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[ola za `ivljenje

S edim pred računalnikom in 
pišem. V mislih se ukvarjam 
še s tisočimi opravki, ki me 

čakajo v službi in doma … Te dni 
otroci že odštevajo dneve do konca 
pouka in se veselijo, da so počitnice 
že tik pred vrati. Verjamem, da jih 
komaj čakajo in je zanje maj še toli-
ko bolj naporen mesec. Zadnjič sem 
sicer dobila ugovor enega od šolni-
kov, češ »če so delali sproti, bodo 
zlahka oddelali tudi ta mesec«. Drži, 
ampak tako zlahka pa tudi ne gre. 
Učitelji od njih pridobivajo še zadnje 
ocene. Enako je pri vseh ostalih šo-
lah in krožkih. Vsi bi radi dokazali, 
da so otroke nekaj naučili. In tako 
ogromno stvari »stlačijo« v mesec 
dni. Na koncu se zraven meša še 
nam staršem, ki to mladež spodbu-
jamo k učenju in vsem obveznostim, 
ki so jim jih ali so si jih naložili. Ne 
verjamem namreč, da je komu čisto 
vseeno, kaj počne njegov otrok, tudi 
če trdi drugače.

Zagotovo se bo našel kdo, ki mi bo 

kosti – ne le 5.000 slikic na social-
nem omrežju. Ko so se veselili z me-
noj, so me objeli, niso stiskali všeč-
kov. Skupaj smo se smejali, skupaj 
smo točili solze, skupaj delali »koz-
larije«, rasli in tkali vezi, skupaj 
ustvarjali spomine.

Časi so se spremenili … ali na bolj-
še ali na slabše naj oceni vsak sam, 
dejstvo pa je, da je ves razvoj, vsa 
sodobna tehnologija, dobrine, mož-
nosti, dostopnost … vse, kar smo 
ustvarili, da si olajšamo življenje, 
prineslo s seboj iluzijo, da se danes 
vse vrti hitreje. In tiste dragocene 
stvari – časa – nam vse bolj primanj-
kuje. Pa nam jo res ali si samo ne 
znamo postaviti prioritet v življenju? 
Se lahko svobodno odločimo, kaj naj 
v življenju počnemo? In če bomo 
počeli samo, kar želimo ali nas bo to 
na dolgi rok še osrečevalo? Vprašanja 
ostajajo – v premislek vsakemu od 
nas.
Mateja Kutin, glavna in odgovorna 
urednica

tudi na Facebooku
na to odgovoril, da je to šola za živ-
ljenje, ki nam ne prizanaša, da so to 
priprave na odraslo dobo. Seveda je. 
Ampak lahko pa dodam, da so bile 
naše priprave na življenje drugačne. 
Res smo nabirali znanje v šoli, res 
smo tudi mi »gulili« šolske klopi, 
zdelo se nam je težko in naporno. 
Zraven pa smo celo paleto veščin in 
tudi znanja pridobili izven šole. V 
družbi prijateljev smo se podili po 
vasi, odkrivali skrite in malo manj 
skrite kotičke v gozdu, ob reki, na 
polju … Poznali smo vsako drevo, 
vsako skalo, vedeli, kje pokukajo na 
plano prve cvetlice, kje zorijo jagode, 
kje rastejo jabolka, kje nabrati lešni-
ke … Ob deževnih dnevih smo znali 
pozvoniti na vratih prijatelja in se pri 
njem igrati. Nista se dogovorili mami 
po telefonu. V bistvu teh naprav ni 
bilo … niti stacionarnih, kaj šele mo-
bilnih. Socialne vezi smo razvijali 
brez socialnih omrežij, prijatelje smo 
poznali v živo in ne le virtualno. Mo-
ji prijatelji so bili pravi – iz mesa in 

Utrinki

DAN SLOVENSKE KULTURE V 
KANALSKI DOLINI
Naborjet (Italija) – Dan slovenske 
kulture v Kanalski dolini so letos 
pripravili v Beneški palači v Naborje-
tu. Tudi tokrat so bili organizatorji 
Slovensko kulturno središče (SKS) 
Planika, Združenje Don Mario Cer-
net in Glasbena matica – šola To-
maž Holmar v Kanalski dolini.

Prijeten kulturni program so stkali 
učenci krajevnih osnovnih šol, obi-
skovalci izbirnih tečajev slovenščine 
pri SKS Planika in gojenci Glasbene 
matice, za odličen zaključek večera 
pa je poskrbel kvintet bratov Smrtnik 
z avstrijske Koroške. Dogodka se je 
kot edini župan iz Slovenije udeležil 
tudi bovški župan Valter Mlekuž, za 
kar se mu je predsednik SKS Planika 
Rudi Bartaloth v pozdravnem nago-
voru posebej iskreno zahvalil in pou-
daril, da jim taka podpora pomeni 
zelo veliko. »Ta večer me vedno po-
sebej prevzame in ga doživim na 

poseben način. Ta zagnanost Slo-
vencev v zamejstvu, še posebej uči-
teljev, ki za ohranitev slovenske be-
sede namenijo tudi veliko svojega 
prostega časa, mi res pogreje srce. 
Upam, da bodo italijanske oblasti 

zmogle toliko razuma in bodo 
sprevidele, da jeziki in narečja ne 
ogrožajo, temveč bogatijo vsako 
državo posebej in s tem Evropo,« 
je po prireditvi povedal župan Mlekuž.
Besedilo in foto: Milan Štulc 

DAN SLOVENSKE KULTURE V KANALSKI DOLINI je spomladi potekal v Naborjetu.
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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 predvidoma prvi teden v avgustu 2018. 
Če bi želeli v SOČAsniku objaviti prispevek, nam besedilo 
posredujte do 6. julija oziroma se o roku dogovorite z urednico.
Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka 
sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki bi 
jih želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z 
uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fo-
tografije pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG TIGROVCEV 1

5220 TOLMIN

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

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.300 GOSPODINJSTEV!

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

 4 PRC-jeva oglasna deska

 5  SPOT svetovanje Gori{ka: 
Nov logisti~ni center TKK 
Srpenica

 6  LAS Dolina So~e: Na 2. javni 
poziv prispelo 12 vlog

 7  LAS Dolina So~e:  
Obisk iz baltskih dr`av

 8  16. EKOpraznik: EKOpremiki 
opazni tudi pri nas

  Iz ob~inskih uprav
 10 Ob~ina Bovec
 17 Ob~ina Kobarid
 24 Ob~ina Tolmin

 30 Projekt NETWORLD:  
Niz dogodkov

 32 Knji`na polica

 35 Koledar prireditev

Utrinki

SMU^I[^E KANIN LETOS 
TRETJE MED VELIKIMI
Ra~e – Vso smučarsko sezono je na
spletnem portalu www.najsmucisce.si 
s pomočjo radijske oddaje, ki so jo 
predvajali na Radiu SI, Radiu Koper, 
Radiu Maribor in petih drugih radij-
skih postajah po Sloveniji, potekalo 
glasovanje za naj smučišče sezone 
2017/2018. Glasovalci so lahko iz-
birali med 25 majhnimi, sedmimi 
srednje velikimi, sedmimi velikimi 
smučišči in petimi snežnimi parki v 
Sloveniji ter med 28 avstrijskimi in 
14 italijanskimi smučišči. V kategoriji 
velikih smučišč je zmagovalec po iz-
boru glasovalcev postal Smučarski 
center Cerkno, na drugem mestu je 
smučišče Vogel, na tretjem pa Kanin. 
»Za nas je tretje mesto kot prvo, še 
posebej zaradi ekstremnih vre-
menskih razmer v letošnji sezoni. 
Biti velik na nižinskem smučišču je 
povsem nekaj drugega, kot biti ve-
lik na 2.300 metrih nadmorske vi-
šine. Seveda čestitam smučišče-
ma Cerkno in Vogel za prvo in dru-
go mesto, najlepše čestitke pa 
gredo Kaninu in našemu Sončne-
mu Kaninu. Glede na to, da smo 
edino visokogorsko smučišče s 

pogledom na morje v Sloveniji, 
ocenjujem tretje mesto za prvo,« je 
po podelitvi priznanja povedal bovški 
župan Valter Mlekuž.

Med smučišči v naši soseščini je 
največ glasov dobilo smučišče Kron-
platz v italijanskih Dolomitih, na dru-
gem mestu so bile Mokrine (Nassfe-
ld), na tretjem pa Sella Nevea. Lah-
ko bi torej rekli, da je tudi povezano 
smučišče Kanin-Sella Nevea skupaj 
na tretjem mestu. Glede na župano-
ve besede in prepričanje vseh, ki 

poznajo letošnje razmere v visoko-
gorju, ter glede na to, da je Kanin-
-Sella Nevea edino čezmejno pove-
zano smučišče v tem delu Evrope, 
pa to pravzaprav nima konkurence.

Podelitve so se udeležili podžupan 
Občine Bovec Davor Gašperčič, 
vodja obratovanja smučišča Kanin 
Jernej Kravanja, ki je priznanje tudi 
prevzel, vodja marketinga Mateja 
Olič in vodja gostinstva pri Sončnem 
Kaninu Martina Zalar.
Milan Štulc

V KATEGORIJI VELIKIH SMUČIŠČ JE PO IZBORU GLASOVALCEV TRETJE MESTO ZASE-
DLO SMUČIŠČE KANIN. Podelitve so se udeležili (z leve): vodja marketinga Mateja Olič, vodja 
obratovanja smučišča Kanin Jernej Kravanja, vodja gostinstva pri Sončnem Kaninu Martina 
Zalar in podžupan Davor Gašperčič. Foto: arhiv Sončnega Kanina
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TVU 2018
Festival učenja, ki ga poznamo 
pod imenom Teden vseživljenj-
skega učenja (TVU), letos po-
teka že 23. leto zapored. 
Čeprav uradno govorimo o 
tednu, traja razširjeni termin 
od 11. maja do 30. junija. 
V tem času lahko tudi v Po-

sočju obiščete 20 raznolikih 
brezplačnih dogodkov s pod-
ročja športa, zdravega načina 
življenja, ustvarjanja, zgodovi-
ne, narave, podjetništva, ko-
munikacije, socialnih veščin in 
družine, ki jih koordinira Poso-
ški razvojni center (PRC). 

Katalog dogodkov najdete na 
FB strani Ljudske univerze 
Tolmin in SOČAsnika ter na 
spletnih straneh PRC in  
Andragoškega centra Slovenije. 

Ne zamudite dogodkov v juni-
ju!

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi vsem izvajalcem, ki so nas obiskali in širili znanje s svojega pod-
ročja, posoškim občinam za podporo ter Andragoškemu centru Slovenije za nacionalno koordinacijo.

STELETOVO PRIZNANJE 
SLAVKU [ORLIJU
Ljubljana – V evropskem letu kul-
turne dediščine z geslom »Naša de-
diščina: kjer preteklost sreča pri-
hodnost« je Slavko Šorli prejel Ste-
letovo priznanje. Podelitev je v za-
četku maja potekala v ljubljanski Na-
rodni galeriji.

Kulturna dediščina, ki jo opredelju-
jemo kot odsev in izraz vrednot, 
identitet in tradicije, je »doma« na 
domačiji pri Francu v Kneških Rav-
nah, ki ima ohranjeno stavbno dedi-
ščino lokalnega pomena. Gospodar 
z objekti skrbno gospodari, jih ob-
navlja in vzdržuje tako, da pomem-
bno prispevajo k povečanju občutka 
pripadnosti ter prepoznavnosti tol-
minske strani Triglavskega narodne-
ga parka. Gospodarski objekti, ki so 
jih ustvarile inovativne generacije 
prednikov, so bili v zadnjem času vsi 
obnovljeni: kašča s kovačijo in mi-
zarsko delavnico, lesena kašča iz le-
ta 1831, toplar iz 19. stoletja z žago 
venecijanko iz leta 1905, nekdanji 
svinjak, nadzidan leta 1954, ki ga 
preurejajo v hišni muzej s predmeti, 
ki so stoletja služili kmetiji. Pod gru-
čo objektov stoji še pajštva. Najno-
vejša pridobitev je s trajnostnimi ma-
teriali zgrajen senik. Stavbe so se za-
radi vsakdanje rabe in rednega vzdrže-
vanja ohranile v prvotni zasnovi.

Šorli, ki je znanje podedoval od 
očeta, je od leta 1998 s slamo ali 
skodlami prekril okrog 15 objektov 
kulturne dediščine. Tesno sodeluje 
z Zavodom za varstvo kulturne de-

diščine Slovenije, Območna enota 
(ZVKDS OE) Nova Gorica, ki skrbi 
za strokovnost in dokumentacijo nje-
govega dela. Čeprav je bilo nekdaj 
na Tolminskem in Cerkljanskem zna-
nje slamokrovstva splošno razširje-
no, to danes izginja. Veščina prekri-
vanja s slamo ali leseno kritino se 
zaradi premajhnega povpraševanja 
in nezainteresiranosti ne prenaša na 
mlajši rod. Šorli je v Posočju edini 
verificiran izdelovalec slamnatih streh, 
kakršne so bile značilne za Severno 
Primorsko; sledi tehniki izdelave, ki 
jo je prevzel od svojih prednikov. Pri 
delu uporablja orodja in materiale, ki 
so prevladovali nekoč.

Zaradi varovanja prostorskih celot in 
vrednot kulturnega okolja, ki presega 
točkovno obravnavo nepremične de-
diščine z zaščito posameznih stavb, 
kar deluje povezovalno, izobraževal-
no in promocijsko tako na lokalnem 

nivoju (Posočje) kot na širšem ob-
močju (Triglavski narodni park), je 
Šorli prejel Steletovo priznanje za iz-
jemno prizadevanje pri vzdrževanju 
in obnovi kulturnega spomenika do-
mačije pri Francu v Kneških Ravnah 
ter za posebne zasluge pri obnavlja-
nju slamnatih in lesenih streh.
Besedilo in foto: Andrejka Ščukovt, 
ZVKDS OE Nova Gorica

VRSNSKA [ALAMJADA 
ODLI^NO USPELA
Vrsno – Sredi aprila je na Vrsnem 
potekala že 8. tradicionalna šalamja-
da, jo organizira Turistično društvo 
Planinski raj Vrsno, letos pa jo je 
podprla tudi Občina Kobarid. Stro-
kovna petčlanska komisija je v oce-
njevanje sprejela 22 vzorcev, ki jih 
je ocenjevala po pravilih Vrsnske ša-
lamjade. Ta vključujejo naslednje 

POSTOPEK PREKRIVANJA STREHE S SLA-
MO na domačiji v Gorenji Trebuši (112, 113, 
EŠD 5045), slamokrovec Slavko Šorli. NA TRADICIONALNI VRSNSKI ŠALAMJADI so letos ocenili 22 vzorcev.

kriterije: zunanji videz, prerez sala-
me, vonj in okus.

Med težkim delom strokovne komi-
sije so zbrani prisluhnili predavanju 
Jadrana Bizjaka z naslovom Deset 
najpomembnejših korakov do dobre 
salame. Spregovoril je o postopkih 
izdelave salame od zakola prašiča 
do zorjenja mesnine in o procesih, ki 
se odvijajo med tem časom v mesu.

Strokovna komisija je glede na števi-
lo zbranih točk razglasila najboljše 
tri salame in pridelovalcem podelila 
nagrade, za najboljšo salamo pa tu-
di prehodni pokal. Tretje mesto je 
pripadlo Martini Gabršček, drugo 
mesto Branku Korenu, prvo pa Ro-
ku Bergincu.

Vrsnska šalamjada se je zaključila v 
sproščenem vzdušju z glasbeno 
skupino Duo 57.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič
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Zadnji torek v aprilu je podjetje TKK Srpenica slavnostno odprlo nov logisti~en center in ob tem 
obele`ilo tudi visok jubilej delovanja. Podjetje se je namre~ v 70 letih iz majhne proizvodnje krede 
razvilo v vodilnega proizvajalca poliuretanske pene, tesnilih mas, lepil, dodatkov za betone in malte 
v regiji.

Nov logisti~ni center TKK Srpenica

SPOT svetovanje Gori{ka

V podjetju je trenutno zaposle-
nih 210 ljudi, okoli 40 pa jih 
dela v hčerinskih podjetjih na 

Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, 
Srbiji, Bolgariji in Rusiji.

Novi prostori, kjer se je odvijala 
svečanost, podjetju prinašajo v celo-
ti posodobljen skladiščni proces. Na 
7.700 kvadratnih metrih površine je 
po novem na voljo za okoli 10.000 
paletnih mest. Poleg tega so ob no-
vem objektu uredili tudi parkirišči, 
namenjeni zaposlenim in tovornja-
kom. Skupna vrednost naložbe, ki jo 
je podjetje TKK v celoti izvedlo z 
lastnimi sredstvi, je znašala več kot 
6,5 milijona evrov. Z novimi investi-
cijskimi vlaganji pa bodo, kot je po-
vedal izvršni direktor Uroš Lozar, 
nadaljevali tudi letos. V prostorih 
nekdanjega skladišča nameravajo po-
večati proizvodne kapacitete za pro-
izvodnjo tesnilnih mas. Sicer pa ve-
čino svojih izdelkov prodajo na tujih 
trgih, in sicer v kar 68 državah na 
vseh petih celinah. Izvedeli smo še, 
da letos načrtujejo za okoli 65 mili-
jonov evrov prodaje.

Na slovesnosti je zbrane, med ka-
terimi so bili tudi predsednik države 
Borut Pahor, poslanec v Državnem 
zboru RS Danijel Krivec in župan 
Občine Bovec Valter Mlekuž, med 
drugim pozdravil tudi belgijski la-
stnik koncerna Soudal Holding 
NV Vic Baron Swerts. V slavnostnem 
nagovoru je predsednik republike 
podjetju in zaposlenim čestital za 
vztrajnost ter uspeh. »Vztrajati 70 let 
na zahtevnem in kompleksnem glo-
balnem trgu je uspeh. Če ne bi bili 
konkurenčni, ne bi bili uspešni. To 
zahteva vizijo in znanje, pripadnost 
in predanost ljudi,« je še dejal ter ob 
tem poudaril, da prav izvozna podje-
tja ob domači potrošnji ustvarjajo 
presežek, ki poganja gospodarsko 
rast, znižuje brezposelnost in ima 
druge ekonomske ter socialne učin-

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter javne 
agencije SPIRIT Slovenija.

SLOVESNO ODPRTJE NOVEGA LOGISTIČNEGA CENTRA v podjetju TKK Srpenica, ki je letos obeležilo tudi 70 let svojega delovanja. Foto: arhiv 
TKK Srpenica

Bovcem, ki nujno potrebuje konkre-
tno prenovo. Na nujnost usposobitve 
cestnih povezav in zagotavljanja ugo-
dnega poslovnega okolja pa je opo-
zoril tudi izvršni direktor TKK Srpe-
nica Uroš Lozar ter poudaril, da je v 
zadnjih treh letih podjetje v naložbe 
vložilo 10 milijonov evrov lastnega 
denarja.

Načrtovana širitev proizvodnje ta-
ko dolini Soče prinaša še nekaj novih 
delovnih mest. V podjetju iščejo 
predvsem viličarje ter strokovnjake v 
komerciali in razvoju. Ker pa v lokal-
nem okolju očitno ni dovolj ustrezne-
ga kadra, bodo, kot smo izvedeli, 
tega primorani poiskati drugje.

Uradnemu delu je sledilo prijetno 
druženje in mreženje med poslovni-
mi partnerji ter podpornim okoljem 
za podjetništvo v regiji.
Pripravila: Nežika Kavčič, svetovalka 
SPOT svetovanje Goriška, Posoški 
razvojni center, in Milan Štulc, Občina 
Bovec

Za izvajalca celovitih podpornih storitev za potencialne in obstoje~e pod-
jetnike ter podjetja je bil v okviru slovenskih poslovnih to~k (SPOT REGIJE 
2018–2022) izbran tudi Poso{ki razvojni center (PRC).

BREZPLA^NE STORITVE SPOT SVETOVANJE GORI[KA:
•  informiranje in svetovanje; 
•  registracijski postopki prek portala eVEM;
•  delavnice in usposabljanja;
•  izmenjava dobrih praks, predstavitve izku{enj v Sloveniji in ~ezmejno z 

namenom povezovanj – mre`enj ter odpiranja novih poslovnih prilo`nosti; 
•  razstavni prostor regijskega gospodarstva (»showroom« regije) – 

predstavitev produktov podjetij na enem mestu v Gori{ki regiji.

Storitve SPOT svetovanje Gori{ka se lahko izvajajo na: 
•  sede`u SPOT: Obrtni dom (3. nadstropje), Ulica Gradnikove brigade 6, 

5000 Nova Gorica, telefon: 05/33-06-690; 
•  PRC: (1. nadstropje), Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin, telefon: 05/38-41-519 

(Ne`ika Kav~i~), e-po{ta: nezika.kavcic@prc.si (obvezno po predho-
dnem dogovoru); 

•  sede`u posameznega podjetja (na `eljo stranke).

ke. Ob tej priložnosti je pohvalil slo-
vensko gospodarstvo, ki se je po 
njegovih besedah v zadnjih letih »ze-
lo potrudilo, samo ozdravelo in je 
danes na veliko bolj vzdržnih poslov-

nih praksah in poslovnih temeljih«. 
Dodal je še, da je zdaj na vrsti drža-
va, ki mora nekoliko bolj posodobiti 
poslovno okolje. Pri tem je izpostavil 
cestno povezavo med Novo Gorico in 
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PRISPELE VLOGE – Na 2. javni poziv za izbor projektov, s katerimi se uresničujejo zastavljeni 
cilji strategije lokalnega razvoja v letu 2018 na našem območju, je prispelo 12 vlog.

