti so se začele kot proces, ki 
se nadaljuje in povezuje različne sek-
torje še naprej. Na Bohinjski progi so 
vlakom v času turistične sezone od-
stranili del sedežev in tako omogoči-
li prevoz večjega števila koles. Doda-
tna pridobitev je bila uvedba vožnje 
avtovlaka do Nove Gorice, sedaj pa 
je pridobitev tudi nov vagon avtovla-
ka, ki je urejen v muzej enega izmed 
inženirjev ob gradnji Bohinjske proge 

NAZIV ALPSKO MESTO LETA je v imenu Občine Tolmin županu Tolmezza Francescu Brollu 
simbolično predal tolminski župan Uroš Brežan. Foto: Špela Kranjc

Utrinki

Na dan zemlje je klub svoje člane, 
nečlane in prijatelje iz drugih klubov 
povabil pred tolminsko župnijsko 
cerkev na drugo žegnanje. Lani jih 
je predsednik kluba Boris Leban 
pozdravil okoli 80, letos pa ga je 
presenetila skoraj podvojena ude-
ležba. Po blagoslovu, ki jim ga je 
podelil domači župnik in dekan Da-
mijan Bajec, so svoje motorje olep-
šali z oljčnimi vejicami, prejeli pa so 
tudi spominske nalepke. Nagovoril 
jih je tudi tolminski župan Uroš Bre-
žan, ki je motoklub označil za pove-
zovalca motoristov ob treh rekah, 
Soči, Idrijci in Bači. Popoldne so 
člani izkoristili za skupno vožnjo ob 
Soči in Nadiži.
Klub skrbi tudi za rast kakovosti mo-
to športa. Med letošnjimi prvomaj-
skimi prazniki je člane povabil na iz-
let v Paklenico. Dolga vožnja v sku-
pini ob povečani gostoti prometa pri 
udeležencih razvija samokritičnost in 
jim daje vrhunsko izkušnjo v strpno-
sti ter prilagajanju. 

6. maja so se člani kluba zbrali na 
motodelavnici in ob strokovnih na-

svetih policista inštruktorja izpopol-
njevali teoretično ter praktično mo-

toznanje. Vadili so tudi uporabo defi-
brilatorja. Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Tolmin je nato prikazalo še vajo 
reševanja motorista v prometni ne-
sreči. Sodelovali so še Compaco, 
Mehanika R. Gregorič, Zavarovalni-
ca Triglav in novinar revije Moto.si 
Mitja Gustinčič.
Olga Zgaga

SRE^ANJE CICIBANOV 
PLANINCEV NA [ENTVI[KI 
PLANOTI
[entvi{ka planota – Prvi petek v 
aprilu je potekalo že 31. srečanje ci-
cibanov planincev. Letos ga je v so-
delovanju s Planinskim društvom 
(PD) Tolmin organiziral vrtec z Mosta 
na Soči. Sončno pomladno jutro je 
kar 65 mladih planincev in njihovih 
spremljevalcev privabilo na Šentvi-
ško Goro. Z avtobusi smo se pripe-
ljali iz vrtcev iz Dolenje Trebuše, Mo-
sta na Soči, Podmelca, Tolmina, Vo-

DRUGO ŽEGNANJE MOTORJEV IN MOTORISTOV PRED TOLMINSKO CERKVIJO. Na foto-
grafiji so tolminski župnik in dekan Damijan Bajec, župan Uroš Brežan in predsednik Moto 
kluba Soča Tolmin Boris Leban (desno). Foto: Alenka Zgaga
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Maksa klodiča. Po daljših prizade-
vanjih so vzpostavljene avtobusne 
povezave med Tolminom in Postajo, 
kar je eden izmed nujnih korakov za 
povezljivost javnega prevoza v dolini. 
Nasploh je bila mobilnost rdeča nit 
tudi v povezavi s turizmom, saj se je 
tako imenovana »hop on-hop off« 
povezava do Tolminski korit izkazala 
kot dobra in bo vzpostavljena tudi 
letos, pilotno pa se letos obeta še 
prevoz do Javorce. Na mladih lahko 
tudi svet stoji, zato so ti sodelovali 
pri nastajajočem Lokalnem programu 
za mlade v občini Tolmin, podpora 
vzpostavitvi centra za sodelo pa je 
naslavljala tiste, ki so pripravljeni za 
vstop na samostojno pot podjetni-
štva. Ta pot je lahko tudi v turizmu, 
ki je lani ob obeleževanju jubilejev 
Bohinjske proge in spominske cerkvi-
ce v Javorci v okviru programa Alp-
sko mesto leta pozornost namenil 
sodelovanju gostincev ob vzpostavlja-
nju in pozicioniranju lokalne hrane. 
Glede na to, da so najpomembnejši 
potenciali pogosto v senci, pa smo 
skupaj s Triglavskim narodnim par-
kom začeli tudi z ozaveščanjem gle-

de umeščenosti občine Tolmin v 
Unescovo biosferno območje Julijske 
Alpe.
Špela Kranjc, Občina Tolmin, in Miro 
Kristan, Posoški razvojni center

Zaklju~uje se izdelava 
Celostne prometne strategije 
Ob~ine Tolmin

Občina Tolmin v sodelovanju s 
konzorcijem podjetij b22, PNZ, MK 
projekt in podizvajalci zaključuje 
projekt priprave celostne prometne 
strategije (CPS), ki upošteva pred-
vsem potrebe pešcev in kolesarjev. 
Naložbo projekta sofinancirata Repu-
blika Slovenija in Evropska unija iz 
Kohezijskega sklada.