LAS Dolina So~e

Na 2. javni poziv prispelo 12 vlog

P o tem, ko se je 16. aprila izte-
kel rok za oddajo vlog na 2. 
javni poziv za izbor projektov, 

s katerimi se uresničujejo zastavljeni 
cilji strategije lokalnega razvoja v letu 
2018 na našem območju, je petčlan-
ska neodvisna komisija najprej preve-
rila administrativno ustreznost pris-
pelih vlog. Od skupno dvanajstih sta 
bili dve vlogi popolni, ostale pa so 
lahko prijavitelji po pozivu članov 
komisije dopolnili.

V sredo, 9. maja, se je nato iztekel 
rok za oddajo dopolnitev. Sledil je 
vnovični pregled ustreznosti vlog in 
kot so nam sporočili člani komisije, 
so bile malenkostne dopolnitve ustre-
zno odpravljene v vseh primerih, razen 

ene, ki ni bila dopolnjena. Štirje prija-
vitelji kandidirajo za nepovratni denar, 
ki je na voljo v okviru Evropskega skla-
da za pomorstvo in ribištvo (ESRP), 
sedem pa jih s svojimi vlogami kandi-
dira za pridobitev nepovratnih sredstev, 
ki jih je razpisal Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja (EKSRP).

Sledi ocenjevanje vsebine oziroma 
točkovanje po zastavljenih merilih. 
Poročilo komisije bodo nato obravna-
vali člani Upravnega odbora LAS Do-
lina Soče, ki bodo na svoji redni seji 
predvidoma v prvi polovici junija 
slednje tudi obravnavali in sprejeli. 
Izbrane projekte bomo objavili v eni 
od naslednjih številk SOČAsnika.
Besedilo in foto: T. Š. F.

Utrinki

ODPRTA VRATA SE 
OBRESTUJEJO
Tolmin – Predzadnjo soboto v aprilu 
smo na Glasbeni šoli Tolmin odprli 
vrata vsem, ki jih naše dejavnosti priv-
lačijo oziroma si zgolj želijo ogledati 
naše prostore. Ta dan navadno s pri-
dom izkoristijo tudi tisti starši, ki si 
svoje otroke želijo vpisati v programe, 
ki jih ponujamo. V sklopu dneva od-
prtih vrat smo med drugim povabili 
tudi na predstavo z naslovom V vsaki 
hiši glasba se sliši, avtorice Katje 
Skočir, ki so jo ob pomoči učiteljev 
izvedli učenci GŠ Tolmin. Po predsta-
vi pa so lahko otroci že tradicional-
no, trinajstič zapored, preizkusili vse 
instrumente, ki jih poučujemo.

Da se naša odprta vrata obrestujejo, 

pa dokazujejo tudi številni učenci, ki 
so šolanje na naši šoli že zaključili, 
kljub temu pa jih je glasba prevzela 
do te mere, da pridobljeno glasbeno 
znanje nadgrajujejo na srednjih šolah. 
Mednje sodi tudi Mia Kristan, dija-
kinja 2. letnika Umetniške gimnazije 
Koper, ki je konec aprila pod men-
torstvom Mitje Tavčarja in ob sprem-
ljavi Nene Rijon pri nas pripravila sa-
mostojni koncert. Prvo soboto v ma-
ju pa smo lahko prisluhnili še koncer-
tu naših nekdanjih učenk, sedaj dija-
kinj Umetniške gimnazije Koper in Kon-
servatorija za glasbo in balet Ljubljana. 
Nastopile so kitaristka Nina Čebok-
li, tolkalistka Mia Kristan, violinistka 
Kaja Ladava, na klavir pa sta zaigrali 
Tamara Čebokli in Mojca Leban.
Maja Klanjšček, ravnateljica GŠ Tolmin

5. INTERNATIONAL JAZZ DAY 
PREPARTY V TOLMINU
Tolmin – Organizacija združenih na-
rodov in UNESCO sta 30. april raz-
glasila za mednarodni dan džeza. S 
tem sta izpostavila to glasbeno zvrst 
in njeno vlogo pri povezovanju ljudi 
na vseh koncih sveta. Predstavniki 
več kot 190 držav so ob tej priložno-
sti letos pripravili vrsto glasbenih do-
godkov po vsem svetu, že peto leto 
zapovrstjo pa so Slovenijo zastopali 
člani tolminskega Jazz Punt Big Banda.
Zdaj že tradicionalni »International 
Jazz Day Preparty« je potekal 26. 
aprila v baru Kovačija v Tolminu. Ve-
čer so otvorili domači bigbandovci z 
izborom kompozicij bobnarja Bud-
dyja Richa in vokalistke Diane 
Schuur, sledil pa je koncert skupi-

PO KONCERTU NEKDANJIH UČENK GŠ TOLMIN, sedaj dijakinj Umetniške gimnazije Koper 
ter Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Foto: arhiv GŠ Tolmin

PETO PRAZNOVANJE MEDNARODNEGA DNEVA DŽEZA, ki je 26. aprila potekalo v Tolminu, 
je več kot uspelo. Foto: Nina Trušnovec

ne Pickpocket Swingers, ki je poslu-
šalce zazibala v ritmih »dixielanda« 
in »swinga«.
Sproščeno vzdušje, dobra glasba in 
prijateljsko druženje so že zaščitni 
znak prireditve, ki so jo obiskovalci 
nagradili z odličnim obiskom in buč-
nim ploskanjem.
Peto praznovanje mednarodnega 
dneva džeza v Tolminu je več kot us-
pelo, tolminski bigbandovci pa se že 
pripravljajo na nove podvige – junija 
bodo z vokalistko Ano Bezjak na-
stopili na odru Festivala Lent v Mari-
boru, septembra pa jih čaka odmev-
no gostovanje v Litvi, kjer bodo na-
stopili kot prvo ime mednarodnega 
festivala big bandov Big Band Festi-
val Šiauliai 2018.
Miha Vehar, Jazz Punt Big Band

SO^Asnik, letnik XIX, {t. 2, 2018

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.
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Obisk iz baltskih dr`av

1 – PREDSTAVITVI NA TERENU 
sta pripravila Peter Domevšček, 
svetovalec na področju razvoja po-
deželja iz Posoškega razvojnega 
centra (PRC), in Davorin Koren, 
svetovalec iz JZ TNP. Oba sta na 
zanimiv in jedrnat način nanizala 
vidnejše projekte, ki jih je v zadnjih 
letih zaznamovalo projektno delo 
omenjenih institucij. 

2 – DEGUSTACIJA SIROV – Peter 
Domevšček je pred degustacijo si-
ra Tolminc in Bovškega sira pred-
stavil tudi delovanje LAS Dolina 
Soče ter načine črpanja sredstev iz 
treh evropskih skladov (EKSRP, ES-
RR in ESPR). 

3 – NA PRIJETNO DRUŽENJE S 
SLOVENSKIMI KOLEGI bodo gos-
te iz severa spominjale tudi promo-
cijske majičke LAS Dolina Soče, ki 
sta jih pred vstopom v TNP razdelili 
Greta Černilogar, vodja sektorja 
za razvoj podeželja, in Meta Pajer, 
obe iz PRC.

4 – SPREHOD DO HUDIČEVEGA 
MOSTU – Zaradi natrpanega pro-
grama so si latvijski in estonski ko-
legi zgolj iz ptičje perspektive ogle-
dali Tolminska korita in bili že nad sa-
mim pogledom z mosta navdušeni.

5 – V EKOVASICI ČADRG so si 
zbrani pod velikim kozolcem ekolo-
ške turistične kmetije Pri Lovrču 
najprej privoščili okusno kosilo, na-
to pa si ob spremstvu domačinke 
Marije Bončina ogledali še vaško 
sirarno, kjer pridelujejo sir Tolminc. 

6 – SPREHOD DO ŽLEJŽNA – 
Predstavnike baltskih držav, nava-
jene na ravnino, je fasciniral tudi 
sprehod do Žlejžna, zanimive 
razgledne točke, ki na samem robu 
vasice ponuja nepozaben pogled 
na okoliške vršace, nekoliko nižje v 
daljavi pa tudi na leseno cerkvico 
sv. Duha v Javorci, ki je dan kasne-
je prejela elitni znak evropske de-
diščine. »Če rečeš, da greš v gore, 
je to pri nas vredno toliko zavidanja, 
kot če bi rekel, da se odpravljaš na 
potovanje čez lužo,« je spremljeval-
ni ekipi pojasnil eden izmed udele-
žencev.

Drugi teden v maju je Turizem Bohinj – zavod za pospe{evanje turizma v sodelovanju z lokalno  
akcijsko skupino LAS Dolina So~e in Javnim zavodom (JZ) Triglavski narodni park (TNP) gostil skupino 39 
predstavnikov lokalnih akcijskih skupin, ki delujejo v Estoniji in Latviji. 

G ostje iz Estonije in 
Latvije so si prvi dan 
ogledali Info center 

TNP in druge lepote Trente, 
se nato dan kasneje zapeljali 
čez Vršič na sosednjo gorenj-

sko stran, kjer so jih čakali 
ogledi primerov dobrih pra-
ks. Zadnja dva dni pa smo 

jih nato ponovno gostili v 
dolini Soče. Fotoreportaža je 
nastala v času študijske ture 

na Tolminskem.
Tatjana Šalej Faletič
Foto: arhiv PRC

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.
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Dokaz, da je ekolo{ko gibanje v Zgornjem Poso~ju `ivo, je tudi 16. EKOpraznik, ki je letos na 26 
razli~nih stojnicah iz Slovenije in zamejstva obiskovalcem tradicionalno ponujal ekolo{ke izdelke in 
pridelke (od hrane in pija~e, sadik, zeli{~, eteri~nih olj, ~istil, embala` do drugih trajnostnih 
pripomo~kov), razvajal z ekokosilom in ekosladoledom, postregel z delavnicami, predstavitvami ter 
izobra`evanjem tako ponudnikov kot otrok iz tolminskega vrtca in {ole. @e tako prijetno vzdu{je pa 
so dodatno dvigovali ~lani zasedbe Suhu cvetje: Jo`ko na kitaro, Janez na {kaf in Erik na 
harmoniko.

EKOpremiki opazni tudi pri nas

T radicionalni EKOpraznik, ki ga 
vsako leto v sodelovanju z 
Občino Tolmin in Posoškim 

razvojnim centrom (PRC) organizira 
Združenje ekoloških kmetov Severne 
Primorske na čelu z dolgoletno pred-
sednico Marijo Bončina, pa je še 
veliko več, kot smo našteli v uvodu. 
Med drugim je dober pokazatelj, da 
se ljudje čedalje bolj zavedamo po-
mena ekološkega gibanja. »Tu ne gre 
za modno muho, ampak za zaveda-
nje, da lahko naš planet ohranimo 
živ le, če se začnemo dejavno usmer-
jati v zelene in okolju prijazne tehno-
logije,« opozarja koordinator priredi-
tve Peter Domevšček iz PRC. Ob tem 
poudarja, da igra izjemno pomem-
bno vlogo tudi ekološko kmetijstvo. 
V Zgornjem Posočju je po njegovih 
besedah registriranih nekaj več kot 

sto ekoloških kmetij. »Na prvi pogled 
kar lepa številka. Kljub temu pa je 
treba omeniti, da je tistih tržno 
usmerjenih kmetij zelo malo,« pravi 
Domevšček. V večini primerov gre po 
njegovem opisu za manjše, samo-
oskrbne kmetije, ki posedujejo krave 
dojilje ali pa mesni tip drobnice ter 
kakšno njivo za lastne potrebe. Ža-
losti ga, ker se njihova živina danda-
nes prodaja po ceni, ki jo dosega 
živina s klasičnih kmetij. »Žal je to 
cokla v tem našem razvojnem siste-
mu!« še dodaja. Pove še, da so tiste 
ekološke kmetije, ki so se odločile, 
da bodo od kmetijstva živele, primo-
rane ustvarjati dodano vrednost s 
pomočjo lastne predelave in z 
lastnim trženjem, da se jim ekono-
mika vsaj delno izide. Kot pravi, pre-
vladuje dopolnilna dejavnost na kme-

Utrinki

16. EKOPRAZNIK je letos na 26 različnih stojnicah iz Slovenije in zamejstva obiskovalcem 
tradicionalno ponujal ekološke izdelke in pridelke, razvajal z ekokosilom in ekosladoledom, 
postregel z delavnicami, predstavitvami in izobraževanjem tako ponudnikov kot otrok iz tolmin-
skega vrtca in šole.

ZELEMENJAVA NA MOSTU 
NA SO^I
Most na So~i – Članice Hortikultur-
ne sekcije Turističnega društva (TD) 
Most na Soči so 4. maja že drugič 
organizirale zelemenjavo. Zaradi sla-
bega vremena so jo tokrat izpeljale v 
prostorih Vodne hiše ob jezeru. Dež 
in grom pa očitno nista prestrašila 
vnetih vrtičkarjev, saj se je letošnja 
udeležba občutno povečala. S tem 
je bil dosežen osnovni namen zele-
menjave: na solidaren in zabaven 
način povezati navdušence dobrot 
ter lepot z domačega vrta in to nav-
dušenje prenesti med ostale sokra-
jane. Za posebno lepo dekorativno 
predstavitev sta poskrbela Dragica 
in Pavle Lapanja, najstarejša člani-
ca hortikulturne sekcije Perina Veli-
konja pa je prisotne navdušila s sta-
rim domačim rekom: »Hiša brez 
vrta je senik.«

Številna semena in sadike zelenjave, 
rož, začimbnic, dišavnic, zelišč ter tudi 
domači pridelki so našli nove lastnike. 
V sproščenem klepetu pa sta se 
menjala tudi znanje in izkušnje pri pri-
delavi ter predelavi vseh zgornjih dob-
rin.
Danica Taljat, članica Hortikulturne 
sekcije TD Most na Soči

POSTAVITEV INFORMACIJSKE 
TABLE NA ODSEKU STARE 
CESTE 
Kopovi{~e pri Podselih – V maju je 
Direkcija RS za ceste v sodelovanju 
s projektantskima podjetjema IGRO 
Consulting in Projekt Nova Gorica 
ter izvajalcem del Kolektor CPG No-
va Gorica dokončala sanacijo brežin 
pri Kopovišču blizu Podsel na cesti 
G2-102/1008 Ušnik–Plave od km 
3,00 do km 3,350.

NA MOSTU NA SOČI JE V ZAČETKU MAJA POTEKALA ZELEMENJAVA. Udeleženci pa niso 
menjali le sadik in pridelkov, ampak so v sproščenem klepetu izmenjali tudi znanje ter izkušnje 
pri pridelavi in predelavi. Foto: Aleksandra Leban

SO^Asnik, letnik XIX, {t. 2, 2018
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Zerowaste – gre za zamisel o dru`bi brez odpadkov, ki sledi na~elom:  
RECIKLIRAJ, KUPUJ PREMI[LJENO, ZMANJ[AJ, UPORABI ZNOVA, KOMPOS-
TIRAJ, predvsem pa IZKORENINI MISELNOST »KUPI-ZAVRZI«.

DELAVNICA NARAVNIH ČISTIL z Majo Na-
gode, ki sledi načelom »Zerowaste« in si pri-
zadeva za dom brez odpadkov. Med drugim 
smo izvedeli, da si lahko odlično čistilo za 
steklene površine pripravimo na izjemno pre-
prost način: v izpraznjeno plastenko nalijemo 
eno četrtino 9-odstotnega belega kisa in tri 
četrtine navadne ali destilirane vode. In če bi 
koga slučajno motil vonj po kisu, lahko meša-
nici doda še kakšno kapljico eteričnega olja.

NA EKOSTOJNICI Mojce Bernik smo lahko 
med drugim kupili tudi ekotekoče milo na »ri-
fuzo«.

tiji, povezana s sirarstvom ali turiz-
mom, pri čemer igra lastno trženje 
pomembno vlogo. Tudi to je po nje-
govi oceni eden izmed glavnih razlo-
gov, da danes po trgovinah ni ekolo-
škega mesa iz Posočja, pa čeprav naj 
bi bili s proizvodnjo goveda in drob-
nice samooskrbni. »Za ekološke se-
stavine se je treba danes bolj potru-
diti, res pa je, da se tudi na tem 
področju opažajo premiki,« dodaja 
Domevšček. Pri tem kot primer dob-
re prakse omeni Mlekarno Planika, 
ki je svojo farmo Bogata v Bovcu, 
kjer redijo okoli 130 krav za proizvo-
dnjo mleka, uredila po ekoloških 
standardih in začela z lastno proizvo-
dno linijo ekomleka. Izpostavi tudi 
Društvo rejcev drobnice Gornjega 
Posočja, ki je za načrtovano predela-
vo mesa naposled vendarle dobilo 
zeleno luč za izgradnjo obrata v Dre-
žnici. Omeni pa še Kmetijsko zadru-
go Tolmin, kjer že intenzivno razmi-
šljajo, kako vpeljati ekološke izdelke 
iz Posočja v tržne kanale. »Naša želja 
je, da bi bilo v naslednjih letih javno 
dostopnih še več ekoproizvodov. Ne 
gre pa pozabiti na tržnico v Tolminu, 
kjer so ob sredah, petkih in sobotah 
prisotni ekološki kmetje s pestro pa-
leto pridelkov in izdelkov,« spomni 
Peter Domevšček.

Čeprav v Zgornjem Posočju nima-
mo intenzivnega kmetijstva, obreme-
njenega s fitofarmacevtskimi sredstvi, 
niti težke industrije, radi pozabljamo 
na sosednjo Padsko nižino, kjer eko-
logija zaradi prevladujoče industrije 
žal ne zaseda primernega mesta na 

lestvici vrednot. In prav na ta račun 
s pomočjo zahodnih zračnih mas v 
našo dolino od sosedov občasno pre-
jemamo nezaželene pošiljke onesna-
ženja. To se še posebej pozna v hla-
dnejšem obdobju, ko se onesnažen 
zrak zaradi inverzije rad »zatakne« in 
zadržuje v kotlinah, kjer živi večina 
prebivalcev Posočja. Zato misel, da 
živimo v povsem neokrnjeni oazi, ne 
pije niti klorirane vode. Kljub temu 
imamo v primerjavi z večino prebi-
valstva na tem planetu še vedno sre-
čo.

In kako lahko po svojih močeh pri-
pomoremo k temu, da trenutno sta-

nje pri nas ohranimo, če že ne celo 
izboljšamo? Na takšna in podobna 
vprašanja skuša odgovoriti vsak 
EKOpraznik. Letos so zato organiza-
torji v goste povabili Radovedne 
zeliščarke, ki delujejo pod okriljem 
Društva podeželskih žena Posočja, 
ki so na svoji stojnici predstavile 
izdelavo hidrolatov, in še dve zani-
mivi gostji. Mojca Bernik je lastnica 
trgovine v Novi Gorici Moj svet – Čist 

Utrinki

planet, kjer so kupcem na voljo traj-
nostni izdelki, s katerimi lahko na-
domestimo uporabo plastike, ki je 
čedalje bolj nevarna okolju in telesu. 
Poleg tega si lahko v njeni trgovini na 
»rifuzo« v lastne embalaže natočite 
tudi različna ekočistila, tekoča mila, 
praške itd. ter izbirate med rabljeni-
mi oblačili. Na ta dan pa je modera-
torka, ki je ob tej priložnosti nosila 
oblačila in nakit iz kobariškega buti-
ka z rabljenimi oziroma predelanimi 
oblačili Reinkarmika, poklepetala 
tudi z Majo Nagode, še eno zanimivo 
gostjo iz Logatca, ki kot ozaveščena 
potrošnica sledi življenjskemu slogu 
»Zerowaste«. Kot je povedala, recikli-
ranje še zdaleč ni dovolj, zato sama 
rešitev vidi v neustvarjanju odpad-
kov. Med drugim je denimo pojasni-
la, da je treba embalažo, v kateri 
kupimo ekobanane, obvezno zavreči 
na kompostnik, saj je, čeprav daje 
videz plastike, narejena iz biorazgra-
dljivih snovi. Kljub temu pa je zbra-
nim svetovala, da bananinih olupkov 
in olupkov citrusov nikoli ne odlaga-
jo na kompostnik, saj je tovrstno 
sadje med transportom ne glede na 
ekooznako vseeno škropljeno. 
Takšnih in podobnih nasvetov pa smo 
bili tisti dan deležni še veliko. Med 
drugim smo imeli možnost izvedeti, 
kako si lahko sami izdelamo čisto 
preprosta ekološka čistila za steklene 
površine, pasto za čiščenje kopalnice, 
prah za strojno pomivanje posode, 
mehčalec in detergent za pranje pe-
rila.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

SANIRANE BREŽINE PRI KOPOVIŠČU BLIZU PODSEL – Obenem je bil obnovljen tudi ohran-
jen del stare, zgornje ceste s kamnitimi podpornimi zidovi in kamnito ograjo, odbojniki ter pod-
porniki, ki so postavljeni na prepadnem robu ceste, in kamniti obočni most za premostitev jarka. 
Po znanih virih je dal obsoško pot zgraditi avstrijski nadvojvoda Karel leta 1576.

Obenem je bil obnovljen tudi ohra-
njen del stare, zgornje ceste s ka-
mnitimi podpornimi zidovi in kamnito 
ograjo, odbojniki ter podporniki, ki 
so postavljeni na prepadnem robu 
ceste, in kamniti obočni most za 
premostitev jarka. Po znanih virih je 
dal obsoško pot zgraditi avstrijski 
nadvojvoda Karel leta 1576, in sicer 
kot del nove vozne trgovske poti od 
Kobarida v Gorico in naprej do mor-
ja, kar je bilo pomembno za gospo-
darsko rast celotne doline Soče.
V začetku 18. stoletja je bil ta del tra-
se prestavljen nekoliko nižje na se-
danje mesto, kar je razvidno iz stare 
gozdarske karte za cesarsko-kraljevi 
gozd Kopovišče. Stari mejni križ te-
ga gozda, ki je bil po načrtu iz leta 
1770 določen za varovanje nižje le-
žeče deželne ceste, so napačno 
povezali z ustnim izročilom, po kate-
rem naj bi leta 1478 domačini ravno 

na tem odseku stare ceste zaustavili 
vpad Turkov tako, da so nanje zvalili 
skale. Turški vodja naj bi zato z me-

čem v skalo ob poti vklesal križ, mi-
mo katerega naj Turki ne bi več ho-
dili. Še danes se to mesto imenuje 

Turški križ, mejni križ pa je bil uničen 
leta 1938 ob posodobitvi ceste. 