Namen priprave CPS je prispevati 
k razvoju urbane mobilnosti in vzpo-
stavitvi trajnostnega prometnega sis-
tema ter posledično k:
• izboljšanju privlačnosti in kakovo-

sti življenjskega prostora v urbanih 
območjih,

• boljši povezanosti urbanih območij 
z njihovim zaledjem,

• povečanju prometne varnosti,
• izboljšanju kakovosti zraka v me-

stu,
• zmanjšanju emisij toplogrednih 

plinov in porabe energije,
• zagotavljanju dostopnosti delovnih 

mest in storitev za vse,
• boljši izkoriščenosti prometne in-

frastrukture,
• nižjim stroškom za mobilnost,
• zmanjšanju prometnih zastojev,

OB ODPRTJU RAZSTAVE O VIZIJI PROMETNE UREDITVE V OBČINI so med drugim podelili 
nagrade za sodelovanje v uvodni anketi o prometu in javnih površinah v občini.

• povečanju možnosti lokalnih sku-
pnosti za uspešen razvoj ter

• zmanjšanju stroškov potniškega in 
tovornega prevoza.
Občina je s pomočjo strokovnjakov 

in sodelujočih občanov oblikovala 
osnutek strateškega dokumenta. Pred-
stavljen je bil na seji občinskega sve-
ta, dostopen pa je tudi na spletni 

Utrinki

larij in Volč. Na Šentviški Gori so 
nam tamkajšnji otroci in spremljeval-
ci pripravili dobrodošlico. Srečanje 
se je ob spremljavi harmonike zače-
lo s pesmijo in pozdravnim nagovo-
rom načelnice mladinske skupine 
PD Tolmin Majde Pagon.
Naš pohod se je začel pred vrtcem 
na Šentviški Gori. Polepšali so ga 
junaki iz Kekčeve zgodbe, ki so jih 
upodobili člani Folklornega društva 
»Ivan Laharnar – Planota«. Ob naši 

planinski poti so se odvijali prizori, ki 
so govorili o prijateljstvu, medseboj-
ni pomoči, sreči, močni volji pa tudi 
hudomušnosti in nagajivosti – vse to 
pa odlikuje tudi pravega planinca. 
Zgodba se ni samo odvijala pred na-
šimi očmi, del nje smo bili tudi sami. 
Pomagali smo Mojci pri iskanju 
zdravilnih kapljic, s skovikanjem pre-
gnali Bedanca, zapeli in zavriskali s 
Kekcem ter pomagali rešiti Brinclja. 
Na mestu, kjer smo počivali in se 

krepčali z malico, se nam je pridruži-
la tudi Pehta, ki nas je poučila o va-
rovanju gorske narave.

Izlet smo sklenili pri lovski koči na 
Ponikvah, kjer smo bili deležni tople-
ga sprejema. Oskrbnik Edi nam je 
razkazal bogato lovsko sobo. Izlet 
se je s tem zaključil, zgodba pa se 
je končala, kot se mora: Mojca je 
spregledala, Bedanec je postal pri-
jazen, Brincelj je bil rešen, Pehta 
srečna in Kekec vesel. Ni nam preo-
stalo drugega, kot da skupaj z njimi 
zapojemo in se veselimo.
Katarina Uršič, mentorica planinske 
dejavnosti

U^ITELJSKI TURNIR V 
ODBOJKI
Podbrdo – Učitelji osnovnih šol iz 
Posočja smo predzadnji četrtek v 
aprila učilnice zamenjali za športni 
parket in iz »šolskih uniform« skočili 
v športne drese. Tradicionalno se 
namreč učitelji osnovnih šol iz Bov-
ca, Kobarida, Mosta na Soči, Pod-
brda in Tolmina pomerimo v igranju 
odbojke na turnirju, ki ga vsako leto 
gosti druga šola.

Letos smo bili na vrsti učitelji OŠ Si-
mona Kosa Podbrdo, na njem pa 
smo se pomerili z učitelji iz OŠ Si-
mona Gregorčiča Kobarid in OŠ Du-
šana Muniha Most na Soči. Po krat-

kem začetnem ogrevanju smo naj-
prej malce nerodno, že kmalu pa 
prav sproščeno tekali po igrišču. 
Naši dvoboji so iz igre v igro postaja-
li bolj napeti in zanimivi, naše po-
manjkljive športne spretnosti pa sta 
nadomestila navdušenje in dobra 
volje. Rezultati bi bili težko še bolj iz-
enačeni – mostarska je dvakrat pre-
magala kobariško, ki je dvakrat pre-
magala podbrško, ki je prav tako 
dvakrat premagala mostarsko OŠ.

Po turnirju smo si privoščili še prije-
ten klepet ob slastnem prigrizku, za 
katerega so poskrbeli pridni podbr-
ški osnovnošolci pod budnim oče-
som svoje mentorice Nine. V špor-
tnem druženju smo vsi zelo uživali in 
z veseljem bomo kredo za žogo za-
menjali še kdaj.
Petra Guna, učiteljica slovenščine,  
OŠ Simona Kosa Podbrdo

USPE[EN ZAKLJU^EK 
SEZONE KMN OPLAST 
KOBARID
Kobarid – V malonogometnem klu-
bu KMN Oplast Kobarid smo si pred 
začetkom sezone 2016/2017 zasta-
vili dva cilja: s člansko ekipo še en-
krat poskusiti naskočiti vrh državne-
ga in pokalnega prvenstva ter okre-
piti delo z vsemi mladimi kategorija-
mi in vztrajati pri »proizvodnji« lastnih 

31. SREČANJE CICIBANOV PLANINCEV – Sončno pomladno jutro je prvi petek v aprilu na Šent-
viško planoto privabilo kar 65 mladih planincev in njihovih spremljevalcev. Foto: Nika Ozebek
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strani www.cps.tolmin.si, kjer spre-
jemamo tudi vaše pobude in predlo-
ge za izboljšave.