Pobudo za obnovo stare poti z 
obočnim mostom je dal Zavod za 
gozdove Slovenije, Območna enota 
(OE) Tolmin ob izdelavi projektne 
dokumentacije leta 2011. Ker je 
objekt uvrščen v register kulturne 
dediščine, je konservatorski nadzor 
obnove stare poti opravil Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
OE Nova Gorica, Direkcija za ceste 
pa je financirala informacijsko tablo, 
ki bo od zdaj ob obnovljenem zgor-
njem delu stare ceste opozarjala na 
to zgodovinsko zanimivo območje. 
Informacijska tabla je bila prvič 
predstavljena ob Tednu gozdov 30. 
junija, saj je letošnja tema Gozd je 
tudi kultura.
Besedilo in foto: Edo Kozorog, vodja 
OE Tolmin, Zavod za gozdove Slovenije
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Novice Ob~inskega sveta 
Ob~ine Bovec

26. redna seja Občinskega sveta 
Občine Bovec (OS) je potekala v 
dveh delih – zaradi obsežnega dnev-
nega reda so sejo, ki je potekala 12. 
aprila, nadaljevali 16. aprila. Najprej 
so člani OS soglasno potrdili Zaključ-
ni račun proračuna Občine Bovec za 
leto 2017, v nadaljevanju sklep župa-
na glede razpolaganja s stvarnim 
premoženjem in dopolnitev Letnega 
načrta za razpolaganje s stvarnim 
premoženjem. Seznanili so se s 
predstavitvijo promocije Julijskih 
Alp, poslovnim poročilo za leto 2017 
in programom dela za letošnje leto 
Javnega zavoda za turizem Dolina 
Soče. Največ časa je članom OS vze-
la predstavitev sprememb občinskega 
prostorskega načrta (OPN). Župan 
Valter Mlekuž je predstavitev in raz-
pravo zaključil s predlogom, da se 
pripravi javna tribuna, objavi sklep o 
začetku spremembe OPN v Uradnem 
listu RS ter nadaljuje postopek.

Sledila je predstavitev Letnega po-
ročila o izvedenih ukrepih akcijskega 
načrta Lokalnega energetskega kon-
cepta (LEK), ki so ga člani OS potr-
dili s sklepom. Sprejeli so tudi sklep 
glede Kampa Polovnik, in sicer da 

se začne postopek ureditve premo-
ženjskopravnih razmerij. Nato so 
obravnavali Program vzdrževanja 
gozdnih cest v letu 2018 in poslušali 
Poročilo o gospodarjenju z gozdovi 
ter oboje potrdili. V nadaljevanju so 
potrdili še Letni program športa za 
leto 2018 in Letni program kulture za 
leto 2018. Pri tej točki je bila seja 
sveta prekinjena, nadaljevali pa so jo 
v ponedeljek.

Člani OS so 16. aprila najprej so-
glasno sprejeli Pravilnik o oddajanju 
nepremičnega premoženja Občine 
Bovec v najem in dopolnitev cenika, 
nato poročilo nadzornega odbora za 
leto 2017 ter Letni program nadzora 

za leto 2018, poročilo Posoškega ra-
zvojnega centra za lansko in letni 
delovni načrt za letošnje leto. Čla-
nom OS je bil nato predlagan spre-
jem sklepa glede odobritve gradnje 
stavb za namen okrepčevalnice in 
bivanja v vasi Jablanca, čemur po 
predstavitvi načeloma niso nasproto-
vali, ker pa zadeva še ni bila obrav-
navana na okoljskem odboru, so 
odločanje oziroma sklepanje o tem 
prestavili na čas po tej obravnavi. 
Ponovno so obravnavali tudi doku-
ment identifikacije investicijskega 
projekta za projekt Gasilski dom z 
večnamensko dvorano Srpenica. Na-
ložbo so podprli in soglasno sprejeli 

sklep v štirih točkah, o katerih lahko 
več preberete na spletni strani Obči-
ne Bovec.

Obravnavali in soglasno sprejeli so 
tudi Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o določitvi plovbnega 
režima na reki Soči in na reki Kori-
tnici (drugo branje), Odlok o dopol-
nitvi in spremembi Odloka o ustano-
vitvi Javnega podjetja za proizvodnjo 
in dobavo toplotne energije DOLB 
Bovec d.o.o. in Odlok o spremembi 
Odloka o proračunu za 2018. V na-
daljevanju so svetniki sprejeli še 
Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi 
Javnega podjetja DOLB Bovec d.o.o. 
in izdaji poroštva za kredit, Odlok o 
občinskih taksah (prvo branje), pred-
log za potrditev Statuta sistemizacije 
in kadrovskega načrta Javnega zavo-
da Sončni Kanin ter sklep o začas-
nem izvajanju Odloka o turistični 
taksi. Odločili so se, da se za spreje-
tje nove višine turistične takse izvede 
anketo med turističnimi ponudniki, 
do sprejetja novega odloka pa se iz-
vaja še vedno obstoječi s tem, da se 
sklicuje na člen prejšnjega zakona. 
Sejo so svetniki zaključili s Sklepom 
o plakatiranju, nekaterimi vprašanji, 
predlogi in pobudami.
Besedilo in foto: Milan Štulc

ČLANI OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOVEC na 26. redni seji.

Utrinki

STERGUL^EVA HI[A V 
MODREM
Bovec – Ob svetovnem dnevu zave-
danja avtizma so v številnih krajih po 
svetu vidnejše stavbe obarvali v 
modro, že tretjič tudi Stergulčevo hi-
šo v Bovcu.

Kot je povedal župan Valter Mle-
kuž, so k tej pomembni pobudi z ve-
seljem pristopili. »Želimo si, da bi 
se vedno bolj zavedali, da med na-
mi živijo tudi osebe z avtizmom in 
Aspergerjevim sindromom. Tudi 
oni morajo imeti enake možnosti 
za sobivanje v družbi, na to pa želi-
mo vsaj na ta dan tudi v naši obči-
ni opozoriti širšo javnost.« Zaveda 
se, da je to le majhen prispevek, 
vendar pa s skupnimi močmi lahko 
marsikaj dosežemo tudi na tem po-
dročju. »Le urejeno družbeno oko-
lje in razumevanje tega področja 

bo namreč pripeljalo do socialne 
vključenosti oseb z avtizmom v sa-
mo okolje, v katerem živijo,« je ob 

letošnji osvetlitvi Stergulčeve hiše v 
modro povedal bovški župan.
Besedilo in foto: Milan Štulc

PREDSTAVITEV VOJA[KEGA 
POKLICA
Bovec – Predstavniki Slovenske 
vojske so marca v sodelovanju z 
Občino Bovec pred Stergulčevo hi-
šo v Bovcu izvedli napovedano 
predstavitev Slovenske vojske in vo-
jaškega poklica. Letos je bilo sicer 
na ogled nekoliko manjše število vo-
zil, pri učencih višjih razredov os-
novne šole pa je veliko zanimanja 
požela predvsem predstavitev strel-
nega orožja.

Obiskovalci so se lahko pobliže 
spoznali z lahko pehotno oborožitvi-
jo in opremo. Uprava za obrambo 
Postojna je postavila tudi priročno 
strelišče za računalniško-simulacij-
ski preizkus v streljanju, kjer so se 
učenci potrudili zadeti čisto deset-
ko, saj je ta dosežek pomenil tudi 
praktično nagrado v obliki vojaške 

STERGULČEVA HIŠA se je ob svetovnem dnevu zavedanja avtizma tudi letos odela v modro.
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Zaklju~ena zimska sezona 
na Kaninu

V zgodovini smučišča Kanin zim-
ska sezona še nikoli ni bila tako dol-
ga kot pretekla, ki je uradno trajala 
od 10. novembra 2017 do 6. maja 
2018. Med konci tedna je za sla-
dokusce še vedno možna smuka v 
Velikem Grabnu, če se za to odloči 
vsaj 50 smučarjev.

»Razlogov za zgodnje odprtje sezo-
ne je bilo kar nekaj: meter snega, 
zagnanost zaposlenih in želja, da 
prvič v 44 letih zaženejo naprave tako 
zgodaj. Prva dva konca tedna je v 
sončnem vremenu na odličnih snež-
nih razmerah smučalo 1.500 smučar-
jev. Zgodbo o uspehu smo nato na-
daljevali decembra. Na silvestrovo je 
Kanin s slovenske strani obiskalo kar 
1.300 smučarjev,« spomin na začetek 
sezone obudi vodja marketinga Sonč-
ni Kanin Mateja Olič. Nato je zima 
pokazala svoje ostre zobe, ki v viso-
kogorju pomenijo izjemne razmere; 
prinesla je obilne snežne padavine, 
slabo vreme, veter in meglo. Kljub 
vsemu so s sezono zadovoljni, kar 
potrjuje tudi statistika. Vršilec dolž-
nosti direktorja Javnega zavoda Sonč-
ni Kanin Marijan Skornišek se za-
veda, da bi ob drugačnih vremenskih 
pogojih lahko dosegli še bistveno 
boljše rezultate, čeprav so tudi sicer 
zelo spodbudni. »V vsej sezoni nismo 
dosegli sto obratovalnih dni. Skoraj 
polovico zime nismo obratovali zara-
di preveč snega in slabega vremena. 
Na slovenski strani smo kljub vsemu 
prepeljali več kot 31.000 smučarjev, 

dodatnih 24.000 jih je k nam prišlo 
s povezanega italijanskega smučišča 
Sella Nevea; tam so sezono končali 
že 25. aprila. Da so rezultati spod-
budni, kaže tudi podatek, da smo 
število 20.000 prepeljanih smučarjev 
v lanski sezoni letos presegli že sredi 
februarja, kasneje pa nam je pogačo 
rezalo izredno slabo vreme. Ocenjuje-
mo, da smo tako v celotni sezoni iz-
gubili vsaj 25 odstotkov gostov, a smo 
povprečje 212 dnevno prepeljanih 
gostov povečali na 344, skupaj pa 
obisk povečali za 30 odstotkov. Iskre-
no moram pohvaliti ekipo Sončnega 
Kanina, saj so k vsem opravilom pris-
topili tako, kot bi upravljali svojo 
lastnino. Ker je bila ekipa za urejanje 
smučišča večinoma ves čas relativno 
majhna, so požrtvovalno opravili og-
romno dela. Posebej bi izpostavil vod-
jo obratovanja Jerneja Kravanjo in 

našega ‘bomber mana’, kot smo ga 
poimenovali, Francija Hosnarja, ki 
je v tako ekstremnih razmerah skrbel 
za proženje plazov. Zelo smo zado-
voljni tudi z obiskom SKI & RENT 
servisa na D-postaji, ki ga tudi vodi 
Hosnar. Vsem zaposlenim se iskreno 
zahvaljujem. Zaradi naštetega tudi 
zelo optimistično gledam v prihod-
nost, še posebej zato, ker smo skupaj 
z Občino Bovec že pristopili k postop-
kom za izgradnjo nove dostavne žič-
nice.« Ta bo omogočala obratovanje 
tudi v dneh, ko sedaj to ni mogoče, 
in tako zmanjšala zaprtje smučišča 
na največ deset odstotkov dni v se-
zoni.

Zaradi velikih količin snega ter po-
sledično težav z urejanjem prog in 
zagotavljanjem varnosti so se drastič-
no povečali tudi stroški. V prejšnji 
sezoni so za teptalce porabili 22.000 

litrov goriva, letos več kot 55.000, 
lani so porabili 72 kilogramov eksplo-
ziva za proženje plazov, letos prek 
1.500. Pridobili so nov teptalni stroj 
in popolnoma obnovili dvosedežnico 
Graben. Sončnega Kanina pa tudi 
povečani stroški ne bodo pahnili v 
rdeče številke.

Skornišek ni pozabil omeniti dob-
rega čezmejnega sodelovanja. Z itali-
janskimi kolegi so se med drugim 
dogovorili za izmenjavo podatkov o 
obisku, ki povedo točno število pre-
hodov z italijanskega smučišča k 
nam in obratno. Ta dogovor je tudi 
plod odličnega sodelovanja med lo-
kalnimi skupnostmi z obeh strani 
meje in vodstvom Promoturizma. 
»Bolj me skrbi sodelovanje z največji-
mi ponudniki nočitvenih kapacitet v 
naši dolini. Pri obisku se nam zelo 
pozna, da sta bila vso zimo ponovno 
zaprta osrednja bovška hotela, ki bi 
verjetno povečala obisk na naši strani 
za več kot 20.000 dnevnih obiskoval-
cev. Zimsko sezono v Bovcu moramo 
narediti bolj privlačno za obiskovalce, 
saj so naravne danosti preprosto izje-
mne,« še pove Skornišek, ki je sicer 
navdušen nad sodelovanjem z manj-
šimi turističnimi ponudniki v dolini. 
Več kot 35 se jih je odločilo za tako 
imenovano posvojitev gondole, pri 
čemer gre za vzajemno sodelovanje, 
promocijo in skupno trženje Kanin 
ski centra.

Če se še za trenutek vrnemo k ra-
znim dogodkom in marketinškim 
dejavnostim, potem ne moremo mi-
mo nekaterih, ki so ime smučišča 

Utrinki

ZIMSKA SMUČARSKA SEZONA se je letos na Kaninu zavlekla v maj, ko so smučarji lahko uži-
vali v smuki na vročem pomladanskem soncu. Foto: Jure Banfi

kape, puloverja ali nahrbtnika.

Župan Občine Bovec Valter Mle-
kuž je pozdravil odločitev Uprave za 
obrambo, da s takimi pristopi po-

skuša animirati učence za poklic vo-
jaka. »Vedno pravim, da lahko po-
meni poklic vojaka za marsikoga 
priložnost za zaposlitev in tudi kari-

ero. Zagotovo smo s predstavitvijo 
v Bovcu lahko vsi zadovoljni, 
vodstvu Slovenske vojske oziroma 
Upravi za obrambo Postojna pa 
hvaležni, da so se tudi letos odloči-
li priti v Bovec,« je ob zaključku de-
jal župan. Tudi sam se je udeležil 
strelskega preizkusa in zadel čisto 
desetko.
Besedilo in foto: Milan Štulc

VOLILNA SKUP[^INA 
BOV[KE GASILSKE ZVEZE
Log pod Mangartom – Sredi aprila 
je v kulturnem domu v Logu pod 
Mangartom potekala skupščina Ga-
silske zveze (GZ) Bovec, ki je bila le-
tos tudi volilna. Med drugimi visoki-
mi predstavniki gasilskih organizacij 
sta se skupščine udeležila tudi žu-
pan Občine Bovec Valter Mlekuž in 
poslanec v Državnem zboru RS Da-

nijel Krivec. Vsem udeležencem je 
dobrodošlico izrekel predsednik GZ 
Bovec Boris Zorko.

V naslednjem obdobju bo mesto 
predsednika GZ še naprej zasedal 
dosedanji predsednik Zorko, bistve-
na novost pa je imenovanje novega 
poveljnika GZ Bovec – to je postal 
Uroš Kemper. Dosedanji dolgoletni 
poveljnik Miro Bozja, ki je sklenil 
svojo izjemno uspešno 15-letno ga-
silsko kariero poveljnika, pa je pos-
tal častni poveljnik GZ Bovec. Bozja 
je s svojim delom veliko prispeval k 
uspešni vzpostavitvi, delovanju in vo-
denju GZ, zlasti na operativnem po-
dročju. Za uspešno operativno vo-
denje zveze so mu na skupščini po-
delili zahvalno listino »častni povelj-
nik GZ Bovec«. Še naprej pa bo kot 
poveljnik vodil posebno gasilsko 
enoto Gamsi. Za odlično opravljeno 

PREDSTAVITEV VOJAŠKEGA POKLICA je tudi letos potekala v Bovcu.

SO^Asnik, letnik XIX, {t. 2, 2018



SO^Asnik, letnik XIX, {t. 2, 2018

( 12 )Iz ob~inskih uprav

ponesli v svet. Že oktobra so posta-
vili novo spletno stran, dnevno so 
prisotni na socialnih omrežjih; v 
enem letu so zelo povečali število 
ogledov in sledilcev. Vodja marketin-
ga Oličeva z zadovoljstvom pove, da 
so marca posneli vse kadre za nov 
zimski promocijski video, ki bo ura-
dno predstavljen jeseni. »Udeležili 
smo se kar nekaj sejmov in delavnic 
slovenskih ter tujih agencij in touro-
peraterjev. Kanin-Sella Nevea se je kot 
ski center ponovno pojavil v speciali-
ziranih turističnih slovenskih in tujih 
tiskanih medijih (Powder Magazine, 
Traveller, Sokol, Fokus Plus, Worth 
…). Smučišče je obiskalo več domačih 
in tujih novinarjev, predstavnikov iz 
sveta turizma, znanih športnikov ter 
smučarjev: Ivica Kostelič, Matthias 
Mayer, Filip Flisar, svetovno znani 
‘freeride’ smučarji, deskarji … Za sne-
manje promocijskih filmov in reklam 
je veliko zanimanja; naj omenim 
samo Garmin in Heineken. Pri nas 
so snemali češka produkcijska ekipa 
s češko smučarsko olimpijko, trikratni 
Guinnessov rekorder v skoku s pada-
lom in profesionalni ‘skydiver’ Er-
nesto Gainza, nekaj manjših produk-
cijskih hiš za freeride smuko in ‘slo-
pestyle’ skoke, Elan pa je predstavil 
novo kolekcijo. Velikega promocijske-
ga pomena so dogodki, ki so že sami 
po sebi edinstveni, navdušujejo pa 
tudi obiskovalce smučišča. Omenila 
bi najbolj obiskanega, to je ‘Red Bull 

Samo Gas’ s Filipom Flisarjem, ko je 
Kanin samo s slovenske strani obiska-
lo 1.100 smučarjev. Gre za izjemno 
tekmo z zahtevno organizacijo in pri-
pravo ‘skicross’ proge. Isti konec te-
dna smo gostili FIS-tekmo v slopestyle 
deskanju in smučanju. Za potrebe 
tega dogodka smo dva tedna prej v 
sodelovanju s člani Surf & Snowbo-
ard Club Medvedi Griže pripravili 
dve veliki in dve manjši skakalnici. 
Izpostavim lahko tudi Elanov družin-
ski dan na Kaninu z Radiem Koper. 
Bilo je več kot sto testov smuči, pre-
vladovalo pa je enkratno vzdušje na 
snežni plaži Kanin SKI BUM BARa. 
Kanin so obiskali starosvetniki, TV 
Golica je pripravila Snežno veselico, 
odvil se je Pokal Bovca, ki se ga je 
udeležilo skoraj sto tekmovalcev. Ob 
dnevu žena smo nežnejšemu spolu 
ponudili cenejše karte. V organizaciji 
Sončnega Kanina je pri nas potekal 
tečaj varnega gibanja v gorah v zim-
skih razmerah in varstvo pred plazo-
vi. Ne smem pozabiti na test turnih 
in freeride smuči z Extreme Vital v 
sodelovanju z Vertikal Adventures 
Slovenija in gorskim vodnikom Ro-
kom Zalokarjem. Zimsko sezono je 
zaključil Smučarski klub Gorica z 
olimpijko Ano Bucik, zdaj pa smo že 
v pripravah na poletno sezono,« za-
ključi Oličeva.

Z rezultati so zadovoljni tudi na 
občini, ki je lastnica vseh naprav na 
smučišču in ustanoviteljica Javnega 

zavoda Sončni Kanin. Že vse od za-
četka je poletno-zimski center Kanin 
rentabilen, gostov pa je vedno več. 
Sredstva, ki jih je v proračunih rezer-
virala za pokrivanje izgub, so tako 
namenjena razvoju smučišča. Župan 
Valter Mlekuž ob koncu sezone že 
zre v prihodnost. »Zelo me veseli, da 
je ves trud, ki smo ga vložili v sana-
cijo naprav na Kaninu, poplačan z 
uspešnim poslovanjem. Ko sem to 
zimo pogledoval v nebo in se moral 
tudi sam sprijazniti z vremenom, ki 
nam je bilo vse prej kot naklonjeno, 
ko sem obiskoval smučišče in videval 
ogromne količine snega, ki ga je čez 
noč zapadlo, sem skupaj z delavci 
Sončnega Kanina spoznaval nemoč 
človeka proti naravi. Pa vendar so se 
fantje trudili in v najkrajšem času 
pripravili proge za ugodno smuko. 
Zato me danes veseli tudi, da se pri 
opravljanju zahtevnih del v tako eks-
tremnih vremenskih razmerah niko-
mur ni nič hujšega zgodilo. Še nekaj 
je treba posebej poudariti – prijaznost 
žičničarjev in drugega osebja. Toplo 
mi je bilo pri srcu, ko so me uporab-
niki smučišča ustavljali in mi izreka-
li pohvale tudi glede prijaznosti.« Ob 
koncu sezone je župan vsem čestital 
in dodal: »Kanin je naš simbol in je 
edino zagotovilo za celoletni turizem. 
Letošnji porast obiska, kljub tako ne-
ugodnim vremenskim razmeram, je 
zagotovilo, da smo na pravi poti. Kot 
vedno pravim, pa pogumne spremlja 

tudi sreča, zato verjamem, da bo v 
prihodnje zgodba o uspehu še lepša. 
Upam se trditi, da je to čezmejno 
smučišče daleč naokoli brez konku-
rence. Seveda bi bilo naivno in neod-
govorno trditi, da se stvari ne da še 
izboljšati. Zagotovo smo se v tej sezo-
ni naučili tudi kaj koristnega, kar 
bomo v prihodnje s pridom izkoristi-
li za še večji dvig kakovosti, tudi z 
obstoječimi napravami. Kot dober 
gospodar vemo, da brez naložb v no-
ve naprave ne bo uspešne prihodno-
sti. Pri tem računamo na evropska 
sredstva, državi pa smo že dokazali, 
da se vložek v našo občino izplača in 
da smo vredni zaupanja. Tudi pismo 
o nameri za razvoj območja na obeh 
straneh Kaninskega pogorja, ki smo 
ga podpisali trije župani občin ob 
Kaninu, je dobra in prava popotnica 

Utrinki

JAVNA RAZPISA ZA 
SPODBUJANJE KMETIJSTVA V 
OB^INI BOVEC ZA LETO 
2018

Občina Bovec razpisuje sofinancer-
ska sredstva za naslednja ukrepa:

1: Naložbe v kmetijska gospodar-
stva in

2: Varstvo tradicionalne krajine in 
stavb.

Besedila obeh razpisov in razpisni 
dokumentaciji sta na voljo na občinski 
spletni strani http://obcina.bovec.si/
razpisi-natecaji-pozivi, in sicer z dnem 
izida SOČAsnika.

Javni razpisi ( 12 )

delo in dobro sodelovanje se mu je 
posebej zahvalil tudi bovški župan.

Na skupščini so podelili tudi druga 
priznanja in napredovanja, med njimi 
je GZ Bovec podelila zahvale za 
vzorno sodelovanje in pomoč. Pre-

jeli so jih Občina Bovec, Občinski 
štab Civilne zaščite Občine Bovec in 
Danijel Krivec. »Občina se trudi kar 
najbolj prisluhniti vsem željam ga-
silcev, saj se tudi sam zavedam, 
kako velikega pomena je vaše ne-

sebično delo. Gasilci ste vedno 
prvi na mestu nesreče in prvi nudi-
te pomoč ob skoraj vseh dogod-
kih, ki že dolgo niso zgolj gašenje 
požarov. Zato tudi občina veliko 
vlaga v razvoj gasilstva, vaše opre-
me in infrastrukture,« je med dru-
gim poudaril Valter Mlekuž.
Milan Štulc

NOVO VODSTVO TZGP
Bovec – Društva, člani Turistične 
zveze Gornjega Posočja (TZGP), so 
se 18. aprila zbrala v Stergulčevi hiši 
na redni letni skupščini. Potrdila so 
poročilo o delu in finančno poročilo 
za leto 2017, ki sta bili zaradi zahtev 
zakonodaje v marcu že sprejeti na 
korespondenčni skupščini. Datum 
skupščine se je premaknil v april za-
radi iskanja primernih kandidatov za 
organe zveze. Dosedanjim je na-
mreč že lani potekel mandat, vendar 
jim je bil na skupščini marca lani po-
daljšan za eno leto. Tik pred kon-

NA VOLILNI SKUPŠČINI GZ BOVEC so imenovali novega poveljnika. To funkcijo je prevzel 
Uroš Kemper (v ozadju). Dosedanji dolgoletni poveljnik Miro Bozja pa je postal častni poveljnik 
GZ Bovec. Foto: Romeo Černuta

cem omenjenega meseca je bila 
vendarle sestavljena kandidatna li-
sta, zato je bila tokratna skupščina 
tudi volilna. Dosedanjo predsednico 
Barbaro Jesenšek Podpečan, ki 
je zvezo vodila od leta 2013, je na-
domestil Aljoša Križnič. Podpred-
sednica bo še naprej Alenka Zgaga.

Barbara Jesenšek Podpečan se je 
zahvalila društvom za podporo in so-
delovanje pri soustvarjanju ter delo-
vanju zveze. Za dolgoletno prosto-
voljno delo v TZGP je podelila pri-
znanja Alenki Zgaga iz Društva Ba-
ška dediščina, Nataši Bartol, ki vo-
di sekcijo mladih pri Turističnem 
društvu Bovec, in Mihi Uršiču iz Tu-
rističnega društva Kobarid.

Novi predsednik je predstavil načrt 
dela za letošnje leto, ki bo sledil 
Strategiji razvoja in delovanja zveze. 
Več bo izobraževanja članstva, ki ga 
narekuje nova zakonodaja, med-
društvenega mreženja, ki bo ohra-
njalo tudi sodelovanje z zamejstvom, 
in promocijskih akcij, ki bodo vodile 
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za resen ter celosten pristop k razvoju 
čezmejnega območja. To je naš adut 
tudi na poti do evropskih sredstev. 
Zdaj je pred nami poletna sezona in 
prepričan sem, da nas bodo delavci 
Sončnega Kanina ponovno preseneti-
li s kakšno novostjo, zato vas že sedaj 
vabim v naše kraje.«

Pravzaprav pa med zimsko in po-
letno sezono letos ne bo trdega reza, 
saj se bodo med seboj prepletale tako 
poletne kot zimske dejavnosti. »Prip-
ravljamo se na izjemno zanimivo 
poletno sezono, glede na snežne raz-
mere se bo to poletje začelo s kolesar-
ji, plezalci, uporabniki ferate, poho-
dniki, padalci, planinci in še globoko 
v poletje tudi s smučarji. Vsak obisko-
valec bo našel nekaj zase, zato vse 
ljubitelje visokogorja srčno vabim na 
Kanin – pa četudi le na kavico na 
terasi restavracije Prestreljenik, odlič-
no hrano in uživanje na visoko-
gorskem sončku. Samo pri nas boste 
na višini 2.200 m n. m. lahko ob 
kavi opazovali Jadransko morje,« pa 
se glasi povabilo Marijana Skorniška.
Milan Štulc

Infrastrukturni minister tudi 
v Bovcu

Minister za infrastrukturo dr. Peter 
Gašperšič je sredi marca s svojo eki-
po obiskal Bovško. V prostorih 
MAHLE Electric Drives Bovec se je 
med drugim najprej srečal z bovškim 
županom Valterjem Mlekužem in 

direktorjem omenjene družbe Uro-
šem Rutarjem. Prisluhnil je kratki 
predstavitvi poslovanja družbe, žu-
pan pa je poudaril njen pomen za 
Bovško in širše območje Zgornjega 
Posočja. Kot je dejal Mlekuž, je ne-
koč na Bovškem primanjkovalo de-
lovnih mest, danes pa se občuti po-
manjkanje ustreznega kadra: »Izje-
mnega pomena za stabilno poslova-
nje naših podjetij je stabilna dobava 
električne energije, kar v tem trenut-
ku ni zagotovljeno. Zato je zelo po-
memben dogovor o gradnji vkopane-
ga kablovoda, ki bo zagotavljal sta-
bilnost električne energije in s tem 
proizvodnje, pa tudi nemoteno delo-

vanje drugih poslovnih subjektov na 
Bovškem. Zato sem vesel, da smo 
danes dobili zagotovilo, da se gradnja 
začne že junija letos in bo predvi-
doma dokončana do konca leta 
2020.« Dodal je še, da je ta projekt 
primer dobre prakse iskanja pravih 
rešitev in dosega dogovora, ko se vse 
vpletene strani zadeve lotijo v pozi-
tivni luči. Tudi bovška pobuda za 
izvedbo makadamske kolesarske ste-
ze po trasi vkopa kablovoda je nale-
tela na odlične odzive; vzpostavitev 
kolesarske poti od Bovca do Kobarida 
izven prometnic je tako že uresničlji-
va.

Minister Gašperšič in župan Mle-

kuž sta si ogledala tudi proizvodnjo, 
nato pa lokacijo načrtovanega kroži-
šča obvoznice s cestama na letališče 
in Rupo. Po zagotovilih prisotnih naj 
bi bilo tako to kot krožišče na zahod-
ni vpadnici v Bovec izvedeno še le-
tos. S tem bo doseženo umirjanje 
prometa in bistveno povečanje var-
nosti.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Slovesni podpis pogodbe za 
projekt DOLB Bovec

V Kulturnem domu Bovec sta 23. 
aprila Silvan Hrovat, v. d. direktorja 
DOLB Bovec, in Marko Škoberne, 
predsednik Uprave Esotech Velenje, 
podpisala Pogodbo za izvedbo daljin-
skega ogrevanja na lesno biomaso 
(DOLB) Bovec. Podpisa sta se udele-
žila tudi župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž in predsednik Nadzornega 
odbora DOLB Bovec Rajko Leban.

V uvodu je bilo predstavljeno dej-
stvo, da ima projekt že deset let sta-
ro brado. Začel se je v mandatu Da-
nijela Krivca, po njegovem odhodu 
z mesta župana pa je projekt zamrl 
do izvolitve sedanjega občinskega 
vodstva z županom Valterjem Mle-
kužem na čelu. Oživitev in izvedba 
DOLB je bila tudi ena od predvolilnih 
obljub aktualnega župana. Občina 
Bovec je za ta namen ustanovila Jav-
no podjetje za proizvodnjo in doba-
vo toplotne energije DOLB Bovec. V 
prvi fazi bo na sistem priključenih 15 

MINISTER ZA INFRASTRUKTURO DR. PETER GAŠPERŠIČ JE MARCA OBISKAL BOVŠKO. 
Med drugim si je ogledal tudi lokacijo načrtovanega krožišča obvoznice s cestama na letališče 
in Rupo.

DELEGATI DRUŠTEV TZGP so se zbrali na redni letni skupščini v Stergulčevi hiši v Bovcu. Fo-
to: arhiv TZGP

k večji prepoznavnosti zveze. Ohra-
nila bo vodilno vlogo pri organizaciji 
nekaterih prireditev, ki so se do se-
daj izkazale za uspešne. Tradicio-
nalni piknik svojih članov (društev) 
bo nadgradila v strokovno srečanje. 

Pri tem se je za gostitelja letošnjega 
srečanja ponudilo Turistično društvo 
Bovec. Odločitev je podprl tudi žu-
pan Občine Bovec Valter Mlekuž, 
ki je spremljal skupščino.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

DUCAT PODOB SVITNJAKA
Bovec – Učenci turističnega krožka 
OŠ Bovec so za potrebe 32. festiva-
la Turizmu pomaga lastna glava prip-
ravili projektno nalogo z naslovom 
Kultura in turizem. Rezultat je bila 
dobrodelna prodajna razstava foto-
grafij Ducat podob Svitnjaka, avto-
rice Jelke Kašca, ki so jo marca 
odprli v mali dvorani Kulturnega do-
ma Bovec.

Osrednji lik razstave in koledarja je 
gora Svi(t)njak, ki ga je Jelka Kašca 
v različnih podobah zajela v svoj fo-
tografski aparat. K 12 fotografijam 
so dodane še pripovedke in pesmi, 
ki govorijo o preteklosti, sedanjosti 
in prihodnosti; te so člani turistične-
ga krožka zbrali v okviru projekta. Iz-
kupiček prodajne razstave je bil pri-
spevek k projektu izdelave spomeni-
ka umrlim Bovčanom v prvi svetovni 
vojni, postavljenega 19. maja. Nastal 
je tudi spominski koledar kot trajni 
spomin na tokratno razstavo Ducat 
podob Svitnjaka, ki so ga članice prip-

DOBRODELNO PRODAJNO RAZSTAVO 
FOTOGRAFIJ DUCAT PODOB SVITNJAKA, 
avtorice Jelke Kašca, so marca odprli v Kul-
turnem domu Bovec.

ravile skupaj z zunanjimi sodelavci.

Pri turističnem krožku pa so želeli 
ugotoviti, zakaj nekateri domačini tej 
gori pravijo Svitnjak. Naleteli so na 
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uporabnikov – med njimi sta največ-
ja Mahle Bovec in Kovi Bovec, že v 
zimski sezoni 2018/2019 pa se bodo 
na lesno biomaso ogrevali še Kultur-
ni dom Bovec, OŠ in vrtec Bovec, 
Občina Bovec ter drugi. Glavni toplo-
vod je dolg 1.470 metrov.

Za izvedbo projekta so bila prido-
bljena evropska kohezijska sredstva 
v višini 581.000 evrov, podjetje DOLB 
Bovec pa se s SID banko dogovarja 
o ponudbi za kredit v višini 600.000 
evrov. Občina bo garant za najem 
tega kredita, kar je potrdil tudi bovški 
občinski svet.

Izvajalec je bil 8. maja uveden v 
delo, 10. maja pa je v Bovcu potekal 

tudi formalni slovesni podpis Pogod-
be za dodelitev evropskih nepovra-
tnih kohezijskih sredstev za izvedbo 
DOLB v Bovcu, ki sta jo v kulturnem 
domu podpisala minister Peter 
Gašperšič in Silvan Hrovat. S podpi-
som pogodbe se je začela izvedba 
prve faze, ki se že takoj nadaljuje s 
pripravo dokumentacije za drugo in 
tretjo fazo, z zaključkom vsake pa se 
bo nižala tudi odkupna cena toplotne 
energije (po končani drugi fazi, za 
katero bo potrebna minimalna nalož-
ba, se bo znižala za okoli 14 odstot-
kov). Za odjemalce bo tako že v za-
četku cena toplotne energije v pri-
merjavi z drugimi energenti bistveno 

nižja. Poleg tega bo DOLB ustvarjal 
tudi nova delovna mesta, »gorivo« 
zanj pa je v občini dolgoročno zago-
tovljeno, saj je skoraj 60-odstotno 
pokrita z gozdovi, ki so v veliki me-
ri v lasti Občine Bovec.

Izvedba DOLB je v teku, zaključek 
pa je predviden do kurilne sezone 
oziroma do oktobra 2018. V času iz-
vajanja naložbe v prvi fazi bo treba 
pridobiti dodatne odjemalce za izved-
bo druge faze, dopolniti projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, 
izvesti javno naročilo in se do 7. juni-
ja 2018 prijaviti na nov javni razpis 
za sofinanciranje daljinskega ogre-
vanja na obnovljive vire energije.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Za~etek del na cesti 
^ezso~a–Jablanca

Na cesti Čezsoča–Jablanca je izva-
jalec del Kolektor CPG aprila začel z 
izvajanjem del. Naložba obsega od-
stranitev dotrajane asfaltne prevleke 
z utrditvijo voziščne konstrukcije, pri 
čemer bo na nekaterih mestih pot-
rebna utrditev polovice cestišča s 
temeljno ploščo. Uredili se bodo 
propusti, dve izogibališči in od-
vodnjavanje obravnavanega odseka, 
v zaključni fazi pa še nova asfaltna 
preplastitev. Na izpostavljenih mestih 
bodo postavili tudi varnostno ograjo.

Investitor je Občina Bovec, za na-
ložbeno-vzdrževalna dela na omenje-
nem poldrugi kilometer dolgem od-

KONEC APRILA JE V BOVCU POTEKAL PODPIS POGODBE ZA IZVEDBO DALJINSKEGA 
OGREVANJA NA LESNO BIOMASO BOVEC. Prvih 15 odjemalcev se bo prihodnjo kurilno se-
zono že ogrevalo na lesno biomaso.

NA CESTI ČEZSOČA–JABLANCA POTEKAJO VZDRŽEVALNA DELA. Ker je cesta ozka, uva-
jajo začasne popolne zapore.

Utrinki

zanimive podatke, žal pa ne takšne, 
kakršne so pričakovali, saj je stroka 
ovrgla možnost, da bi se bovški sim-
bol kdaj imenoval Svitnjak. Tako je 
na večer odprtja razstave z dokazni-
mi viri nekatera dejstva predstavil 
doc. dr. Blaž Komac z Geografske-
ga inštituta Antona Melika ZRC SAZU. 
Kljub vsemu pa je v zaključku pou-
daril, da se bodo z zadevo še ukvar-
jali.
Besedilo in foto: Milan Štulc

IZRAZI MOJEGA SVETA
Zgornje Poso~je – Za vse, ki lahko 
gledamo in ki vidimo, je vid nekaj 
samoumevnega, zato večina ob vsa-
kodnevnem tempu najbrž niti pomisli 
ne, kako neprecenljiv življenjski dar 
je to. Morda se tega deloma zavemo 
šele ob srečanju s slabovidnimi ali 
slepimi osebami. Morda ...

Priložnost, da se vsaj za hip postavi-
mo v kožo tistih, ki imajo težave z vi-
dom, se nam te dni ponuja v dolini 
Soče. Na ogled je namreč razstava, 

ki obiskovalcu na drugačen način 
odpre oči. Udeleženci študijskega 
krožka Tipna likovna dela, ki deluje 
pod okriljem Posoškega razvojnega 
centra (PRC) in v sodelovanju z Me-
dobčinskim društvom slepih in sla-
bovidnih Nova Gorica, so po veliko-
nočnih praznikih v kobariški Zeleni 
hiši potujočo razstavo najprej posta-
vili na ogled v okviru čajanke Izrazi 
mojega sveta, sedaj pa je na ogled v 
Tolminu. Do 5. junija namreč gostu-
je v prostorih PRC, ogledamo pa si 
jo lahko z različnimi simulacijskimi 
očali, s pomočjo katerih spoznava-
mo različne tipe izgube vida in sla-
bovidnosti. Kot je pojasnila mentori-
ca študijskega krožka Patricija Re-
jec, je razstava »namenjena popo-
tovanju v čutne svetove slepih in 
slabovidnih oseb ter presega doje-
manje njihovega položaja zgolj v 
kontekstu bele palice, psov vodni-
kov, Braillove pisave ... Razstava ni 
le potujoča, temveč tudi prodajna, 
zbrana sredstva pa bodo namenje-
na rehabilitacijskim programom. 

TIPNA LIKOVNA DELA – Priložnost, da se vsaj za hip postavimo v kožo tistih, ki imajo težave z 
vidom, se nam te dni ponuja v dolini Soče. Do 5. junija je v Tolminu na ogled razstava, ki obisko-
valcu na drugačen način odpre oči, 14. junija pa se seli na Bovško.

V tem času se zbirajo tudi donacije, namenjene izvajanju programov reha-
bilitacije slepih in slabovidnih oseb v lokalnem in širšem okolju ter delova-
nju omenjenega društva. S poslanim SMS sporočilom na številko 1919 – 
ključna beseda »SLEPI« – lahko prispevamo en evro, s ključno besedo 
»SLEPI5« pa bomo v ta namen darovali pet evrov.
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seku pa je namenjenih približno 
320.000 evrov.

Med tem časom bodo na omenje-
nem odseku večja tovorna vozila in 
delovni stroji. Ker je cesta ozka, bodo 
uvedene tudi začasne popolne zapo-
re. Opozorilo velja tudi (ali pred-
vsem) kolesarjem. Pozivamo vse 
uporabnike, da na tem odseku prila-
godijo hitrost vožnje, spoštujejo pro-
metno signalizacijo in upoštevajo 
navodila izvajalca del.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Spodbuditi sistemati~en 
razvoj Kaninskega pogorja

Konec marca so na Občini Kluže 
(Chisaforte) župani občin Bovec, Klu-
že in Rezija Valter Mlekuž, Fabrizio 
Fuccaro in Sergio Chinese podpisa-
li pismo o nameri za spodbuditev 
sistematičnega razvoja celotnega ob-
močja Kaninskega pogorja. Kot je 
zapisano v uvodnih besedah pisma 
(celotno besedilo lahko preberete na 
spletni strani občine), je Kaninsko 
pogorje izjemnega okoljskega, kultur-
no-zgodovinskega in športnorekrea-
cijskega pomena za Bovec ter celotno 
Zgornje Posočje na slovenski in Sella 
Neveo, planino Montaž, Reklansko 
dolino ter Rezijo na italijanski strani. 
Območje je vključeno v čezmejno 
ekoregijo Julijske Alpe, ki jo sestav-
ljajo Naravni park Julijske Predalpe, 
Triglavski narodni park in Biosferni 

rezervat Julijske Alpe MAB Unesco, 
ki ga je Europark potrdil z Evropsko 
listino za trajnostni razvoj turizma. 
Zagotovo pa v čezmejnem prostoru 
ponuja izjemne možnosti celostnega 
trajnostnega razvoja sicer demograf-
sko ogroženega območja, kamor so-
dijo občine Bovec, Kluže in Rezija.

S podpisom pisma o nameri pod-
pisniki izražajo svoje zanimanje, od-
ločenost in pripravljenost za sodelo-
vanje ter spodbujanje sistematičnega 
razvoja celotnega območja Kaninske-
ga pogorja na obeh straneh meje. V 
svojih izjavah so vsi trije župani po-
vedali, da je to prvi, vendar pomem-
ben, korak k nadaljnjim dejavnostim, 

zapisanim v pismu o nameri.
»Izjemnega pomena je, da smo se 

trije župani poenotili in našli skupni 
jezik za načrtovanje razvoja območja 
na obeh straneh Kaninskega pogorja 
v naslednjih letih. Samo skupaj bomo 
močnejši in samo skupni razvoj po-
meni tudi uspešno čezmejno poveza-
no smučišče Kanin-Sella Nevea. Te 
naše želje bodo morale upoštevati 
tudi naslednje lokalne oblasti, čeprav 
bi se vodstvo zamenjalo. Sicer pa oce-
njujem, da mora priti do konkretnih 
in bistvenih premikov v naslednjih 
petih letih,« je po podpisu povedal 
bovški župan Valter Mlekuž.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Spominsko obele`je vsem 
trpe~im z Bov{kega v prvi 
svetovni vojni

Občina Bovec in Župnija Bovec 
sta v sodelovanju z nekaterimi bov-
škimi društvi in organizacijami 
zaključili projekt postavitve spo-
minskega obeležja vsem v prvi sve-
tovni vojni trpečim Bovčanom. Za-
snovo je pripravil arhitekt Aleksan-
der Ostan, 19. maja pa je potekalo 
slovesno odkritje. Pobuda za posta-
vitev obeležja je že relativno stara, 
letos, ob 100. obletnici konca v like 
vojne, pa je vendarle bilo zbrane do-
volj politične volje in pripravljenosti 
za realizacijo celostne ureditve ob-
močja ob stopnicah, ki vodijo v cer-
kev svetega Urha v Bovcu.