Tradicionalno načrtovanje prometa 
je še do nedavnega dajalo prednost 
hitrosti in učinkovitosti, pri čemer sta 
se izgubljala transparentnost in vklju-
čevanje ključnih skupin deležnikov v 
prometu. Nov, celostni pristop nad-
grajuje klasično planiranje z ustrezni-
mi načeli vključevanja, sodelovanja 
in vrednotenja tako, da z njimi izpol-
ni potrebe po boljši kakovosti bivanja 
za doseganje ravnovesja med gospo-
darskim razvojem, socialno pravično-
stjo in kakovostjo okolja. V ta namen 
je bilo eno poglavitnih vodil aktivno 
vključevanje javnosti, zato smo izve-
dli štiri javne razprave, več delavnic, 
anket in intervjujev, izdali informa-
tivno zloženko in pripravili razstavo 
o viziji prometne ureditve v občini, 
na odprtju katere smo aprila podeli-
li nagrade za sodelovanje v anketi, 
namenjeni analizi stanja v občini.

V tretji fazi smo na podlagi izobli-
kovane vizije opredelili konkretne 
ukrepe, ki naj bi občanom dolgoroč-
no omogočili: • boljšo kakovost jav-

nih prostorov, izboljšano varnost 
otrok, zmanjšanje količine toplogre-
dnih plinov ipd., • pozitivne učinke 
na okolje in zdravje ter s tem po-
membne prihranke pri stroških zdra-
vljenja posledic ter • večjo mobilnost 
različnih skupin uporabnikov in laž-
jo dostopnost do posameznih obmo-
čij in storitev.

Občina Tolmin bo na podlagi obli-
kovanja strateškega dokumenta pri-
dobila ne le na ugledu, temveč bo s 
tem učinkovito izpolnjevala evropske 
in nacionalne pravne obveznosti, laž-
je dostopala do razpoložljivih sred-
stev za inovativne rešitve in konku-
renčnost pri prijavah na razpise za 
evropska finančna sredstva ter na 
lokalni ravni močno pripomogla k 
dvigu kakovosti življenja vseh prebi-
valcev. Z vašo pomočjo in še nadalj-
njim vključevanjem v aktivnosti bo-
mo pripomogli, da bodo občino Tol-
min označevali pozitivni pridevniki 
kakovostnega, sodobnega, uspešnega 
in privlačnega območja za bivanje.

Besedilo in foto: 
MK projekt, b22, PNZ

Glede na posredovanja je 
bilo leto 2016 povpre~no

V letu 2016 je osem prostovoljnih 
gasilskih društev (PGD) iz Gasilske 
zveze (GZ) Tolmin izvedlo 192 gasil-
skih posredovanj, od tega 66 odstot-
kov PGD Tolmin, gasilski vod zveze 
pa je sodeloval tudi pri gašenju naj-
odmevnejšega požara na Kraškem 
robu. Dobrih 84 odstotkov je bilo 
tehničnih posredovanj, 34 požarov, 
19 prometnih in 17 odstotkov narav-
nih nesreč. Tudi te statistične podat-
ke so med drugim pregledali na letni 
skupščini GZ Tolmin, ki je bila konec 
marca na Kneži.

Poleg tega so v občinski gasilski 
zvezi lani veliko energije vložili v iz-
vedbo dveh temeljnih usposabljanj 
po programih GZ Slovenije. Tako so v 
svoje vrste pridobili nove nižje gasil-
ske častnike, ki že prevzemajo odgo-
vorne naloge tako v matičnih gasilskih 
enotah kot tudi na ravni GZ Tolmin, 
novopečeni pripravniki pa pričakuje-
jo izvedbo tečaja za operativnega 
gasilca v tem letu. Konec decembra 
so gasilske enote od župana Uroša 
Brežana prevzele opremo, nabavlje-

no iz sredstev požarnega sklada.
Porast stroškov rednega delovanja 

je v zadnjih letih močno načel pro-
račune prostovoljnih gasilskih dru-
štev, pa tudi zveze. Skupaj z Občino 
Tolmin so zato pripravili finančno 
analizo ter ob županovi podpori v 
proračunu za leto 2017 uspeli povi-
šati postavko za javno gasilsko službo 
za 16 odstotkov na 118.000 evrov.

Eden najodmevnejših operativnih 
dogodkov lanskega leta je bilo gasil-
skotaktično tekmovanje v trodelnem 
napadu, ki ga pred tem v GZ Tolmin 
niso izvedli več kot desetletje, okto-
bra lani pa se ga je udeležilo kar 
deset ekip. Že četrtič so se najmlajši 
gasilci zbrali na taboru gasilske mla-
dine, ki so ga julija organizirali v 
gasilskem okrožju Beljak, dobro so-
delovanje z gasilci iz Beljaka pa so 
nato nadgradili še z udeležbo na nji-
hovi osrednji gasilski vaji, na kateri 
je GZ Tolmin sodelovala z dvema 
voziloma in sedmimi gasilci. Tabor 
gasilske mladine bodo letos junija 
pripravili v Tolminu.
Po gradivu za skupščino povzela: 
Špela Kranjc

Utrinki

igralcev. Prvi cilj se nam je izmaknil, 
drugega pa smo zelo dobro izvedli, 
na kar smo zelo ponosni.