»Prav zelenica tega pomensko in 
kompozicijsko polnega prostora izven 
cerkvenega obzidja je bila pred dob-
rimi desetimi leti izbrana za prostor, 
v katerem se preveri možnost ume-
stitve spominskega obeležja za vse 
izgubljene in padle v veliki prvi vojni, 
ki je tako močno prizadela Bovško,« 
pove Ostan. »Ker sta bila v cerkveni 
zakristiji najdena dva stara kamnita 
stebra s še nekaterimi manjšimi arhi-
tekturnimi elementi, od katerih no-
beden več ni služil svojemu namenu, 
smo bili mnenja, da ti ‘arheološko-ar-
hitekturni fragmenti’ kot nosilci spo-
mina lahko služijo kot jedro arhitek-
turno-likovno-spominske kompozicije. 

ŽUPANI SERGIO CHINESE, FABRIZIO FUCCARO IN VALTER MLEKUŽ SO PODPISALI PIS-
MO O NAMERI z namenom spodbuditve sistematičnega razvoja celotnega območja Kaninske-
ga pogorja.

Utrinki

Kako zelo pomembni so takšni 
programi, ki jim omogočajo, da 
skozi aktivnosti lahko izražajo se-
be, se družijo, učijo samostojnosti, 
spoznamo, če le znamo prisluhniti 
njihovim življenjskim zgodbam in 
zgodbam o doseženih osebnih 
uspehih«. Povedala je še, da so s 
člani krožka najprej izbrali temo, na-
to pa so se ob prostovoljni pomoči 
diplomirane slikarke Stanke Golob 
soočili z ustvarjanjem tipnih likovnih 
del iz različnih materialov, kot so pe-
sek, papir itd. Srečanja so bila nekaj 
posebnega. »Roke so vodile roke. 
Roke so učile roke, ki so nežno ti-
pale in raziskovale, pa tudi brale,« 
je še dodala.

S 14. junijem se razstava seli na 
Bovško, kjer bo na ogled v okviru tri-
dnevnega slikarskega tabora Obču-
tim podobe narave, s katerim bo 
Medobčinsko društvo slepih in sla-
bovidnih Nova Gorica v Zgornjem 
Posočju obeležilo 70-letnico svoje-
ga delovanja.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

REVIJE PRIMORSKA POJE se je udeležilo 14 zborov iz tolminske izpostave, torej iz občin Tol-
min, Kobarid in Bovec. Foto: Marko Pretnar

TRADICIONALNO ZAKLJU^ILI 
REVIJO PRIMORSKA POJE
Primorska – Primorska poje je letos 
že 49. leto po vrsti povezala pevce 
od Trente do Istre, od Kanalske doli-
ne, Rezije in Terske doline do Trsta. 
Na 32 koncertih po Sloveniji in za-
mejstvu je zapelo več kot 200 pev-
skih skupin. Že tradicionalna primor-
ska pevska manifestacija in priljub-
ljeno pevsko druženje se je zaključilo 
22. aprila s koncertoma v Zavarhu 
(Italija) in v Trenti. Letošnja revija je 
bila posvečena 50. obletnici smrti 
skladateljice Brede Šček, 140. 
obletnici rojstva skladatelja Vinka 
Vodopivca in 200. obletnici rojstva 
skladatelja Miroslava Vilharja.

Vsakoletno Revijo soorganizirajo 
Zveza pevskih zborov Primorske 
(ZPZP), Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti (JSKD) in organizacije 
Slovencev v zamejstvu: Zveza slo-
venskih kulturnih društev v Italiji, 
Zveza slovenske katoliške prosvete 
Gorica in Zveza cerkvenih pevskih 
zborov Trst.

Na zaključnem koncertu v Trenti je 
navzoče pozdravil tudi bovški župan 
Valter Mlekuž, prav tako je pevce 
in obiskovalce nagovoril predsednik 
ZPZP Anton Baloh. Nastopili so 
Pevci ljudskih pesmi FD Val Piran, 
Dornberški fantje, Oktet Rožmarin 

Kostanjevica na Krasu, Ženski pev-
ski zbor Žarek Šentviška planota, 
Moški pevski zbor Franc Zgonik 
Branik, Moški pevski zbor Vasilij 
Mirk Prosek-Kontovel in Moški pev-
ski zbor Anton Klančič iz Mirna.
Koncert je povezovala Vida Krava-
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so ponovno zgradili svoje domove. 
Naj nas to obeležje vedno spomni tu-
di na to, da je naša dolžnost, da s 
svojim delom nadgradimo, kar so 
nam zapustili predniki. Ponosen sem 
na vse, ki so sodelovali pri tem pro-
jektu, in hvaležen za vsako minuto, 
ki so jo posvetili oblikovanju in za-
snovi tako pomnika kot zbornika.«

Slavnostni govornik dr. Vasja Kla-
vora je v nagovoru spomnil na sploš-
no dogajanje od začetka vojne do 
njenega konca in orisal sosledje do-
godkov na Bovškem. Podrobneje je 

letih od konca prve svetovne vojne 
vsem trpečim Bovčanom oddolžimo s 
tem obeležjem in tudi zbornikom. 
Potrebnih je bilo kar sto let, da smo 
se stroka in politika poenotili v odlo-
čitvi, da vsem trpečim z Bovškega v 
prvi svetovni vojni izkažemo dolžno 
spoštovanje.« Povedal je še, da bo to 
obeležje pričevalec, »da smo Bovčani 
močni in pokončni ljudje. Preživeli so 
se iz begunstva vrnili v porušen Bovec 
in okoliške vasi. Vrnili so se med ru-
ševine, a so se vrnili. S pridnimi ro-
kami, odločno voljo in trdim delom 

Na ta način smo namesto novo-
gradnje v spominsko obeležje vpeljali 
temo ponovne uporabe historičnih 
arhitekturnih elementov, poznano iz 
arhitekturne zgodovine kot enega od 
žlahtnih načinov za ustvarjanje pri-
čevalnih zgodb, povezanih z zgodovi-
no kraja,« je v opisu zasnove obeležja 
zapisal arhitekt. Nad stebrom je dis-
kretna lina v zidu, s čimer je vzpostav-
ljeno okno med zunaj in znotraj, med 
živimi in mrtvimi, med profanim in 
svetim, sredici te perspektivno na-
tančno oblikovane line je kot »intar-
zija« umeščen arhetipski marmorni 
križ. Pod ležečim stebrom je postavlje-
na spominska plošča. Do obeležja je 
urejen dostop po zeleni brežini, ki na 
ograjen zeleni pas ob obzidju vstopa 
skozi nizek zidec preko obstoječih 
stopnic in se v loku med drevesi 
povzpne do spominske plošče. Na 
poti se obiskovalec sprehodi mimo 
pokončno postavljenega stebra.

Slovesnost se je začela s sveto ma-
šo v cerkvi sv. Urha, kjer se je za tem 
odvil tudi kulturni program. Zbrane 
je najprej nagovoril bovški župan 
Valter Mlekuž: »Ob žalostnem spo-
minu na čas, ko je Bovčane pretresla 
verjetno najhujša tragedija vseh ča-
sov, me danes vendarle preveva vese-
lje, da smo skupaj zmogli zbrati do-
volj volje in odločnosti, da se po sto 

Utrinki

SPOMINSKO PLOŠČO STA ODKRILA ŽUPAN VALTER MLEKUŽ IN PREDSEDNIK KRAJEVNE 
SKUPNOSTI BOVEC GREGOR RUPNIK. V spremstvu dveh članov Društva 1313 je nato župan 
k spomeniku položil še žalni venec, zadonela je skladba Tišina, učenke OŠ Bovec pa so spome-
nik posule z marjeticami.

opisal trpljenje tukajšnjih prebivalcev 
v izgnanstvu, ob koncu pa se osre-
dotočil na vrnitev preživelih. »Oče mi 
je velikokrat pripovedoval o tem in to 
tudi zapisal. S svojim bratrancem se 
je odpravil peš s Trbiža proti Bovcu. 
Vse od trdnjave v Klužah do Bovca je 
bilo porušeno, povsod je bilo polno 
zapuščene vojaške opreme, orožja in 
drugega materiala. V Bovcu sta opa-
zila samo tri hiše, ki so bile le delno 
poškodovane, vse ostalo je bilo poru-
šeno.« Navedel je tudi zapise prvih 
oglednikov, ki sta prišla na Bovško 
oceniti stanje, med drugim tudi be-
sede prvega oglednika župana Jenka, 
ki je po ogledu kraja razsodno ocenil 
položaj in begunce opozoril, da bi 
bila zaradi zime vrnitev tvegana in 
skoraj nemogoča. Njegov nasvet, da 
naj se v domači kraj vrnejo spomladi, 
je večina razumno sprejela, čeprav so 
se zavedali, kaj jih čaka doma. Toda 
sprejeli so županove besede: »Eno pa 
bomo rekli, doma smo!«

Program v cerkvi so zaokrožili 
združeni pevci Bovškega s skladbo, 
ki jo je posebej za to priložnost na-
pisal Ambrož Čopi. Spominsko 
ploščo sta odkrila župan Občine 
Bovec Valter Mlekuž in predsednik 
Krajevne skupnosti Bovec Gregor 
Rupnik.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Iz ob~inskih uprav

nja, pri organizaciji pa so območni 
izpostavi JSKD Tolmin, ki pokriva 
program v Zgornjem Posočju, po-
magali zaposleni v Informacijskem 
središču TNP Dom Trenta.
Silva Seljak, vodja JSKD OI Tolmin

FOLKLORNO POPOTOVANJE
Severna Primorska – V okviru ob-
močnih srečanj revij, ki jih organizira 
Javni sklad za kulturne dejavnosti 

naslednje skupine: novonastala Pev-
ska skupina Kamenci, Folklorna 
skupina Bc, Dramsko pevska skupi-
na Zarja DU Ajdovščina, Folklorna 
skupina Justin Kogoj Dolenja Trebu-
ša, Pevska skupina pri FS Razor, 
Folklorna skupina Razor, Folklorna 
skupina Gartrož iz Nove Gorice in 
Pevsko godčevska skupina Rezja-
nab sasiedi.

Mladinskih folklornih skupin na se-
vernem Primorskem sicer nimamo, 
je pa ta dejavnost dobro zastopana 
v sklopu dejavnosti na osnovnih šo-
lah. Mladi folkloristi so se predstavili
na svojem srečanju 23. marca v Kino-
gledališču Tolmin, in sicer pred pol-
no dvorano osnovnošolskih gledal-
cev in strokovno spremljevalko Sa-
šo Meglič. Letos so se na srečanje 
prijavile Otroška folklorna skupina 
(OFS) Pastirčki PŠ Dolenja Trebuša, 
OFS Pastirci izpod Krna PŠ Drežni-
ca, OFS Gorjančki OŠ Otlica, OFS 
Powštrčki OŠ Ajdovščina in OFS 
Phči ‘n bebrce Podružnične šole za 
izobraževanje in usposabljanje otrok 
s posebnimi potrebami OŠ Tolmin.
Silva Seljak, vodja JSKD OI Tolmin

(JSKD), so se marca predstavile 
folklorne skupine in pevci ljudskih 
pesmi ter godci ljudskih viž, ki delu-
jejo na Severnoprimorskem. Ti se 
zaradi številčnosti že več let predsta-
vljajo na dveh srečanjih. Prvi del je 
potekal 18. marca v Desklah, druge-
ga pa je 25. marca že tradicionalno 
gostila tolminska izpostava.

Srečanje razpisuje JSKD z name-
nom prikaza najbolj kakovostnih in 
reprezentativnih koreografij odraslih 

folklornih skupin ter skupin, ki pou-
stvarjajo glasbeno izročilo. Na ta na-
čin se spodbuja razvoj in kakovo-
stno rast tovrstne produkcije. Obe 
srečanji sta zato tudi strokovno 
spremljali Katarina Šrimpf Vendra-
min, ki si je ogledala folklorne sku-
pine, in Nina Volk, ki je spremljala 
pevsko-godčevske zasedbe. Obe 
sta po končanih izvedbah s skupina-
mi opravili tudi razgovore.

V Tolminu so zaplesale in zapele 

FOLKLORNE SKUPINE IN PEVCI LJUDSKIH PESMI TER GODCI LJUDSKIH VIŽ, ki delujejo na severnem Primorskem, so se občinstvu predsta-
vili v marcu. Foto: Janez Eržen
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Ob~ina Kobarid
Obisk ministrice za delo, 
dru`ino, socialne zadeve in 
enake mo`nosti 

V torek, 17. aprila, se je na obisku 
v Zgornjem Posočju mudila ministri-
ca za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti dr. Anja Kopač 
Mrak. Med drugim se je sestala tudi 
z županom Občine Kobarid Rober-
tom Kavčičem, ki ji je predstavil te-
žave in pobude občanov ter skupaj z 
njo iskal možnosti umestitve pravih 
vsebin v prostore nekdanje policijske 
postaje, ki si jih je ministrica ta dan 
tudi ogledala. 

Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve (MDDSZ) je leta 
2013 neodplačno preneslo lastninsko 
pravico nepremičnine (stavba nekda-
nje kobariške policijske postaje) na 
Občino Kobarid, in sicer z name-
nom, da se v kraju zgradi dom sta-
rejših in invalidnih oseb, s katerim bi 
upravljal Dom upokojencev Podbrdo. 
Kljub večletnim prizadevanjem obči-
ne omenjenega projekta ni bilo mo-

goče realizirati, zato se na občini 
intenzivno zavzemamo za ohranitev 
omenjenih prostorov na Gregorčičevi 
ulici 26 in jim dati prave socialne 
vsebine, ki jih kraj in širše območje 
potrebujeta.

»Res mi je žal, da projekta izgra-
dnja doma upokojencev v Kobaridu 
prejšnja lokalna politična oblast ni 
realizirala. V mojem prvem župan-
skem mandatu smo pridobili gradbe-
no dovoljenje, zaprli finančno kon-

strukcijo naložbe in potrdili lokacijo 
izgradnje doma. Vse je bilo priprav-
ljeno, potrebna je bila le še realizaci-
ja, ki pa je žal ni bilo in je tudi ne 
bo,« je povedal župan Kavčič. S tem 
je Kobarid po njegovem mnenju ve-
liko izgubil in zato si, kot je še dejal, 
na občini trudimo, »da ne bi izgubil 
še več. Vsa prizadevanja so usmerje-
na v ustrezno ureditev prostorov nek-
danje policijske postaje v Kobaridu in 
umestitev pravih vsebin,« je pojasnil.

Občina Kobarid je skladno z dogo-
vorom ministrici podala pisno pobu-
do z navedbo novih vsebin. Pritlične 
prostore bi namenili vsebinam soci-
alnega pomena, nadstropne prostore 
pa izgradnji neprofitnih stanovanj ter 
dvema stanovanjema za potrebe za-
časnega umika oziroma krizne name-
stitve posameznikov.

Socialne vsebine bi izvajal Center 
za socialno delo (CSD) Tolmin (Pro-
gram Aktivna starost – Sožitje gene-
racij in Psihosocialna pomoč otrokom 
in njihovim družinam ter socialno-

KAKO BOMO REŠEVALI PROBLEMATIKO STAREJŠIH, SOCIALNO OGROŽENIH IN HENDI-
KEPIRANIH V POSOČJU? Na javni tribuni so poleg ministrice dr. Anje Kopač Mrak (v sredini) 
spregovorile tudi (iz desne) direktorica Doma upokojencev Podbrdo Ines Krajnik, direktorica 
CSD Tolmin mag. Kristina Šturm Leban in direktorica VDC Tolmin dr. Sandra Medveš Berginc. 
Tribuno je povezoval Branko Velišček. Foto: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

KOBARI[KA [OLA SE JE 
SRE^ALA Z ABRAHAMOM
Kobarid – OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid je 5. aprila praznovala 
50-letnico. V petih desetletjih se je 
nanizalo dovolj dragocenih spomi-
nov za slavje, pogled na prehojeno 
pot in pogled naprej – kam usmeriti 
delo ter energijo, da bo jutrišnji dan 
na šoli še boljši in uspešnejši.

Koliko in kaj kobariška OŠ pomeni 
vsem, ki so kadarkoli in kakorkoli bili 
del njene zgodbe, je bilo videti, sli-
šati ter čutiti na kulturni prireditvi To 
smo mi, ki so jo v sodelovanju z 
Glasbeno šolo Tolmin sooblikoval 
učenci centralne in podružničnih 
šol. Nastopajoči so skušali ujeti utrip 
vsakdana, vzporednice s pre-
teklostjo ter razmišljanja, kakšna bo 
šola v prihodnosti.

Ravnateljica OŠ Kobarid Melita Ja-
kelj je pozdravila zbrane – poslanca 
Državnega zbora RS Danijela Kriv-
ca, kobariškega župana Roberta 
Kavčiča, bovškega župana Valterja 
Mlekuža, častnega občana in dol-
goletnega načelnika Upravne enote 

Ob praznovanju 50-letnice je izšla 
jubilejna številka Slavčkovega odme-
va To smo mi, v kateri je zaobjetih 
zadnjih deset let delovanja OŠ Ko-
barid. Brezplačen izvod lahko prej-
mete v šolski knjižnici ali pa si na 
šolski spletni strani ogledate elek-
tronsko različico.

Ob okroglem jubileju je učence obi-
skal tudi raper Nipke in poskrbel za 
nepozabno zabavo. Maja pa je na 
šoli potekala slavnostna seja sveta 
šole in sveta staršev, ki so jo vodili 
učenci šolskega parlamenta.
Nina Levpušček Melinc, učiteljica in 
šolska knjižničarka

GOSTILI DVE U^ITELJICI IZ 
TUJINE
Kobarid – No Osnovni šoli Simon 
Gregorčiča Kobarid smo to pomlad 
gostili kar dve učiteljici iz tujine. V 
začetku marca nas je že tretjič za-
povrstjo obiskala Hannah Burton, 
učiteljica športne vzgoje iz Brighto-
na, ki leži na jugu Anglije. Kot pravi, 
se ji je dolina Soče tako zelo priljubi-
la, da bi se, če bi to bilo možno, tu 

Tolmin Zdravka Likarja, ravnatelje 
sosednjih šol, nekdanjo ravnateljico 
in ravnatelja kobariške šole Lenko 
Raspet ter Ivana Rutarja, upokoje-
ne, nekdanje in sedanje sodelavce, 
starše ter učence. V nagovoru je po-
udarila pomen vrednot preteklosti, ki 
se jih trudijo na šoli živeti tudi danes. 
Drznost in pogum sta vodilna pojma 
šole, ki včasih uresničujeta tudi ne-
mogoče. Delovno klimo, ki jo sou-

stvarjajo učenci in zaposleni, lahko 
začuti vsak, ki prestopi njihov prag. 
Župan Robert Kavčič je ob okro-
glem jubileju čestital vsem, ki so 
krojili uspehe šole, in zaželel, da se 
mladi naučijo še veliko novega ter 
koristnega za življenje. Po osre-
dnjem dogodku so si obiskovalci 
ogledali razstave po učilnicah, ki so 
jih v sodelovanju z mentorji pripravili 
učenci.

OB 50-LETNICI KOBARIŠKE OSNOVNE ŠOLE je potekala prireditev To smo mi, ki so jo v so-
delovanju z Glasbeno šolo Tolmin sooblikovali učenci centralne in podružničnih šol. Foto: Me-
lanie Likar
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varstveno storitev Pomoč družini na 
domu), ki bi v teh prostorih imel 
tudi svojo pisarno. Pritlične prostore 
bi uporabljali tudi uporabniki Večge-
neracijskega centra (VGC) Goriške 
– Svetla stran življenja, Rdeči križ 
Slovenije in Karitas ter Varstveno 
delovni center (VDC) Tolmin, če bo 
seveda v prihodnje ministrstvo pod-
prlo projekt za dnevno enoto v Ko-
baridu.

Popoldne je v Domu Andreja Man-
frede potekala javna tribuna z naslo-
vom Kako bomo reševali problemati-
ko starejših, socialno ogroženih in 
hendikepiranih v Posočju?, na kateri 
so poleg ministrice spregovorile tudi 
direktorica CSD Tolmin mag. Kristi-
na Šturm Leban, direktorica VDC 
Tolmin dr. Sandra Medveš Berginc 
in direktorica Doma upokojencev 
Podbrdo Ines Krajnik. Predstavile so 
delo institucij, ki jih vodijo, ter po-
bude, ki so jih v dopoldanskem času 
že predale ministrici.

Dejstvo je, da se tudi v Zgornjem 
Posočju srečujemo s podobnimi te-
žavami kot v vsej Sloveniji, je pa nji-
hovo reševanje težje zaradi razprše-
nosti prebivalstva, slabše demograf-
ske slike in nižje kupne moči. Mini-
strica je zato zagotovila, da bodo te 
specifike upoštevane pri iskanju re-
šitev v smeri mobilnih enot – te-
renskih pisarn CSD, ki bodo svoja 
vrata odprla tako v Bovcu kot v Ko-
baridu ter drugih rešitev v smeri ure-
sničevanja temeljnega gesla Na teren, 
bližje ljudem.
Nataša Hvala Ivančič

Dr`avne nalo`be v cestno 
infrastrukturo

Minister za infrastrukturo dr. Peter 
Gašperšič si je aprila v sklopu rednih 
terenskih obiskov skupaj s posoškimi 
župani ogledal infrastrukturne pro-
jekte v treh posoških občinah. Na 
območju občine Kobarid si je v druž-
bi tukajšnjega župana Roberta Kav-
čiča ogledal viadukt na državni cesti 
Kobarid–Bovec. Rekonstrukcija ceste 
je bila zaključena lani, naložba pa je 
znašala 746 tisoč evrov.

Letos država nadaljuje z naložbami 
v cestno infrastrukturo v Zgornjem 
Posočju. Začetek izvedbe projekta 
rekonstrukcije državne ceste skozi 
Borjano se predvideva v septembru. 
Projekt se bo izvajal v dveh letih in 
bo poleg ureditve križišča proti Bor-
jani ter ureditve ceste skozi naselje 
zajemal tudi ureditev komunalnih 
vodov, elektro in telekomunikacijske 
infrastrukture.