To seveda ne pomeni, da je bila se-
zona v članski kategoriji povsem ne-
uspešna. Neuspeh je samo izpad v 
četrtfinalu pokala in s tem neuvrsti-
tev na zaključni turnir. Osvojitev tre-
tjega mesta na državnem prvenstvu 
in pridobitev pravice do statusa 
športnika državnega razreda pri 
Olimpijskem komiteju Slovenije je 

dober rezultat. Načrtovali in želeli pa 
smo si več, morda preveč. Vse ka-
že, da drži, kar pravijo – pri športni-
kih velja, da ko si enkrat prvak, je 
res »pravi« rezultat samo še en na-
slov. Podobna miselnost velja tudi 
za navijače in druge, ki v klubu dela-
mo. Nekatere okoliščine nam niso 
bile naklonjene. Pred oziroma med 
sezono smo izgubili tri igralce, ki bi 
morali biti nosilci igre (Domna Frati-
no, Aleša Gašperuta in Janija 

KMN OPLAST KOBARID JE V KATEGORIJI U-13 PRVIČ V ZGODOVINI KLUBA OSVOJIL ME-
DALJO. Foto: Nataša Hvala Ivančič

Ručno). Kljub vse boljšim igram 
proti koncu sezone smo Mariborča-
nom morali priznati premoč.

Članska ekipa KMN Oplast Kobarid 
je kljub vsemu že osmo leto zapored 
osvojila medaljo oziroma eno od pr-
vih treh mest na državnem prvenstvu, 
s čimer se ne more pohvaliti noben 
drug slovenski klub. Ekipa U-19 je 
nastopila v finalu, a žal nesrečno iz-
gubila po kazenskih strelih. S tretjim 
mestom pa nas je navdušila ekipa 
U-13, s čimer smo prvič v zgodovini 
kluba osvojili medaljo v tej kategoriji.

Ponosni smo, da smo edini slovenski 
klub, ki je v prvi ligi nastopil z vsemi 

selekcijami, po številu registriranih 
igralcev smo med največjimi futsal 
klubi v Sloveniji, po zaslugi trenerjev 
pa imamo nastavljeno celotno pira-
mido vadbenih skupin od vrtca da-
lje. Beležimo prve nastope otrok na-
ših nekdanjih igralcev. Veseli smo, 
da so se nekdanji igralci začeli vklju-
čevati v delo kluba. Zlasti v mlajših 
kategorijah čutimo močno podporo 
staršev, kar daje dodatno dimenzijo 
vlogi kluba v lokalnem okolju. Pono-
sni smo, da imamo podporo doma-
čih navijačev in lokalne skupnosti.
Branko Velišček, predsednik KMN 
Oplast Kobarid
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( �� )Spomin na véliko vojno (12)

Letos mineva sto let od bitke pri Kobaridu in konca so{ke fronte. V spomin na `rtve prve svetovne 
vojne se bodo zato v tem letu zvrstili razli~ni dogodki, ki spominjajo in opominjajo ter spodbujajo k 
{irjenju miru kot temeljni vrednoti.

Zbogom oro`je 

P redstavniki soorganizatorjev 
letošnjih prireditev smo se od-
ločili, da tokrat izpostavimo tri 

pomembnejše dogodke, s katerimi bo-
mo obeležili ta visoki jubilej, ostalim 
pa lahko sledite na spletni povezavi 
100letkobarid.potmiru.si.
Organizatorji

Spominska prireditev pri 
nem{ki kostnici 

V soboto, 13. maja, so se predstav-
niki Avstrije, Italije, Madžarske, Nem-
čije in Slovenije poklonili vsem pa-
dlim vojakom, ki so pred stoletjem 
izgubili življenje na soškem bojišču. 
Slovesnost je pripravila Nemška zveza 
za oskrbo vojnih grobov (»Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge«) ob 
pomoči Občine Tolmin, Ministrstva 
za obrambo, Slovenske vojske, Tol-
minskega muzeja in Ustanove »Fun-
dacija Poti miru v Posočju«. Delegaci-
je so najprej položile vence na itali-
janski kostnici v Kobaridu in avstro-
ogrskem pokopališču v Modrejcah. 
Osrednja spominska prireditev, kjer 
sta sodelovala tudi Orkester in Garda 
Slovenske vojske, pa je potekala pri 
nemški kostnici v Tolminu. Na dogod-
ku so spregovorili župan Občine Tol-

23. junij 1916
»No, ko sem se obril, so mi še povedali, da bo jutri nedelja in tako sem mislil, 
pa naj bo. Nedelja? Kaj imam od nedelje? Ali pojdem morebiti k maši? Pojdem 
‘balincat’ ali pa k dekletu po ‘pušeljc’? Nič. Ne, ni več tistih časov!«  
(Albin Mlakar, Dnevnik 1914–1918, Turistična agencija K. C. K., Kobarid 1995, str. 86)

Nastopili bodo vojaški orkestri iz Avstrije, 
Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Slo-
vaške in Slovenije. S tem bo po sto letih 

takratno surovo govorico sovraštva, nasilja in trplje-
nja zamenjala univerzalna govorica – glasba.
Ministrstvo za obrambo RS, Vojaški orkester Slo-
venske vojske in Kobariški muzej so ob 80. in 90. 
obletnici kobariške bitke v letih 1997 in 2007 že 
organizirali koncerta v spomin na največji vojaški 
spopad na slovenskih tleh. Teh dveh koncertov se 
je udeležilo pet vojaških orkestrov iz držav, udele-
ženk bitke. V letošnjo organizacijo koncerta pa so 
poleg omenjenih organizatorjev vključeni še Naci-
onalni odbor za obeleževanje 100. obletnice prve 
svetovne vojne, Ministrstvo za kulturo – Koordina-
cijski odbor za državne proslave, Občina Kobarid, 
Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« in Po-
soški razvojni center, ki bo dogodek sofinanciral iz 
projekta Networld. 2

Projekt sofinancira Evropska unija, in sicer iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) in 

Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA).

»ZBOGOM OROŽJE«

Kobariški trg
petek, 9. julij 2017, 

ob 18. uri
2

Na predvečer skupnega 
koncerta bodo posamezni 

orkestri v Bovcu, Kobaridu 
in Tolminu, kjer bodo 

tudi nastanjeni, izvedli 
promenadne koncerte. 

Ob 100. obletnici kobariške bitke, 
ki je pomenila zaključek bojev na 

soški fronti, ste vabljeni na 
koncert vojaških orkestrov, 

katerega častni pokrovitelj in 
slavnostni govornik bo 

predsednik RS Borut pahor.

min Uroš Brežan, član predsedstva 
Nemške zveze za oskrbo vojnih gro-
bov Heinz Fromm, komisar za oskrbo 
vojaških grobov na madžarskem mi-
nistrstvu za obrambo dr. Jozsef Holl , 
avstrijska veleposlanica v Sloveniji 
mag. Sigrid Berka, svetovalec v ka-
binetu ministrice za obrambo Samo 
Bevk in nemški veleposlanik v Slo-
veniji klaus Riedel. Prireditve se je 

udeležilo tudi veliko potomcev padlih 
vojakov iz vseh sodelujočih držav. 

Za kruh in narod
V prostorih Ustanove »Fundacija 

Poti miru v Posočju« iz Kobarida bo 
v petek, 16. junija, ob 18. uri odprtje 
razstave z naslovom 1917 – Ženske 
na ulicah. Za kruh in narod. Gre za 
še eno v nizu razstav, ki jih vsako 

leto v znamenju stoletnic prve sve-
tovne vojne pripravljata Oddelek za 
zgodovino Filozofske fakultete Uni-
verze v Ljubljani in omenjena fun-
dacija. Glavne protagonistke so vedno 
znova ženske in njihove strategije 
preživetja, ki v vojnih razmerah 
vključujejo celotne družine, medtem 
ko so možje na vojski. 

V letu 2017 bo poudarek razstave 
namenjen ženskam, ki so leta 1917 
»stopile na ulice« in vse bolj odločno 
zahtevale prekinitev vojnega spopada 
ter vrnitev vojakov domov. Protestira-
le so tudi za preživetje in delavske pra-
vice (npr. februarska in oktobrska re-
volucija v Rusiji). Ženske pa so šle na 
ulice tudi v Sloveniji, in to »za kruh«, 
obenem pa so za svoj medvojni do-
moljubni angažma postavile politično 
ceno – kot pripadnice množičnega 
deklaracijskega gibanja so se posta-
vile za pravico do nove domovine. 

Medtem se je frontna črta po 12. 
soški bitki pomaknila vse do reke 
Piave. Za nekatere ženske je to po-
menilo začetek dolgega povratka v 
večinoma porušene domače kraje v 
Posočju. Za ženske v Furlanski in 
Padski nižini pa se je negotovost še-
le začela.

Foto: arhiv Občine Tolmin
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107 dni Alp
107 dni, 2.640 km, 161 etap, 8 držav, 

14 kg težak nahrbtnik, 140 km vzpo-
na, 137.233 metrov višinske razlike, 
5 parov čevljev, 12.000 fotografij, 1 gor-
nik in 500 izvodov knjige, ki vam jo 
predstavljamo. Gre za zajeten potopis 
igorja Gruberja, ki je, kot pravi, želel 
s to svojo avanturo na konkreten na-
čin pričevati o vztrajnosti in ljubezni do 
narave ter spodbujati k pohodništvu. 
»Knjiga ni vodnik po poti Via Alpina, 
tudi ne leposlovje, še manj tehnični 
priročnik. Je izbor misli, spoznanj, 
doživetij, fotografij in praktičnih na-
migov, ki so nastali pri pripravi, med 
pohodom in v času po prihodu do-
mov, ko sem se srečeval z ljudmi na 
predstavitvah po Sloveniji,« uvodoma 
poudarja avtor, ki je med drugim po-
snel tudi 67-minutni dokumentarni 

Knji`na polica

film. Kot še lahko izvemo v knjigi, ki 
nas pelje tudi čez naše kraje, film 
prikaže 161 etap poti Via Alpina, pri-
pravljenih za pregledovanje v interak-
tivnem zemljevidu Google Zemlja z 
avtorjevimi fotografijami.

NASLOV: 107 dni Alp – Pohod po 
rdeči poti Via Alpina. AVTOR: igor 
Gruber. IZDALI IN ZALOŽILI: Katja 
Gruber, Društvo Mohorjeva družba 
in Celjska Mohorjeva družba. KRAJ 
IN LETO IZDAJE: Velenje-Celje, 2016. 
NAKLADA: 500 izvodov. ŠTEVILO 
STRANI: 306. FORMAT: 21,5 cm × 33 
cm. VEZAVA: trda.

Vlakec – Trenino
Knjiga avtorja Vojka Hobiča in 

soavtorja dr. tadeja Brateta obuja 
skoraj pozabljeno zgodovino italijan-
ske in tudi slovenske železniške zgo-
dovine, vezane na železniško poveza-
vo med Čedadom in Kobaridom. Kot 
navaja Brate, lahko za to prometno 
povezavo rečemo, da »je bila to tuja 
železnica na slovenskem etičnem oze-
mlju, grajena v prvi vrsti za to, da bi 
v začetku svojega delovanja služila 
vojni in vojaškim potrebam.« Avtorja 
v knjigi opozarjata tudi na zmedo pri 
raziskovanju zgodovine te proge, kar 
naj bi povzročilo dejstvo, da so na 
isti trasi delovale kar tri različne pro-
ge. »Mešanje podatkov, ki so jih ka-
sneje objavili razni avtorji, in težave 
s slikovnim materialom z nepopolni-
mi podnapisi k slikam so povzročali 
velike težave pri odkrivanju dejanske 

podobe železnice,« lahko med dru-
gim preberemo. 

V drugem delu knjige najdemo tudi 
številne spomine na omenjeno železni-
co, zadnji del pa nam to progo pri-
bliža še s pomočjo starih fotografij in 
fotografij starih železničarskih pred-
metov, ki so se ohranili do danes.