Izvedene bodo tudi naložbe na 
cesti Idrsko–Livek–Livške Ravne in 
dejavnosti, povezane z ureditvijo ko-
lesarskih poti na Kobariškem. Pote-
kajo pa tudi intenzivni pogovori in 
dejavnosti za ureditev razbremenile 
ceste v Kobaridu.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Urejanje komunalne in 
cestne infrastrukture

V maju so se v vasi Sužid začela 
dela na komunalni infrastrukturi, ki 
vključujejo zamenjavo in rekonstruk-
cijo vodovoda s števčenjem priključ-
kov, polaganje cevi za kasnejšo ume-

Utrinki

VIADUKT NA DRŽAVNI CESTI KOBARID–BOVEC – Rekonstrukcija ceste je bila zaključena 
lani, naložba pa je znašala 746 tisoč evrov.

V SUŽIDU POTEKAJO DELA NA KOMUNALNI INFRASTRUKTURI, ki med drugim vključujejo 
zamenjavo in rekonstrukcijo vodovoda.

Iz ob~inskih uprav

najraje zaposlila. Ker to za zdaj še ni 
mogoče, smo jo medse povabili, da 
nam s svojim strokovnim znanjem pri 
pouku angleščine razloži britanski 
izobraževalni sistem, potek tamkaj-
šnjega pouka, način sankcioniranja 
in nagrajevanja ter pravila nošenja 
šolskih uniform. Poleg naštetega so 
učence zelo zanimale tudi prehra-
njevalne navade Angležev in pravila 
igranja angleških športov. Ob za-
ključku srečanja so učenci spoznali, 
da je pravzaprav veliko lepše obi-
skovati šolo v Sloveniji, saj pouk tra-
ja manj časa, kazni za neprimerno 
obnašanje pa so veliko milejše. Pa 
še šolskih uniform jim ni treba nositi.

Prvi pomladanski dan pa nas je v 
okviru projekta Francija potuje (»La 
France voyage«), ki ga organizira 
Francoski inštitut Charles Nodier, 
obiskala še Fabienne David, učite-
ljica francoščine iz Lyona. S svojim 

kalo časa za predvideno petje v 
francoščini, kar so mladi nadomestili 
naslednji dan pri pouku angleščine.
Besedilo in foto: Sandra Kozorog - 
Košuta, profesorica angleškega in fran-
coskega jezika, OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid

PREDSTAVILI SO SE 
SNEGULJ^ICA, KRESNI^EK 
IN PETER KLEPEC
Tolmin – V pomladnem času se pri 
nas predstavljajo tudi otroške gleda-
liške skupine. Območna izpostava 
(OI) Javnega sklada za kulturne de-
javnosti (JSKD) Tolmin že tradicio-
nalno gosti Regijsko srečanje otro-
ških gledaliških skupin Severnopri-
morske, ki je letos potekalo 26. 
aprila v Kinogledališču Tolmin.
Strokovni spremljevalec letošnjih 
Območnih srečanj otroških skupin 

FRANCIJA POTUJE je projekt, v sklopu katerega je kobariške šestošolce obiskala učiteljica 
francoščine iz Lyona Fabienne David. Ob drugi priložnosti pa so lahko učenci poklepetali tudi z 
učiteljico športne vzgoje iz Brightona Hannah Burton, ki je prav tako popestrila ure angleščine.

obiskom je želela prispevati k pro-
mociji učenja francoščine, kot ene-
ga glavnih jezikov Evropske unije, in 
popestriti pouk francoščine. Z učen-
ci 6. razredov je izvedla zabavno de-

lavnico. Po predstavitvi v franco-
skem jeziku se je z učenci lotila še 
francoskega poimenovanja posame-
znih živali. Živalski svet je šestošolce 
tako pritegnil, da je na koncu zmanj-
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stitev optičnega kabla in preplastitev 
cest, kjer bo potekala naložba. 
Sredstva za ureditev komunalne in-
frastrukture in preplastitev cest v 
skupni višini okoli 46.000 evrov je 
zagotovila Občina Kobarid iz 23. čle-
na Zakona o financiranju občin, 
umestitev optičnega kabla pa je v 
domeni podjetja Telekom Slovenije.

Zaključena je razširitev lokalne 
ceste od vasi Krn proti parkirišču Ku-
hinja. Sredstva v višini okoli 12.000 
evrov je v proračunu zagotovila Ob-
čina Kobarid.

V zaključni fazi je tudi dvoletni 
projekt urejanja gozdne ceste na Oz-
ben, ki pelje do vzletišča za padalce. 
V okviru naložbe je bilo po celotni 
trasi odstranjeno grmičevje in dreve-
sa, urejene brežine in propusti; v 
letu 2018 pa potekajo dela na zgor-
njem ustroju in odvodnjavanju. Sku-
pna vrednost dvoletnega projekta je 
znašala okoli 59.000 evrov, sredstva 
pa je zagotovila občina v proračunu 
za leti 2017 in 2018.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Mikrodaljinsko ogrevanje na 
lesno biomaso tudi v 
Kobaridu

Izgradnja centra za mikrodaljinsko 
ogrevanje na lesno biomaso je ena 
večjih naložb Občine Kobarid. Center 
bo nudil sodoben, udoben in ener-
getsko učinkovit način ogrevanja ter 
priprave tople vode. Ocenjena vred-
nost naložbe znaša okoli 320 tisoč 
evrov in vključuje izgradnjo kotlov-
nice na lesno biomaso, moči 300 kW, 

in izgradnjo 291 metrov toplovoda. 
Občina je nepovratna sredstva za nje-
no izvedbo pridobila na razpisu v 
okviru Operativnega programa Evrop-
ske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020.

Ogrevanje na lesno biomaso je na-
ravi prijazno, saj ne povzroča doda-
tnih emisij ogljikovega dioksida, pri-
naša dolgoročno cenovno stabilen 
način ogrevanja, pripomore k ustvar-
janju novih virov v kmetijskem in 
gozdnem gospodarstvu, krepi podje-
tja s tega področja ter s tem prispeva 
k preprečevanju grozečega zapušča-
nja podeželja in padanja kupne moči. 
Razlogi za izgradnjo centra so na eni 
strani v lokalnem energetskem kon-

ceptu zastavljeni cilji o prehodu ogre-
vanja na obnovljive vire energije in 
spodbujanju skupnega ogrevanja na 
lesno biomaso, na drugi strani pa 
tudi stroškovna optimizacija ogreva-
nja javnih stavb ter s tem povezani 
pozitivni finančni učinki za občino.

Direktor Javnega podjetja DEJMAN 
Jernej Bric je 11. maja z ministrom 
za infrastrukturo dr. Petrom Gašper-
šičem podpisal pogodbo za dodelitev 
nepovratnih evropskih kohezijskih 
sredstev za izgradnjo centra za mi-
krodaljinsko ogrevanje na lesno bio-
maso v Kobaridu. Nahajal se bo v 
neposredni bližini telovadnice, odje-
malci toplote pa bodo javne stavbe, 
ki se trenutno ogrevajo na utekoči-

njen naftni plin iz skupnega plinoh-
rama: OŠ Simona Gregorčiča Koba-
rid s telovadnico, Vrtec pri OŠ Simo-
na Gregorčiča Kobarid in Dom An-
dreja Manfrede. Predvideva se, da bo 
naložba zaključena do začetka letoš-
nje kurilne sezone.
Nataša Hvala Ivančič

Vi{ja parkirnina ob Nadi`i in 
v Zaro~i{~u

Na dostopnih mestih ob Nadiži 
(Robič, Podbela, Napoleonov most, 
Logje) se s 15. junijem začne izvaja-
ti parkirni režim. Nadomestilo se bo 
pobiralo do 31. avgusta vsak dan med 
9. in 19. uro. Višina nadomestila na 
dostopnih mestih ob Nadiži in v Za-
ročišču po novem znaša 1,50 evra na 
uro, cena dnevnega nadomestila pa 
10 evrov. V obdobju, za katerega bo 
plačano nadomestilo na katerem ko-
li urejenem dostopnem mestu, bo z 
istim potrdilom mogoče uporabiti vsa 
ostala urejena dostopna mesta in tu-
di morebitna javna parkirišča.

Letne in tedenske dovolilnice bodo 
na voljo v Turistično-informacijskem 
centru Kobarid, brezplačne dovolil-
nice za lastnike parcel pa na Občini 
Kobarid. Letno nadomestilo za obča-
ne in lastnike stanovanjskih ter poči-
tniških objektov v občini znaša 18, 
za ostale pa 48 evrov. Gostje, ki pre-
nočujejo pri turističnih ponudnikih 
na območju kobariške občine, lahko 
kupijo tedensko dovolilnico, za kate-
ro bodo odšteli 16 evrov. Z njo lahko 
uporabljajo dostopna mesta pri Na-
diži in v Zaročišču. Potrdilo o plačilu 

POGODBO ZA DODELITEV NEPOVRATNIH EVROPSKIH KOHEZIJSKIH SREDSTEV ZA IZ-
GRADNJO CENTRA ZA MIKRODALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO V KOBARI-
DU sta v začetku maja podpisala direktor Javnega podjetja DEJMAN Jernej Bric in minister za 
infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Foto: Milan Štulc

Utrinki

na Severnoprimorskem Peter Harl 
si je na območju severnoprimorskih 
izpostav JSKD, OI Ajdovščina, OI 
Nova Gorica, OI Idrija in OI Tolmin 
ogledal 12 predstav. V program re-
gijskega srečanja in v ogled državni 
strokovni spremljevalki Ani Ruter je 
predlagal štiri predstave, ki so so-
oblikovale srečanje v Tolminu. Do-
godek je potekal v dopoldanskem 
času, zato so si predstave lahko 
ogledali tudi učenci osnovnih šol iz 
Kobarida, Mosta na Soči, Podbrda 
in Tolmina. V regijski program je se-
lektor izbral predstavo Kresniček v 
izvedbi gledališke skupine Meteor-
ski dež OŠ Črni vrh, predstavo Peter 
Klepec v izvedbi Lutkovno-gledali-
škega krožka OŠ Idrija, predstavo 
Sneguljčica v izvedbi gledališke sku-
pine Odrski navihanci OŠ Kobarid in 
predstavo Sem, nisem zvezda? v iz-
vedbi Dramskega krožka OŠ 

Podbrdo, ki pa je na srečanju žal ni-
so mogli odigrati. Strokovna selekto-
rica na podlagi vseh ogledanih pred-
stav po Sloveniji nato sestavi pro-
gram državnega srečanja, ki bo juni-
ja v Novem mestu.

Na območnem srečanju odraslih 
gledaliških skupin sta se na Sever-
noprimorskem letos predstavili le 
dve skupini, in sicer Beneško gleda-
lišče in Gledališka skupina Vrtinec iz 
Bovca, medtem ko ostale skupine 

pripravljajo premiere za prihodnjo 
sezono. Na področju mladinskega 
gledališča pa v Zgornjem Posočju 
delujeta dve skupini, ki se letos 
JSKD gledališkega srečanja za mla-
de Vizije nista udeležili.
Silva Seljak, vodja JSKD OI Tolmin

OTRO[KI FESTIVAL PESMI IN 
PLESOV
Bovec – V Kulturnem domu Bovec 
so se aprila na odlično pripravlje-
nem dvodnevnem festivalu s pesmi-
jo in plesom predstavili vrtčevski ot-
roci. Prvi dan so nastopili otroci iz 
vrtcev Bovec, Deskle, Kanal, Nova 
Gorica, Šempeter pri Gorici in Tol-
min, naslednji dan pa otroci iz vrtcev 
Dobrovo, Kobarid, Kojsko, Most na 
Soči, Solkan ter ponovno tudi iz vrt-
ca Bovec. Za organizacijo je poskr-
bel Vrtec Bovec, glavna pobudnica 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN SEVERNOPRIMORSKE že tradici-
onalno gosti tolminska območna izpostava JSKD. Foto: Foto Červ
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Utrinki

in dovolilnico je zaradi lažje kontro-
le treba namestiti na vidno mesto na 
spodnjem delu vetrobranskega stekla.

Povišanje dnevnega nadomestila je 
posledica preobremenjenosti urejenih 
dostopnih mest v preteklih letih. S 
tem ukrepom se predvideva razbre-
menitev parkiranja na teh mestih in 
spodbujanje uporabe javnega prevo-
za Hop ON Hop OFF Kobarid.

Glede na lanskoletne izkušnje vse 
uporabnike dostopnih mest in kopa-
lišč pozivamo, da odpadke pospravi-
jo in odnesejo s seboj oziroma jih 
odlagajo v za to namenjene zabojni-
ke. Prepovedana je uporaba odprtega 
ognja, pranje avtomobila in posode, 
umivaje domačih živali ter kakršno-

koli drugo onesnaževanje rečnega 
nabrežja in reke. Na s tablami ozna-
čenih mestih, ki jih obiskovalci upo-
rabljajo za plavanje in potapljanje, je 
v času turistične sezone od 15. juni-
ja do 31. avgusta med 9. in 19. uro 
prepovedano kopanje domačih živali 
in njihovo zadrževanje na obrežju 
reke. Prepovedana je tudi uporaba 
nabrežij Nadiže za dostop za športno 
plovbo.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Kobari{ka zgodovinska pot 
in slap Kozjak

Kobariško zgodovinsko pot je od 
Turističnega društva Kobarid lani v 
upravljanje prevzela Občina Kobarid 

in jo v sodelovanju z Ustanovo »Fun-
dacija Poti miru v Posočju«, Kobari-
škim muzejem ter ekipo javnih de-
lavcev redno vzdrževala. Pred turi-
stično sezono je bila celotna trasa 
očiščena, zamenjane so bile nekatere 
usmerjevalne table, prebarvana je 
bila brv čez Sočo, nameščeni pa so 
bili tudi nosilni klini za jeklenico na 
stopnicah. Zamenjan je bil tudi dotra-
jan podest pri slapu Kozjak in jekle-
nice v neposredni bližini slapa. V 
letošnjem letu je ekipa javnih delav-
cev že očistila celotno Kobariško zgo-
dovinsko pot. Del poškodovane poti 
proti slapu je bil saniran. V prihodnje 
ima občina namen pristopiti k prido-
bitvi soglasij lastnikov, ki so potrebna 

za izvajanje nadaljnjih dejavnosti na 
omenjeni pešpoti.

Občina Kobarid je za potrebe par-
kiranja avtomobilov obiskovalcev 
slapa Kozjak in Kobariške zgodo-
vinske poti uredila dostopno mesto v 
Zaročišču, kjer so uporabnikom na 
voljo sanitarije ter urejena tržnica z 
lokalnimi izdelki in pridelki. Parkira-
nje je od 1. aprila do 31. oktobra pla-
čljivo vsak dan med 9. in 19. uro.

Na občini se zavedamo problema-
tike preobremenjenosti obiska slapa 
Kozjak in iščemo najoptimalnejše 
rešitve, ki bodo vsem obiskovalcem 
še vedno omogočile ogled naravne 
znamenitosti in bile obenem varne 
ter prijazne do narave in obiskoval-

VIŠINA NADOMESTILA NA DOSTOPNIH MESTIH OB NADIŽI IN V ZAROČIŠČU po novem 
znaša 1,50 evra na uro, cena dnevnega nadomestila pa 10 evrov.

KOBARIŠKA ZGODOVINSKA POT – Del poškodovane poti proti slapu Kozjak je bil saniran. 
Foto: Jernje Bric

Iz ob~inskih uprav

in organizatorka, avtorica programa, 
veznega besedila ter nastopa z otro-
ki iz skupine Škratki pa je bila vzgoji-
teljica in vodja bovškega vrtca Erna 
Wojčicki Germovšek.

Bovški kulturni dom je bil oba dneva 
napolnjen do zadnjega kotička, 
obakrat pa so prireditev z izvirnim 
pozdravom začeli otroci domačega 
vrtca, ki so poskrbeli tudi za odlično 

povezovanje programa. Že dejstvo, 
da je bila celotna prireditev ob po-
moči mentoric v rokah najmlajših, ji 
je dalo posebno simpatičen pridih. 
Prav otroci so bili tisti, ki so na oder 
povabili in za mikrofon pripeljali tudi 
bovškega župana Valterja Mleku-
ža. Njegove prve besede so bile, da 
veliko dvorano Ite Rine Kulturnega 
doma Bovec napolnijo samo največ-
je zvezde in naši otroci.
Nastopi vrtčevskih otrok so bili oba 
dneva festivala res izvrstni. Vsak ude-
leženec je lahko zaznal ves trud, ki ga 
vzgojiteljice in mentorice vložijo v pri-
pravo za tak nastop, pa tudi njihovo 
ljubezen do otrok, glasbe in plesa. Ob 
koncu nastopa posameznega vrtca 
so se vsem mentorjem otroci bovške-
ga vrtca zahvalili z rožico. Po nastopu 
najmlajših je oba dneva sledila pred-
stava Trije prašički v izvedbi Gledali-
ške skupine »VRTINEC« iz Bovca.
Besedilo in foto: Milan Štulc

APRILA JE V BOVŠKEM KULTURNEM DOMU POTEKAL DVODNEVNI OTROŠKI FESTIVAL 
PESMI IN PLESA. Na odru so se predstavili otroci severnoprimorskih vrtcev, po nastopu naj-
mlajših pa je oba dneva sledila predstava domače gledališke skupine.

TOLMINSKI GIMNAZIJCI V 
[PANIJI KON^ALI ERASMUS+ 
PROJEKT 
Vila-real ([panija) – Dijaki 2. letni-
ka Gimnazije Tolmin smo 15. marca 
v okviru Erasmus+ projekta »United 
in Immigration« leteli v Španijo na 
ponovno snidenje z našimi prijatelji 
iz Vila-reala. Kljub dolgi poti in po-
znemu prihodu pa ni bilo veselje ob 
srečanju nič manjše. Sledilo je ne-
kaj čudovitih dni spoznavanja nove 
kulture, preizkušanja novih receptov 
ter ogledov neznanih krajev.

Termin, ki nam je bil za obisk Špani-
je dodeljen, je bil odličen, saj se je 
prav v tem tednu v Valenciji odvijal 
eden njihovih največjih festivalov 
Fallas. V ta namen prebivalci mesta 
vsako leto ulice okrasijo z velikimi pi-
sanimi kreacijami iz gorljivih materia-
lov, ki jih zadnji dan praznovanja zaž-
gejo. Tako smo bili več kot zaposle-
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cev, upravljavcu poti pa bodo omo-
gočale regulacijo obremenjenosti 
okolja. Rešitve se načrtujejo v različ-
nih smereh, tudi na primerih neka-
terih praks, ki so v Posočju že vpe-
ljane in se izkazujejo kot dobre.
Nataša Hvala Ivančič

Hop ON Hop OFF Kobarid
V soboto, 23. junija, bo na Koba-

riškem ponovno začel voziti avtobus 
Hop ON Hop OFF Kobarid, ki bo 
povezoval podeželje, oddaljene turi-
stične točke, kopališča ob Nadiži in 
izhodišča za pohodniške ter kolesar-
ske izlete s središčem Kobarida. Do 
31. avgusta bo vozil vsak dan. Avto-
bus Benečija gor in dol pa bo predvi-
doma konec junija povezal Kobarid 
z Čedadom ter beneškimi vasmi. 

Vozni red z zemljevidom bo pred 
začetkom objavljen na spletnih stra-
neh Občine Kobarid in Javnega za-

Ponosni smo, da je prav naša ob-
čina označena kot odlična na podro-
čju urejanja šolskih poti, kar potrjuje 
kakovostno delo in prizadevanja za 
varnost naših občanov.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Obnova in o`ivitev 
ribogojnice v Kobaridu

V ponedeljek, 7. maja, je v Zeleni 
hiši v Kobaridu potekala novinarska 
konferenca, na kateri sta direktor Za-
voda za ribištvo Slovenije Dejan Pe-
har in župan Občine Kobarid Robert 
Kavčič predstavila projekt obnove in 
oživitve tamkajšnje ribogojnice. Z 
obiskom nas je počastil tudi minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
mag. Dejan Židan, ki projekt pozna 
in podpira. Gre za sodelovanje Zavo-

voda za turizem Dolina Soče. Natis-
njen izvod bo zainteresiranim na 
voljo v prostorih turistično-informa-
cijskega centra v Kobaridu.
Nataša Hvala Ivančič

Digitalizacija {olskih poti v 
ob~ini Kobarid

Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Kobarid in 
Medobčinska redarska služba redno 
izvajata dejavnosti na področju pre-
ventivnih akcij ob začetku šolskega 
leta in varnosti otrok na šolskih po-
teh, varnosti kolesarjev ter ostalih 
nacionalnih in preventivnih akcij, ki 
so namenjene izboljšanju varnosti 
cestnega prometa v občini Kobarid. 

Občina vzorno ureja šolske poti in 
veliko vlaga v prometno varnost ob-
čank in občanov. Prometno varnost 
iz leta v leto nadgrajuje z ureditvijo 
pločnikov in prehodov za pešce. Le-
tos bo na novo urejen prehod za 
pešce na Stresovi ulici v Kobaridu, 
med Kulturnim domom Kobarid in 
otroškim igriščem Mavrica, ki bo po-
vezal že urejeno šolsko pot na obeh 
straneh ceste. V načrtu je ureditev 
pločnika na Mateličevi ulici in izbolj-
šanje varnosti na prehodu za pešce 
na Volaričevi ulici. V ta namen je ob-
čina že oddala prijavo na javni razpis 
Javne agencije RS za varnost pro-
meta za presojo varnosti prehoda na 
Volaričevi ulici. Po opravljeni presoji 
bo skupaj z Direkcijo za ceste RS 
pristopila k nadaljnji ureditvi preho-
da.

Na podlagi dosedanjega dobro 
opravljenega dela in izvedenih akcij 
na področju varnosti v prometu je 
bila Občina Kobarid izbrana na jav-
nem pozivu lokalnim skupnostim za 
sodelovanje pri razvijanju in pospe-
ševanju preventivnih programov ter 
izvajanju nacionalnih akcij na lokalni 
ravni v letu 2017. Posledično je pre-
jela nagrado Javne agencije RS za 
varnost prometa, ki obsega digitali-
ziran načrt šolskih poti in praktične 
nagrade (kolesarske čelade, odsevne 
brezrokavnike in triopan Šolska pot). 
Kolesarske čelade so bile že podelje-
ne kobariški OŠ na dogodku Dan 
mobilnosti v Kobaridu, digitaliziran 
načrt šolskih poti pa je dostopen na 
spletni strani omenjene javne agen-
cije, Občine Kobarid in OŠ.

AVTOBUS HOP ON OFF KOBARID bo tudi 
letos povezal Kobarid z okoliškimi kraji.

Utrinki

LETOS BO NA NOVO UREJEN PREHOD ZA PEŠCE NA STRESOVI ULICI V KOBARIDU, ki bo 
povezal že urejeno šolsko pot na obeh straneh ceste.

ni, ko smo se hodeč po ulicah Va-
lencije naposlušali zvoka ognjeme-
tov in si ob ogledovanju kipov ustva-
rili kar najboljše mnenje o mestu. V 
naslednjih dneh so temu sledili še 

predstavitev Španije, team building 
dejavnosti, obisk Peniscole in za-
ključna konferenca, na kateri je po-
govor tekel predvsem o temi našega 
projekta – migracijah. Ob predstavi-

tvah dela vseh treh sodelujočih 
držav – Španije, Norveške in Slove-
nije – pa nismo samo pridobili po-
membnih informacij, pač pa pred-
vsem zaradi stika z migranti napre-
dovali v strpnosti in prešli stereotipni 
način mišljenja o vstopu tujcev v na-
šo državo.

Za zadnji dan smo prihranili ogled 
Oceanografica, ki je bil tako zaradi 
ambienta kot zaradi živali nepozabna 
izkušnja. Še boljša pa je bila novica, 
ki smo jo prejeli za tem – zaradi stav-
ke je bilo namreč naše letalo proti 
domu za naslednji dan odpovedano. 
Začetno zmedo je hitro zamenjalo 
veselje, saj sta nam tako ostala še 
dva dneva v čudoviti in vroči Španiji. 
Domov smo se sicer vrnili kasneje, 
vendar polni čudovitih vtisov, novih 
izkušenj in nepozabnih spominov.
Eva Zarli, dijakinja 2. letnika Gimnazije 
Tolmin

V ŠPANSKEM VILA-REALU se je z zaključno konferenco končal Erasmus+ projekt »United in 
Immigration«, na njej pa so sodelovali tudi tolminski gimnazijci. Foto: Lučka Uršič

ODKRIVALI ^ARE LEDENE 
ESTONIJE
Narva (Estonija) – V soboto, 24. 
marca, smo se štirje dijaki in dve 
profesorici v jutranjih urah iz Tolmina 
odpravili proti letališču v Benetkah. 
Ko smo pričakali letalo, nas je to po-
peljalo visoko nad oblake vse do 
Frankfurta, kjer smo prestopili na let 
za Talin. Po prihodu v estonsko pre-
stolnico smo si hitro nadeli šale in 
kape, saj je bilo zelo mraz. Naši go-
stitelji so nas z avtobusom odpeljali 
v tri ure oddaljen kraj Narvo, kjer 
smo prebivali ves teden.

V nedeljo so nas na šoli prijetno 
sprejeli in nam razkazali staro 
mestno jedro. Nato so nas popeljali 
v grad tik ob meji z Rusijo in nam 
predstavili legendo tamkajšnjega 
plemiča. Naslednji dopoldan smo 
preživeli v umetniškem razpoloženju. 
Izdelovali smo stare slovanske ta-
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da za ribištvo Slovenije, Občine Ko-
barid in Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP).

S projektom LIFE FOR LASCA je 
Zavod za ribištvo Slovenije skupaj z 
italijanskim partnerjem Parco Ticino 
uspešno pridobil sredstva s strani 
finančnega mehanizma LIFE ter Mi-
nistrstva za okolje in prostor. S tem 
je povrnil upanje za ponovno naseli-
tev izjemno ogrožene vrste primor-
ska podust (lasca) v njeno prvotno 
življenjsko okolje. Gre za enega prvih 
projektov v Evropi, ki bo po izgubi 
vrste, vezane na vodno okolje, to po-
skušal povrniti. Projekt spada na po-
dročje LIFE narava in bioderviziteta, 
ki podpira projekte na temo izvajanja 
evropske direktive o habitatih in di-
rektive o pticah, mreže Natura 2000, 
ter projekte, ki prispevajo k zausta-

vljanju izgube biotske raznolikosti.
Za primorsko podust je edino raz-

glašeno območje Nature 2000 v Slo-
veniji območje doline Vipave. Žalos-
ti dejstvo, da velja vrsta na območju 
Nature 2000 za izginulo. Izpodrinila 
jo je tujerodna donavska podust, ki 
je bila v 60. letih prejšnjega stoletja 
v nevednosti vnesena v porečje Vipa-
ve za popestritev ribolova.

Za dosego ponovne naselitve pri-
morske podusti v porečje Vipave in 
s tem izboljšanje ohranitvenega sta-
nja te vrste v Sloveniji bodo potrebna 
številna prizadevanja in dejavnosti. 
Največja naložba v okviru projekta 
bo modifikacija in obnova ribogojnice 
Soča v Kobaridu, Mussolinijeve za-
puščine, ki so jo leta 1936 zgradili 
Italijani kot kompenzacijo za škodo 
na ribjem življu, ki so jo povzročili z 

izgradnjo hidroelektrarn na Soči. Pre-
urejena bo za namene vzpostavitve 
vzreje primorske podusti v ujetništvu, 
pri čemer bodo z izkušnjami in zna-
njem, pridobljenem v okviru LIFE pro-
jekta CON.FLU.PO, pomagali italijan-
ski partnerji. Po intenzivnih naporih 
jim je namreč primorsko podust us-
pelo uspešno razmnožiti v ujetništvu.

Kot je na novinarski konferenci 
povedal Dejan Pehar, bodo za obno-
vo celotne ribogojnice potrebovali 
dodatna sredstva. Veseli ga uspešno 
sodelovanje z Občino Kobarid, ki je 
odkupila del zemljišča, ter z MKGP, 
ki je že in še bo namenilo sredstva 
za obnovo. »Ocenjujemo, da bo celo-
ten projekt obnove in modifikacije 
ribogojnice vreden 800.000 evrov, od 
tega bomo 360.000 evrov črpali s stra-
ni finančnega mehanizma LIFE, os-
tali del pa bo zavod financiral iz la-
stnih sredstev,« je povedal Pehar. Tre-
nutno so v postopku pridobivanja 
gradbenega dovoljenja, projektne 
pogoje in idejno zasnovo pa že ima-
jo. Ostalo potrebno dokumentacijo 
bodo pridobili v tem letu, ko se bo 
tudi začela obnova. Zgradili bodo 
vališče in zunanje sonaravne ze-
meljske bazene, ki bodo delovali sa-
moočiščevalno. Ribe, vzgojene v ri-
bogojnici, bodo služile za naselitev 
in doseljevanje vrste v naravo, saj je 
primorska podust v naravi tako ogro-
žena, da ne ponuja zadostne podpo-
re za naselitev v druga območja. »Vir 
osebkov bomo v začetni fazi pripelja-
li iz Italije, naš dolgoročni cilj pa je, 
da se vzpostavi vzreja primorske po-

dusti v ujetništvu in tako zagotovi 
osebke za naseljevanje in doseljevanje 
primorske podusti v naravi.«

Župan se je zahvalil ministru Ži-
danu in direktorju Peharju za posluh 
ter prizadevanja, ki sta jih vložila v 
projekt prenove in oživitve kobariške 
ribogojnice, ki bo po dolgih letih v 
ponos kraju ter dolini. Prostor, ki ga 
zavod pri svojih načrtih ne potrebuje, 
predstavlja pa pomemben zgodo-
vinsko-kulturni del kraja, je v svoje 
razvojne načrte vključila občina. Gre 
za velik projekt občine, zavoda in 
ministrstva, vreden okoli 1,5 milijona 
evrov. V proračunu občine so zago-
tovljena sredstva za nakup stavbe s 
pripadajočim zemljiščem. V okviru 
projekta Oživitev ribogojnice v Koba-
ridu – KobaRiba, ki ga je občina pri-
javila na javni poziv LAS Dolina 
Soče, se predvideva ureditev pritličja 
stavbe. Več o tem smo pisali v prej-
šnji številki SOČAsnika.

Minister Židan je na novinarski 
konferenci poudaril, da bo prenova 

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

RAZPIS ZA PODELITEV 
OB^INSKIH PRIZNANJ IN 
NAGRAD OB^INE KOBARID 
ZA LETO 2018
Na spletni strani www.kobarid.si je ob-
javljen razpis za podelitev občinskih 
priznanj in nagrad. Vaše predloge lah-
ko pošljete do vključno 11. 6. 2018 na 
naslov: Občina Kobarid, Komisija za 
priznanja in nagrade, Trg svobode 2, 
5222 Kobarid s pripisom »NE 
ODPIRAJ – PREDLOG ZA OBČINSKE 
NAGRADE«.

Javni razpisi ( 22 )

V ZAČETKU MAJA JE V KOBARIDU POTEKALA NOVINARSKA KONFERENCA, na kateri sta 
direktor Zavoda za ribištvo Slovenije Dejan Pehar in župan Občine Kobarid Robert Kavčič 
predstavila projekt obnove in oživitve tamkajšnje ribogojnice.

V OKVIRU PROJEKTA INTERCULTURAL CREATIVE ART BRIDGE (ERASMUS+) so dijaki tol-
minske gimnazije obiskali Estonijo. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

lismane, za katere upamo, da nam 
bodo prinesli srečo, se prepustili 
plesu dijakov ter prisluhnili čudovite-

mu čelistu Ianu Maksinu. Po kosilu 
smo se odpravili do zamrznjenega 
Baltika in se sprehodili ob obali. To-

rek smo preživeli v univerzitetnem 
mestu Tartu, kjer smo si ogledali 
tamkajšnjo univerzo in muzej. V sre-
do smo se znova prebudili v zalede-
nelo jutro, vendar smo si srca ogreli 
s poezijo, ki smo jo pisali v multina-
cionalnih zasedbah. Dan smo nada-
ljevali z obiskom županove pisarne v 
središču mesta. V četrtek smo se 
pripravljali na zaključno večerjo. 
Predstavili smo se z domačimi nare-
zki iz pršuta in sira, s friko ter poti-
co. Petek smo izkoristili za obisk 
prestolnice, se navdušili ob arhitek-
turno prekrasnem starem jedru, na-
to pa na letališču počakali na naš 
let.

Slovo od prijateljev je bilo težko, 
vendar upamo na morebitno ponov-
no srečanje. Domov smo se vrnili v 
zgodnjih sobotnih urah.
Zarja Roner, dijakinja 3. letnika 
Gimnazije Tolmin

S PONOSOM ZREJO NA 
PRETEKLE MESECE
Šolsko leto se preveša v zaključni fi-
nale, na Glasbeni šoli (GŠ) Tolmin 
pa se s ponosom oziramo na pre-
tekle mesece.
Za nami je Regijsko tekmovanje – 
predizbor za udeležbo na državnem 
tekmovanju TEMSIG 2018, ki se je 
tokrat prvič odvilo po novem siste-
mu. Učencem zato letos niso pode-
ljevali zlatih, srebrnih ali bronastih 
priznanj, temveč je komisija odloča-
la le o napredovanju na državno tek-
movanje. Priznanje za udeležbo na 
omenjenem tekmovanju so tako do-
bili kitaristi Bor Zlatoper, Nejc Sim-
čič (mentor Sebastjan Grego) in 
Kiara Lesnjak (mentorica Mirjana 
Antih Čebokli) ter pihalni Trio Flo-
bokla v zasedbi flavtistke Žane Sov-
dat, klarinetistke Gaje Bavdek in 
oboistke Ajde Sovdat (mentorica 
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Utrinki

ribogojnice primer dobre prakse so-
delovanja med Zavodom za ribištvo 
Slovenije, lokalno skupnostjo in mi-
nistrstvom.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Dan varnosti v [petru
Kot del uspešnega čezmejnega so-

delovanja že nekaj let poteka predsta-
vitev delovanja interventnih služb za 
učence vseh razredov dvojezične 
osnovne in višje šole v Špetru (San 
Pietro al Natisone). Letos se je sreča-
nje v organizaciji Sveta za vzgojo in 
preventivo v cestnem prometu Obči-
ne Kobarid odvilo 9. maja. Učencem 
so se na petih delovnih točkah 
predstavile službe iz Posočja, ki pos-
redujejo ob izrednih dogodkih.

Redarji medobčinskega redarstva 
občin Bovec, Kanal on Soči, Kobarid 

ŽUPAN ROBERT KAVČIČ je na spomladanskem srečanju gostil dve diplomantki, diplomanta in 
doktorico znanosti. Foto: Tanja Skočir

in Tolmin so ob sodelovanju njihovih 
kolegov iz Nove Gorice postavili po-
ligon, na katerem so se učenci preiz-
kusili v vožnji s kolesom in spozna-
vali prometne predpise. Gasilci Pro-
stovoljnega gasilskega društva Koba-
rid so jim predstavili opremo za 
tehnično reševanje in posredovanje 
ob prometnih nesrečah. Predstavniki 
Rdečega križa so jim pojasnili upo-
rabo avtomatskega defibrilatorja in 
temeljne postopke oživljanja. Enota 
reševalnih psov Športnega kinološke-
ga društva iz Tolmina je s svojimi 
štirinožnimi prijatelji prikazala vešči-
ne, ki jih morajo obvladati reševalni 
psi in njihovi vodniki, reševalci 
gorske reševalne službe pa so posa-
meznim razredom predstavili poseb-
nosti reševanja v gorah, nakar so se 
otroci s pomočjo improvizirane vrvne 

žičnice povzpeli v višino.
Dan je minil v sproščenem vzduš-

ju in obojestranskem zadovoljstvu, ki 
je zagotovilo za to, da bomo s tovr-
stnim sodelovanjem nadaljevali tudi 
v prihodnjih letih.
Nataša Hvala Ivančič

Spomladansko sre~anje 
diplomantov ob~ine Kobarid

V začetku maja je na Občini Ko-
barid potekalo letošnje prvo srečanje 
diplomantov z županom Robertom 
Kavčičem. Udeležili so se ga dve di-
plomantki in diplomant ter doktorica 
znanosti. Zbrane je na začetku poz-
dravil župan, ki je poudaril, da je 
naziv, ki so ga pridobili, plačilo za 
vsa odrekanja v času študija in na-
daljnja spodbuda za strokovno delo 
v svojem poklicu. Besedo je predal 

MAJA SO SE ŠPETRSKIM UČENCEM PREDSTAVILE SLUŽBE IZ POSOČJA, ki posredujejo 
ob izrednih dogodkih. Foto: Jernej Bric

mladim diplomantom, ki so na krat-
ko predstavili svoje zaključne naloge 
in študijske izkušnje. Tokrat so 
predstavili teme s področja prava, 
zdravstva in gradbeništva. Župan je 
bil nad izbranimi temami in predsta-
vitvami navdušen. Čestital jim je in 
jim zaželel veliko uspeha na nadaljnji 
življenjski poti.

Naslednje srečanje bo potekalo 
oktobra v okviru občinskega prazni-
ka. Na tem mestu želimo povabiti 
vse, ki ste letos diplomirali in še nis-
te oddali vloge za pridobitev enkra-
tne denarne nagrade, da to storite v 
treh mesecih od izdaje javne listine 
o diplomiranju. S tem si pridobite 
pravico do denarne nagrade in mož-
nost, da vaše delo v kobariški knji-
žnici uporablja tudi širša javnost.
Nataša Hvala Ivančič

Nika Hribar). Prav tako sta se regij-
skega tekmovanja mladih pianistov 
Primorske udeležili Lara Flander 
(mentorica Hermina Jakopič) in 
Lara Škander (mentorica Katja 
Skočir) ter dosegli srebrni priznanji.

Mednarodna tekmovanja so poseben 
izziv tako za učence kot za mentor-
je. Letos so se naši učenci udeležili 
mednarodnega tekmovanja Emona v 
Ljubljani, kjer je saksofonistka Olja 
Faletič dosegla srebrno priznanje, 
Vid Kovačič pa bronasto (mentor 
Stojan Milinković, korepetitorka 
Barbara Vrhovnik). Ista učenca sta 
se z vrstniki pomerila še v Trevisu in 

prav tako dosegla srebrni priznanji. 
Poleg tega se je v Goriških brdih 
10. mednarodnega tekmovanja Svi-
rel udeležilo kar pet učencev in dve 
komorni skupini. Oboistka Ajda Sov-
dat (mentorica in korepetitorka Ana 
Souza Leban) in saksofonistka Olja 
Faletič sta dosegli zlato nagrado. Sre-
brno nagrado pa so si s svojim muzi-
ciranjem prislužili že prej omenjene 
članice komorne skupine Flobokla 
ter trio flavt Flute coctail v sestavi Vi-
te Kutin, Žane Sovdat in Asje Po-
ljak (tudi omenjeni trio deluje pod 
mentorstvom Nike Hribar). Srebrne 
nagrade pa sta se prav tako razve-
selila violinistka Zala Štrancar (men-
torica Mojca Križnič, korepetitorka 
Erika Bizjak) in tolkalec Aljaž Ma-
šera (mentor Jaan Wu Štokelj), med-
tem ko je saksofonist Vid Kovačič 
domov prinesel bronasto nagrado.
Maja Klanjšček, ravnateljica GŠ Tolmin

ZLATI PRIZNANJI V SKLOPU MEDNARO-
DNEGA TEKMOVANJA SVIREL sta si letos 
pripihali Olja Faletič (levo) na saksofon (kore-
petitorka Barbara Verhovnik, mentor Stojan 
Milinković) in Ajda Sovdat na oboo (korepeti-
torka in mentorica Ana Souza Leban). Foto: 
arhiv GŠ Tolmin

SO^Asnik, letnik XIX, {t. 2, 2018



SO^Asnik, letnik XIX, {t. 2, 2018

( 24 )

Utrinki

Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Pogovor z `upanom ob ob~inskem 
prazniku

Letošnji praznik občine Tolmin smo po tradiciji 
slovesno obeležili konec maja, že sredi meseca pa 
nam je vrata svoje pisarne odprl župan Uroš Bre-
žan, ki smo mu ob tej priložnosti zastavili nekaj 
aktualnih vprašanj.

Naj vas na začetku vprašam, kako ste zadovolj-
ni z gospodarskim stanjem v občini?

Če pogledamo številke, moramo biti s stanjem 
na področju gospodarstva zadovoljni, taki pa so 
tudi trendi zadnjih let. Če to ponazorim s konkret-
nimi podatki, se je število zaposlenih v zadnjem 
letu v naši občini povečalo za šest odstotkov, pri-
hodki gospodarskih družb kar za 14 odstotkov in 
neto dodana vrednost za 11 odstotkov. Stopnja 
brezposelnosti je bila po zadnjih dostopnih podat-
kih Urada za delo Tolmin v februarju za skoraj tri 
odstotne točke nižja od slovenskega povprečja in 
je znašala 6,2 odstotka. Taka, sicer razveseljujoča 
dinamika pa prinaša nove izzive, ki jih je zaznati 
v pogovorih z gospodarstveniki in so v veliki meri 
povezani s človeškim potencialom in z zagotavlja-
njem usposobljene delovne sile. To je tudi tema, 
kateri se v zadnjem času intenzivno posvečamo 
predstavniki večjih podjetij, izobraževalnih inštitu-
cij, občin in Posoškega razvojnega centra. Upam, 
da bo to pripeljalo do koraka naprej na tem podro-

čju in dolgoročnega izboljšanja stanja, kar je v 
skupnem interesu okolja, v katerem živimo.

Pred vrati je poletna sezona, ko pričakujemo 
višek turistov. Kakšna so pričakovanja Občine 
Tolmin za letošnjo sezono?

Trendi in statistike obiska zadnjih let so spod-
budni, tudi dejstvo, da so Julijske Alpe po izboru 
ene od svetovnih referenc na področju turizma 
Lonely Planet uvrščene med deset najbolj zanimi-
vih in atraktivnih destinacij leta 2018, je razlog za 
optimizem. Na strani ponudbe napredujemo, naj-
bolj viden je v zadnjem času pozitiven premik v 
tolminskem mestnem Hotelu Dvorec, vlaganja v 
nove kapacitete in izboljšave drugih ponudnikov 
pa kažejo, da turizem tudi zanje predstavlja obe-
tavno priložnost. Trendom ter domači ponudbi je 
treba odgovarjati tudi na strani javnih vlaganj in 
naložb v infrastrukturo. Letos tako širimo cesto 
proti Tolminskim koritom ter na planino Stador, 
pomembnih vlaganj je bila ob podelitvi znaka 
evropske dediščine deležna tudi cerkvica v Javorci. 
Poleg tega se bomo letos in v prihodnje resno 
posvetiti usmerjanju prometa in parkiranju. Kljub 
temu ne moremo v celoti izključiti gneče v najbolj 
obremenjenem vrhuncu turistične sezone.

Pred časom je bila na zahtevo občine izvedena 
in nato tudi predstavljena študija z naslovom 
Izpostavljenost občine Tolmin obremenitvam fe-

stivalskega turizma. Do kakšnih zaključkov ste 
prišli? Razmišljate morda, da bi domačinom 
kljub festivalom omogočili dostop do Soče in 
Tolminke? Zaznati je, da je poleg hrupa prav ta 
nedostopnost srž številih pritožb.