NASLOV: Vlakec – Trenino. AV-
TOR: Vojko Hobič. IZDAL: Kobariški 
muzej. KRAJ IN LETO IZDAJE: Ko-
barid, 2016. NAKLADA: 400 izvodov. 
ŠTEVILO STRANI: 172. FORMAT: 
16,5 cm × 24,6 cm. VEZAVA: trda.

SONTIA I.
Pred kratkim je v samozaložbi izšla 

pesniška zbirka SONTIA 1., ki jo je 
avtor Mitja Miklavčič - Mikla zasno-

val v treh sklopih. Prvi del je posvečen 
avtorjevi brezpogojni ljubezni in pri-
padnosti do edinstvene smaragdne 
reke Soče, v drugem sklopu je nekaj 
pesmi o ljubezni, razmišljanju o njej 
ter tistih, ki so jo ali jo še vedno ob-
čutijo, v zadnjem delu pa je rima 
posvečena različnim stvarem, vasem, 
krajem, razmišljanjem ... Pesmi spre-
mljajo ilustracije Mitjevega očeta Vida 
Miklavčiča, upokojenega likovnega 
umetnika, ki se mu Mitja za vse delo 
še posebej zahvaljuje.

NASLOV: SONTIA1. AVTOR: Mitja 
Miklavčič - Mikla. IZDAL: Samoza-
ložba. KRAJ IN LETO IZDAJE: Bovec, 
2017. NAKLADA: 300 izvodov. ŠTE-
VILO STRANI: 56. FORMAT: 14,8 cm 
x 21,0 cm. VEZAVA: mehka.

Knjižno polico napolnila:  
Tatjana Šalej Faletič in Milan Štulc

Utrinki

ODMEVI IZ NEVIDNIH KRAJIN
Tolmin – Odmevi iz nevidnih krajin (»Echoes 
From Invisible Landscapes«) je dvoletni projekt, 
ki se izvaja na območju med Alpami in Jadranom 
in vključuje partnerje iz Avstrije (Enterprise Z, za-
ložba Wieser, Univerza Alpe-Adria Celovec), Hr-
vaške (Mani) in Slovenije (Zveza Mink Tolmin). 
Gre za multidisciplinarni kulturni projekt, s katerim 
želimo sodobne ustvarjalne prakse širiti izven veli-
kih mest v podeželska okolja oziroma v tako ime-
novane »nevidne krajine«. Naš cilj je vzpostaviti 
platformo oziroma mrežo, ki bo v prihodnje omo-
gočala mobilnost ustvarjalcev in širila krog občin-
stva tovrstnih ustvarjalnih praks. 

Zveza Mink Tolmin je v okviru projekta lansko po-
letje v spominski cerkvici Sv. Duha v Javorci izve-
dla glasbeno-vizualno uprizoritev Javorca – Resu-
rekcija avtorja Bratka Bibiča. Gre za glasbeno-
raziskovalni projekt, katerega tematska zasnova je 

1. svetovna vojna kot vélika vojna, prelomna »voj-
na, ki naj konča vse vojne …«. Bibič je k projek-
tu povabil različne glasbenike in vizualne ustvarjal-

ce iz Avstrije, Portugalske, Srbije ter Slovenije. 
Vid Drašler, Ana Kravanja, Samo Kutin, Jele-
na Popržan in Paul Schubert so glavni akterji 
glasbenega dela projekta, ki so ga z vokalnimi 
vložki dopolnjevale pevke ter pevci domače vokal-
ne skupine Javorca. Uprizoritev projekta Javorca 
– Resurekcija je bil predvajan v živo (»live strea-
ming«) na svetovnem spletu, s čimer je bil naš 
odmev poslan po celem svetu.

Tudi letošnje delavnice kiparstva in glasbe ter foto-
natečaj, ki se bodo odvijali na Kreativnem taboru 
Sajeta, so del projekta Odmevi, ki je sofinanciran 
s sredstvi EU – Ustvarjalna Evropa (2014–2020) – 
Kultura – Projekti sodelovanja 2016. S projekcijo 
videa Javorca – Resurekcija, ki je bil pripravljen 
lani, bomo 9. julija na tolminskem sotočju zaklju-
čili Kreativni tabor Sajeta 2017, ki bo letos z 18. 
izvedbo zabeležil tudi svojo »polnoletnost«.
Sanja Popov Leban, vodja projekta

UTRINEK IZ LANSKOLETNE GLASBENO-VIZUALNE UPRI-
ZORITVE JAVORCA – RESUREKCIJA. Tematska zasnova tega 
glasbeno-raziskovalnega projekta je 1. svetovna vojna, in sicer 
kot vélika vojna, prelomna »vojna, ki naj konča vse vojne …«. 
Foto: Goran Jevtić
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Datum Kraj Prireditev Informacije

Do 15. 6. POSOČJE Teden vseživljenjskega učenja 2017 – dogodki se bodo odvijali na 
različnih lokacijah v Posočju

www.prc.si/napovedujemo

junij–avgust KOBARID Poletje v Kobaridu 2017 www.kobarid.si

3. 6. (9.30) TOLMIN, Posoški razvojni 
center

Teden izobraževanj za trajnostni razvoj: delavnica Spoznajte čarobno 
moč eteričnih olj

www.prc.si/napovedujemo

3. 6. BOVEC Odprtje sezone Alpe Adria Trail

3. 6. TOLMIN, ulica Klanec Klan’c 2017 MePZ Canto ergo sum: facebook.com/mpzCES

5. 6.–10. 6. BOVEC, Letališče Bovec Bovec Adventure Boogie Bovec

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

6. 6. (17.00) KOBARID, Reinkarmika Teden izobraževanj za trajnostni razvoj: delavnica Uporabni izdelki iz 
kreativne šivalnice

www.prc.si/napovedujemo

9. 6. MOST NA SOČI Regijsko srečanje skupin Šole zdravja Jernej Vouk: 041-743-646

9. 6. MOST NA SOČI, Vodna hiša Odprtje likovne kolonije Posočje Jernej Vouk: 041-743-646

9. 6. (17.00) TOLMIN, Coworking Baza *Pospeševanje prodaje prek spleta CW Baza (Nataša Hvala): 051-602-326

9. 6. KOBARID, Ustanova »Fun-
dacija Poti miru v Posočju«

Odprtje razstave Po vojnih sledeh dr. Franceta Koblarja s 
fotografskim aparatom

Fundacija: 05/38-90-167

9. 6. (19.00) TRDNJAVA KLUŽE Odprtje likovne razstave Darka Lesjaka Plinski napad Občina Bovec: 051-361-070

9. 6. (20.00) LOG POD MANGARTOM, 
kulturni dom

Žužkov dan – film o Ivanu Žužku Žarko Mlekuž: 041-759-753 

Utrinki

Koledar prireditev

EMAVS PONOVNO NA KANINU
Kanin – Po dolgem času se je sreča-
nje starosvetnih smučarjev, ki ga or-
ganizira Smučarsko društvo Kanin, 
zopet odvilo na smučišču Kanin. Na 
22. srečanju se je zbralo 70 staro-
svetnih smučarjev, spremljalo pa jih 
je še nekaj več kot 20 navijačev. Pred 
Kulturnim domom Bovec je zadonela 
pesem Godbe na pihala Gorje pri 
Bledu, zaigral pa je tudi trio Špica. V 
imenu glavnega pokrovitelja prireditve 
Občine Bovec je navzoče pozdravil 
župan Valter Mlekuž, ki je pred dve-
ma letoma na tem mestu obljubil, »da 
se bomo s krožnokabinsko žičnico 
zopet popeljali pod Prestreljenik. 
Danes lahko z navdušenjem povem, 
da gremo zopet tja, kjer se gore 
dotikajo neba. Zahvaljujem se vam 
za udeležbo in organizatorjem česti-
tam, da Emavs pripravljate v Bovcu 
in na kaninskem smučišču.« Spre-

govoril je tudi poslanec v Državnem 
zboru Republike Slovenije in predse-
dnik skupine za oživitev Kanina Da-
nijel Krivec, ki meni, da je Sončni 
Kanin prava pridobitev. »Trdno verja-
mem, da se bomo prihodnje leto 
srečali v še večjem številu in da bo 
Sončni Kanin kot blagovna znam-
ka še bolj prepoznaven tudi zaradi 
starosvetnih smučarjev in našega 
Emavsa, ki ga imamo vsi tako radi.«

Starosvetni smučarji so se nato peš 
podali do postaje A krožnokabinske 
žičnice in z njo pod Prestreljenik. Po 
odlično pripravljeni slalomski tekmi 
so sledili še atraktivni skoki. Za sla-
stno pogostitev so letos poskrbeli v 
restavraciji Prestreljenik, kjer so iz-
vedli tudi podelitev. Priznanja sta po-
deljevala župan Mlekuž in predstav-
nica Lokalne turistične organizacije 
Bovec Tatjana Wojčicki.
Besedilo in foto: Milan Štulc

POKAL OB^INE BOVEC 
ZOPET NA KANINU
Kanin – Pokal Občine Bovec je sre-
di aprila ponovno blestel na edinem 
visokogorskem smučišču v Sloveniji, 
na domačem Kaninu. V letih, ko 
smučišče ni delovalo, so tekme za 
pokal Občine Bovec izvedli na posa-
meznih sosednjih smučiščih. V ime-
nu Smučarskega kluba Kanin je na 
začetku navzoče pozdravil Marjan 
Komac in se Občini Bovec zahvalil, 
ker jim je ves čas stala ob strani in 
jih podpirala. Povedal je, da je še 
posebno lep trenutek ta, ko se vra-
čajo na domači Kanin. Pri vseh pri-
pravah jim je tokrat pomagal Sončni 
Kanin.

Bovški župan Valter Mlekuž je ob 
pozdravnih besedah izrazil veliko ve-
selje, da jih lahko spet pozdravi do-
ma: »Današnjega dogodka nikakor 
nisem želel zamuditi, saj se mi je 

že kot športniku, še posebej pa kot 
županu, trgalo srce, ko sem vas 
prišel pozdravit na drugo smuči-
šče v drugi državi. Pokal Občine 
Bovec ima svoje mesto na Kaninu 
in dokler bom župan, bo tako tudi 
ostalo!«

Podelitev medalj je potekala v sever-
ni jedilnici restavracije Prestreljenik. 
Župan je za najboljši ekipni dosežek 
in absolutno najboljši čas v ženski 
ter moški kategoriji podelil zlati znak 
Občine Bovec. Prejeli so ga Smu-
čarski klub (SK) Gorica, Kaja Re-
bec iz Smučarskega društva Postoj-
na in Saša Marušič iz SK Gorica. 
Omenjeni znak se podeljuje samo 
ob posebnih priložnostih. Vrnitev 
Pokala Občine Bovec na Kanin in 
uspešno izvedena tekma je po mne-
nju župana nesporno posebna prilo-
žnost.
Milan Štulc

SMUČARSKA TEKMA ZA POKAL OBČINE BOVEC se je po štirih letih vrnila na Kanin. Foto: SK 
ATC Kanin

LETOŠNJEGA EMAVSA SE JE UDELEŽILO 70 STAROSVETNIH SMUČARJEV. Po odlično pri-
pravljeni slalomski tekmi so si obiskovalci lahko ogledali tudi atraktivne skoke.
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9. 6.–11. 6. TOLMIN Soča Outdoor – Orientacijski tek Miranda Ortar: mirandaortar@gmail.com

9. 6.–11. 6. BAŠKA GRAPA Festival Odmevi dediščine 2017 Društvo Baška dediščina: 041-601-248

10. 6. BOHINJSKA BELA Pohod na Babji zob (1.128 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

10. 6. (9.00) LOG POD MANGARTOM Žužkov dan – sveta maša, pohodi, družabno srečanje Žarko Mlekuž: 041-759-753 

10. 6. MOST NA SOČI 45. Noč na jezeru Jernej Vouk: 041-743-646

11. 6. DOBRAČ Pohod na Dobrač (2.166 m n. m) Danilo Ivančič: 041-667-780

11. 6. (15.00) MOST NA SOČI, pod 
šotorom

Tradicionalno srečanje članov ZB za vrednote NOB in upokojencev 
Posočja

Jernej Vouk: 041-743-646

11. 6. (15.00) KANALSKI LOM, na igrišču Shod v Lomu 2017 – praznovanje krajevnega praznika ŠKTD Lom: info@sktd-lom.si

16. 6. (17.00) TOLMIN, Coworking Baza *Agilne metode vodenja projektov CW Baza (Nataša Hvala): 051-602-326

16. 6. (18.00) KOBARID, Ustanova »Fun-
dacija Poti miru v Posočju«

Odprtje razstave 1917 – Ženske na ulicah. Za kruh in narod Fundacija: 05/38-90-166

17. 6. STORŽIČ Dan slovenskih doživetij PD Tolmin (M. Brešan): 041-743-356

20. 6. (19.00) TOLMIN, Kinogledališče 
Tolmin

Odprtje razstave arhitekturne delavnice Ureditev središča Tolmina po 
izgradnji obvoznice

Občina Tolmin: 05/38-19-500

22. 6. (9.00) TRENTA Vodenje po Soški poti

22. 6. (19.00) KOBARID, Zelena hiša Odprtje razstave Ženska avtoric Metke Perinčič in Sare Berginc Kulturno društvo Nit – Posočje, Benečija, Rezija

23. 6. TOLMIN, Coworking Baza Ultrablues CW Baza (Nataša Hvala): 051-602-326

23. 6. (19.00) KOBARID, Kult. dom Kobarid Praznovanje Dneva državnosti OZVVS Gornje Posočje, Občina Kobarid

24. 6. KARAVANKE Vzpon na Veliki vrh–Kladivo (Košuta) (2.088 m n. m.) PD Tolmin (N. in D. Gaberšček): 031-876-010

24. 6. KOBARID Kobariški sejem in Kobariški tek 2017 Krajevna skupnost Kobarid

25. 6. KOVAČIČ PLANINA Spominska slovesnost ob odprti meji ZB Volče (D. Jug): 031-358-738

25. 6.–1. 7. TOLMIN Brezec & Sagadin – mednarodni košarkarski kamp in trenerska klinika Boris Velikonja: 031-711-049

29. 6. (9.00) TRENTA Vodenje po Soški poti z obiskom Alpskega botaničnega vrta Julijana

29. 6. TOLMIN, Coworking Baza Soča Outdoor CW Baza (Nataša Hvala): 051-602-326

2. 7. ZAHODNE JULIJSKE ALPE Vzpon na Mt. Sciober (1.845 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

5. 7.–26. 7. BOVEC, KANIN, TRENTA, 
VRŠIČ

OrkesterkamP http://gdnova.si/orkesterkamp

6. 7. TRENTA Vodenje po Soški poti z obiskom Alpskega botaničnega vrta Julijana

7. 7. (19.00) BOVEC, Kulturni dom Bovec Slavnostna seja OS Občine Bovec Občina Bovec (M. Štulc): 041-714-080

7. 7.–9. 7. BOVEC, center 13. Buški dan TD Bovec: 040-348-160

8. 7. (17.00) BOVEC, trg Promenadni koncert madžarskega vojaškega orkestra iz Kaposvara Občina Bovec: 051-361-070

8. 7. (19.00) KOBARID, trg Promenadni koncert Orkestra Oboroženih sil Republike Hrvaške iz 
Zagreba

Občina Kobarid

8. 7. (19.00) TOLMIN, Mestni trg Promenadni koncert Orkestra Oboroženih sil Zvezne republike 
Nemčije iz Berlina

Občina Tolmin

9. 7. (18.00) KOBARID, trg Koncert sedmih vojaških orkestrov Zbogom orožje Organizacijski odbor: 05/38-90-000

9. 7. KARNIJSKE ALPE Pohod v sotesko Garnitzenklamm PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

13. 7. TRENTA Vodenje po Soški poti z obiskom Alpskega botaničnega vrta Julijana

16. 7. VZHODNE JULIJSKE ALPE Vzpon na Škrlatico (2.740 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

20. 7. (9.00) TRENTA Vodenje po Soški poti

22. 7. (18.00) ČEZSOČA 32. kmečke igre TD Čezsoča

23. 7. PLANINA RAZOR Srečanje planincev PD Tolmin (N. in D. Gaberšček): 031-876-010

23. 7.–29.7. TOLMIN MetalDays www.metaldays.net

27. 7. (9.00) TRENTA Vodenje po Soški poti

28. 7. BOVEC, Letališče Bovec Bovec Adventure Boogie Bovec

* Na brezplačne delavnice projekta »VEM 2016 in 2017«, ki jih organizira Posoški razvojni center, se lahko prijavite pri Nežiki Kavčič na telefonski številki: 05/38-
41-519 ali prek e-pošte: nezika.kavcic@prc.si.

V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (05/38-41-502, 05/38-41-510, e-naslov: socasnik@
prc.si). Informacije za objavo v naslednji številki SOČAsnika sprejemamo do 13. julija 2017. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo odvijale po 28. juliju 
2017. 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.
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