Glasbeni festivali na sotočju Tolminke in Soče 
so za Tolminsko prepoznaven, zelo pomemben in 
odmeven turistični produkt. Ker so se v zadnjem 
času začeli pojavljati pomisleki in povečano števi-
lo pripomb naših občanov, smo se odločili proble-
matiko osvetliti tudi s strokovnega vidika – z ome-
njeno študijo. Ta v prvi vrsti kaže, da je naklonje-
nost festivalom še vedno velika. Kar 76 odstotkov 
vprašanih namreč meni, da je učinek festivalov na 
občino Tolmin pozitiven. Med negativnimi dejav-
niki omenjena dva nista povsem pri vrhu, hrup je, 
denimo, na tretjem mestu, dostop do Soče in Tol-
minke pa je na četrtem do petem mestu skupaj z 
množičnostjo.

Tudi pomislekom in negativnim vplivom smo 
posvetili potrebno pozornost. Tako je občinski svet 
s sklepi, ki jih je sprejel na podlagi študije in javne 
razprave, opredelil pomembnejšo vlogo medobčin-
ske uprave in nadzora nad izvedbo festivalov (tudi 
z upoštevanjem odločb o hrupu s strani organizator-
jev), omejil število festivalov na sedem, opredelil 
vlogo delovne skupine, ki bo spremljala izvedbo 
festivalov in pomagala razreševati spore med raz-
ličnimi deležniki, ter zadolžil občinsko upravo za 

O ORKESTRSKIH VE^ERIH IN 
[E KAJ
Postojna, Tolmin – Aprila so se 
učenci, ki na Glasbeni šoli (GŠ) Tol-
min obiskujejo različne orkestre, v 
prostorih Glasbene šole Postojna 
udeležili dvodnevnih intenzivnih vaj. 
Zadnji dan so na koncertu v tamkaj-
šnji dvorani pridobljeno znanje 
predstavili tudi staršem. Rezultatu 
intenzivnih vaj in ne nazadnje celole-
tnega dela mladih orkestrskih glas-
benikov je lahko širša javnost sledila 
v okviru niza samostojnih koncertov, 
ki so se maja odvili v sklopu sedmih 
Orkestrskih večerov Glasbene šole 
Tolmin.

Na njih so se predstavili Mlajši go-
dalni orkester GŠ Tolmin (mentorica 
Andreja Bračko Pavli), Kitarski or-
kester (mentorica Mirjana Antih 
Čebokli), Harmonikarski orkester 
GŠ Tolmin (mentor Aleksander Ipa-
vec) in komorne skupine, ki delujejo 
na šoli. V drugem sklopu sta zaigra-
la še Jazz Punt Big Band in Mladin-

ski pihalni orkester GŠ Tolmin (men-
tor obeh je Matija Mlakar). Slednje-
mu se je letos na zadnji ponedeljek 
v maju pridružil še Otroški pevski 
zbor OŠ Tolmin pod vodstvom Bar-
bare Kovačič in s tem dodatno po-

pestril že tako pester program. Na 
koncert Pihalnega orkestra Tolmin 
(Damijan Valentinuzzi) pa bomo 
počakali do sredine junija.

V juniju pa nas čakata še nastop ab-
solventov, letni izpiti pri instrumen-

tih, mednarodno tekmovanje v Povo-
lettu, podelitev spričeval, čisto na 
koncu pa še koncert orkestra Junior 
strings poletne šole OrkesterkamP. 
Vsekakor še en že tradicionalno 
pester zaključek glasbenega šolske-
ga leta.
Besedilo in foto: Maja Klanjšček, 
ravnateljica GŠ Tolmin

LETOS BODO DALI 
POUDAREK TREM JUBILEJEM
Tolmin – Vsako leto se konec mar-
ca na skupščini Združenja zveze 
borcev (ZZB) za vrednote narodnoo-
svobodilnega boja (NOB) Bovec, 
Kobarid, Tolmin zberejo delegati iz 
Zgornjega Posočja. Tudi letos so 
pregledali preteklo delo in sprejeli 
nov program dela, koledar prireditev 
in udeležbo na spominskih slove-
snostih v letu 2018. Kot opažajo, se 
kljub prizadevanjem število krajevnih 
organizacij že nekaj let zmanjšuje. 
Vzrok gre zagotovo iskati v starosti 

ORKESTRSKI VEČERI – Na fotografiji je koncert Kitarskega orkestra, ki deluje pod taktirko 
Mirjane Antih Čebokli.
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pripravo pravilnika, ki bo določil največje možno 
število festivalov in festivalskih dni ter določil po-
stopek izbire organizatorjev od leta 2020 dalje. 
Dostopnost do rek bomo med drugim povečali z 
novo pešpotjo ob Tolminki.

Letošnjo zimo je bilo kar nekaj govora tudi o 
obvoznicah. Kakšni so obeti?

Govora je bilo predvsem o obvoznicah na Mostu 
na Soči in v Volčah, to sta dva strateško pomembna 
projekta na državnih cestah v naši občini, ki ima-
ta tudi širši regionalni pomen. Z javnimi predsta-
vitvami v obeh krajih se začel postopek umeščanja 
teh dveh prometnic v prostor. Ta postopek, v okvi-
ru katerega je treba uskladiti številne interese na 
nacionalni in lokalni ravni, traja v povprečju pet let, 
če nasprotja niso prehuda. Na podlagi videnega in 
slišanega na obeh predstavitvah ocenjujem, da v 
obeh primerih v tem času lahko pridemo do mož-
nosti izvedbe. Smo pa zelo blizu začetku naložbe 
pri tolminski obvoznici, za katerega je postopek 
umestitve v prostor s sprejemom državnega pro-
storskega načrta končan, opravljene so bile že par-
celacije zemljišč, sedaj pa smo pred začetkom 
odkupa zemljišč in pridobitvijo gradbenega dovo-
ljenja. Na podlagi javne predstavitve projekta v ma-
ju 2017 smo prišli tudi do dodatnih izboljšav pro-
jekta, za katerega menim, da je po več kot desetih 
letih napornih usklajevanj zrel za izvedbo. V na-
črtu razvojnih programov državnega proračuna so 
že za leto 2019 predvidena sredstva tudi za izved-
bo naložbe, a je najbrž zaradi zapletenosti postop-
kov bolj verjetno, da se bo naložba začela izvajati 
leto kasneje.

V začetku aprila je bila potrjena idejna zasnova 
novega mostu na Mostu na Soči. Kdaj se bo na-
ložba začela izvajati in koliko časa naj bi trajala?

Odgovor na to vprašanje bi bil lažji, v kolikor bi 
bila potrjena rešitev v okvirih, ki jih ima Direkcija 
RS za infrastrukturo za izvajanje že začetih pro-
jektov. V tem primeru bi z gradnjo začeli letošnjo 
jesen in jo zaključili v maju prihodnje leto. Spre-
jeta odločitev na zboru krajanov pomeni, da je 
treba začeti nove postopke na ravni same priprave 
projektne rešitve ter ponovnega umeščanja projek-
ta v državni proračun, o katerem odloča državni 
zbor, prav tako pa bo za izbrano rešitev po novem 
treba zagotoviti tudi sredstva iz občinskega prora-
čuna. Zaradi vsega tega gradnje mostu na Mostu 
na Soči ne moremo pričakovati pred jesenjo 2020.

In ko smo že ravno pri prečkanju reke. Vse 
glasnejše so tudi želje občanov po tem, da bi eni 

Sočo prečkali pri tolminskem pokopališču (v 
smeri proti Volčam), drugi pod Prapetnim, kjer 
bi se uredila povezava z Modrejcami in Mostom 
na Soči. Kakšna stališča zavzema glede tega 
občina?

To sta dva predloga brvi preko Soče, ki sta nas-
tala v okviru delavnic in posvetovanj z zainteresi-
rano javnostjo v projektu Camis, kjer je vlogo 
vodilnega partnerja igral Posoški razvojni center, 
eden od partnerjev pa je bila tudi Občina Tolmin. 
Oba projekta sta zato na nek način tudi »naša« in 
obe iniciativi podpiramo. Smo pa v tem trenutku 
korak dlje pri brvi pod Prapetnim, kjer je bil izve-
den natečaj za najprimernejšo projektno rešitev. 
Interes s strani izdelovalcev je bil velik, zato ver-
jamem, da bo tudi izbrana rešitev kakovostna in 
na koncu nam vsem v ponos. Izdelki bodo v juli-
ju tudi razstavljeni v Knjižnici Cirila Kosmača 
Tolmin. Brv pod tolminskim pokopališčem bo za 
izvedbo nekoliko težji zalogaj, saj se tu srečujemo 
z negativnim mnenjem Zavoda RS za varstvo 
narave, ki ščiti naravni prostor ob Soči na volčan-
ski strani predvidenega objekta. Občinski svet se 
je v zvezi s tem odločil, da nadaljuje postopek 
umestitve brvi v prostor, pri čemer bo treba opra-
viti celovito presojo vplivov na okolje, ki bo poka-
zala, ali je ta projektna ideja s tega vidika spre-
jemljiva. Šele tak rezultat bo pomenil zeleno luč 
za nadaljevanje projekta.

Letošnji občinski praznik je zadnji v aktualnem 
mandatu občinskega sveta in župana, zato je 
morda to tudi priložnost za oceno iztekajočega 
se mandata.

Zelo dobro smo izkoristili zaključek evropske 
finančne perspektive 2007–2013, kar se je v začet-
ku tega mandata pokazalo z izvedbo treh velikih 

Utrinki

ŽUPAN OBČINE TOLMIN UROŠ BREŽAN. Foto: Tatjana 
Šalej Faletič

članov – okoli 300 članov ima status 
veterana NOB in šteje več kot 85 
let. Ker se mladi ne včlanjujejo v to-
vrstno organizacijo (gibanje upada-
nja članstva se bo zagotovo nadalje-
valo tudi v prihodnje), je združevanje 
krajevnih organizacij neizogibno.

Sicer pa so delegati pozitivno oceni-
li sodelovanje z borčevsko organiza-
cijo Vsedržavnega združenja partiza-
nov Italije (ANPI) Nediških dolin in 
Čedada. Zavzeli so se za še boljše 
povezovanje s šolami pri pripravi pri-
reditev in seznanjanju učencev z 
NOB prek krožkov. Poleg tega se 
tudi krajevne skupnosti spodbuja k 
urejanju obeležij, posvečenih NOB 
in organizaciji spominskih sveča-
nosti. Spomnimo, da je v vseh treh 
občinah okoli 220 obeležij, ki jih je 
treba redno vzdrževati. Ob tem pa 
ne moremo mimo oskrunitev spo-
minskih obeležij, ki se še vedno do-
gajajo na območju vseh treh zgor-
njeposoških občin. Neznanci uniču-
jejo predvsem zvezde, na Kovačič 

gorju, planini Sleme in Poljancah, 
Kovačič planini, ustanovitvi 9. kor-
pusa v Trebuši. Uspešno pa se or-
ganizirajo tudi pohodi po poti Marka 
Redelonghija, ki vodi iz Benečije v 
Breginj.

V letu 2018 bo delo organizacije 
usmerjeno v pripravo in izvedbo 
obletnic: 75. obletnice ustanovitve 
Gradnikove in Gregorčičeve briga-
de, 75. obletnice Kobariške republi-
ke in 75. obletnice ustanovitve 9. 
korpusa. Predvidena pa sta tudi izi-
da brošure o obveščevalki Ilki De-
vetak in knjige Zdravka Likarja o 
Kobariški republiki.
Besedilo in foto: Vojko Hobič

3. POHOD PO POTI MARKA 
REDELONGHIJA
Bene~ija, Poso~je – Ko se je v lan-
skem letu zaključil drugi pohod po 
poti beneškega junaka Marka Re-
delonghija - Bojana, smo se poho-
dniki razšli z željo, da se v letu 2018 

NA SKUPŠČINI so se člani ZZB za vrednote 
NOB Bovec, Kobarid, Tolmin odločili, da bodo 
letos dali poudarek pripravi in izvedbi treh ju-
bilejev.

planini pa so celo odžagali ploščo, 
posvečeno pohodu Gregorčičeve 
brigade.

Člani združenja pa že več let organi-
zirajo in izvajajo pohode v spomin na 
padle na Golobarju, Krnskem po-

ponovno podamo na pot. Tako se je 
okoli 25 pohodnikov prvo nedeljo v 
maju tudi letos odpravilo na pot iz 
Benečije, pri čemer jih je spremljalo 
čudovito vreme. Po krajši slovesno-
sti pri spominskem obeležju v Pod-
beli smo se jim pridružili še novi. 
Skupaj smo nadaljevali pot do poko-
pališča v Sedlu, kjer je Redelonghi 
pokopan. Tu je zbrane v beneški 
slovenščini pozdravil in nagovoril ro-
jak iz Benečije, predsednik Vsedr-
žavnega združenja partizanov Italije 
(Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia – ANPI) Nediških dolin Dani-
el Goleš. Mlade pevke iz Sedla so s 
pesmijo dogodek še polepšale, sam 
pa sem zbranim prebral pesem, ki 
sem jo posvetil prav temu junaku.

Slovesnosti pri grobu se je tudi letos 
udeležil vojaški ataše Kitajske v Slo-
veniji Yang Guang, ki je na grob po-
ložil venec in v govoru spomnil, da 
je na nas, da negujemo spomin na 
junake, ki so dali življenje za svobo-
do. Pohodniki smo nato pot nadalje-
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projektov – Kinogledališča Tolmin, 
energetsko sanacijo Šolskega centra 
Tolmin ter komunalne opreme in 
čistilne naprave na Kamnem. Na lo-
kalni ravni bi izpostavil sprejem Lo-
kalnega programa za mlade v občini 
Tolmin 2017–2022, katerega ukrepe 
začenjamo izvajati, in Celostne pro-
metne strategije občine Tolmin, ki je 
predpogoj za pridobitev evropskih 
sredstev za kolesarske poti, ki so stra-
teška usmeritev regije in naše občine. 
Če strnem izkušnje zadnjega manda-
ta dela z občinskim svetom, se ne 
morem znebiti občutka, da se je pri 
nekaterih pomembnih odločitvah 
izpred oči izgubil interes širše lokal-
ne skupnosti, ki bi moral v takem 
telesu prevladati, in da v prejšnjih 
mandatih takšne odločitve ne bi bile 
mogoče. Kljub nekaterim težavam in 
pomislekom smo v Posočju zmogli 
dovolj modrosti, da smo združili mo-
či na področju turizma in ustanovili 
skupno destinacijsko organizacijo 
Javni zavod za turizem Dolina Soče, 
veliko priznanje smo Tolminci dobili 
tudi z odločitvijo Evropske komisije 
in podelitvijo znaka evropske dediš-
čine cerkvici svetega Duha v Javorci. 
Na nacionalni ravni ne moremo biti 
zadovoljni s tem, da smo z odločitvi-

jo države v Posočju izgubili še eno 
samostojno državno inštitucijo, to je 
Center za socialno delo Tolmin, ter 
da po osmih letih država še vedno ni 
zagotovila sredstev za izvajanje ra-
zvojnega dela Zakona o Triglavskem 
narodnem parku, ki je bil sprejet le-
ta 2010. So pa na drugi strani pozi-
tivni izvajanje naložb na državnih 
cestah ter tudi obeti, ki se s snova-
njem projektov, med katerimi so tudi 
tri prej omenjene obvoznice, na tem 
področju kažejo za naprej.
Pripravila: Mateja Kutin

Ob ob~inskem prazniku {est 
novih ob~inskih nagrajencev

Na slavnostni seji občinskega sveta 
ob prazniku Občine Tolmin, ki je 
bila tradicionalno zadnji petek v ma-
ju, sta župan Uroš Brežan in pred-
sednik komisije za priznanja in na-
grade Friderik Lapanja podelila šest 
občinskih nagrad za leto 2018, kot jih 
je na predlog komisije na svoji seji 5. 
aprila potrdil občinski svet.

Plaketo Občine Tolmin je za po-
membne uspehe pri razvoju kmetij-
stva, gospodarstva in ohranjanja kra-
jine ter za širjenje prepoznavnosti 
občine Tolmin prejela ANKA LI-
PUŠČEK MIKLAVIČ. Otroštvo na 

kmetiji v rodnem Zatolminu s priv-
zgojenima marljivostjo in občutkom 
za postavljanje dosegljivih ciljev je za 
vedno zaznamovalo njen način dela 
in razmišljanja. Večino dopusta z 
družino preživlja ob trdem delu na 
planini pod Rdečim robom, kjer od-
pašujejo krave in izdelujejo sir. Tudi 
po njeni zaslugi je bila planina Sle-
me-Medrje vključena v popotresno 
obnovo in danes zgledno deluje. Li-
pušček Miklavičeva se je po zaklju-
čenem študiju živinoreje zaposlila v 
takratni zadrugi TOK kot terenska 
pospeševalka kmetijstva v Posočju in 
se leta 1995 pridružila Mlekarni Pla-
nika, ki jo je po stečaju Kraša usta-
novila Kmetijska zadruga Tolmin, v 
katero so se povezali kmetje s Tol-
minske. Začetki so bili težki, a osnov-
no vodilo poštenost, sodelovanje, 
spoštovanje dela kmetov in zaveda-
nje, da je kmetijstvo tudi v občini 
Tolmin pomembna gospodarska de-
javnost, je obrodilo sadove. Mlekarna 
Planika danes zaposluje 70 ljudi in 
je izjemnega pomena tudi za dolgo-
ročno perspektivo celotne Tolminske.

MILJKO LESJAK je priznanje Ob-
čine Tolmin prejel za 39-letno 
požrtvovalno in uspešno prostovoljno 
delo v okviru Postaje Gorske reševal-

ne službe (GRS) Tolmin, ki letos 
praznuje 70. obletnico delovanja. 
Postaja, ki deluje znotraj Planinske-
ga društva Tolmin, je že več let naj-
bolj obremenjena postaja Gorske 
reševalne zveze Slovenije, Lesjak pa 
se med njenimi člani letno udeleži 
največ reševalnih akcij in je do danes 
že presegel 700 intervencij. Na tere-
nu skrbno fotografira, kar je v veliko 
pomoč pri analizi reševalnih akcij in 
neprecenljivo gradivo tako za arhiv 
kot za profesionalno obveščanje jav-
nosti. Zadnjih 12 let je Lesjak tajnik 
postaje in v interno evidenco na-
tančno beleži vse dogodke o delu, 
dolga leta pa je skrbel tudi za tehnič-
no in drugo opremo postaje. Za 
požrtvovalno in stalno delo je prejel 
že več odlikovanj, kot gornik, špor-
tnik in ljubitelj narave pa je Lesjak 
tudi odličen fotograf. Za svoje posnet-
ke je prejel več nagrad tako doma kot 
v tujini, obenem pa je tudi cenjen 
predavatelj in posredovalec lepot Tol-
minske po vsej Sloveniji.

IVAN BROVČ, ki je priznanje Ob-
čine Tolmin prejel za več kot 40-letno 
uspešno prostovoljno delo v zmajar-
stvu in za promocijo Baške grape, 
občine Tolmin in Slovenije, velja za 
enega od začetnikov zmajarstva na 

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

23. EMAVS NA KANINU
Kanin – V organizaciji Smučarske-
ga društva Kanin in ob pomoči Ob-
čine Bovec se je 23. EMAVS 2018 
odvil na smučišču Kanin. Udeležen-
ci so bili obdarjeni z izjemnim vre-
menom, debelo snežno odejo in na-
sploh prekrasnim dnevom. Prišlo je 
62 starosvetnih smučarjev, seveda 
pa je imel vsak še vsaj enega spre-
mljevalca ali spremljevalko. Pred 
Kulturnim domom Bovec je zopet 
zadonela pesem Godbe na pihala 

vali na Brdce nad Breginjem, kjer je 
s svojim bojnim tovarišem Avgu-
stom Vrečarjem Marko tudi končal 
svojo življenjsko pot. O njej je spre-
govoril družinski sorodnik Drago 
Kosmač, za kulturni program pa so 
poskrbeli naši beneški rojaki iz Faj-
ne bande. Vsem udeležencem se je 
ob tej priložnosti za ohranjanje spo-
mina na očeta/deda zahvalil tudi 
Markov sin Marjan Redelonghi s 
sinovi in vnuki. Prijateljsko druženje 

3. POHOD PO POTI MARKA REDELONGHIJA – »Pustita me an borita se za svobodo Beneči-
je,« je bila zadnja prošnja mladega beneškega partizana, narodnega heroja iz Zapotoka, poro-
čenega v Podbelo, ki se je v osvobodilni fronti boril proti fašističnim in nacističnim silam. Na 
fotografiji je kitajski vojaški ataše Yang Guang med govorom na pokopališču v Sedlu. Foto: 
Jani Alič

se je nadaljevalo v Breginju, kjer so 
se pohodniki strinjali, da se nasled-
nje leto ponovno podamo na pot. 
Zahvala za organizacijo letošnjega 
pohoda gre Krajevni organizaciji 
Zveze borcev (KO ZB) Kobarid, AN-
PI Čedad, ANPI Nediških dolin, Pla-
ninski družini Benečije, Planinske-
mu društvu Kobarid in Krajevni 
skupnosti Breginj.
Vojko Hobič, predsednik KO ZB 
Kobarid

Gorje pri Bledu, ki so ji sledili 
pozdravi dobrodošlice. V imenu 
glavnega pokrovitelja prireditve, Ob-
čine Bovec, je župan Valter Mlekuž 
vse pozdravil z besedami: »Pojdimo 
tja, kjer se vrhovi kaninskega po-
gorja dotikajo neba, kjer nas bo v 
svoje nedrje sprejela skoraj osem 
metrov debela snežna odeja. Zah-
valjujem se organizatorjem in jim 
čestitam, da že 23 let skrbijo za 
organizacijo. Svojo dolino imamo 
zelo radi in verjamem, da jo imate 
radi tudi vi, kar dokazujete s tem, 

EMAVS JE LETOS na Kanin zvabil 62 starosvetnih smučarjev.
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Tolminskem in v Sloveniji. Z njim se 
je kot samouk začel ukvarjati konec 
70. let in se leta 1981 pridružil novo-
ustanovljenemu Društvu za prosto 
letenje Posočje. Postavil je več držav-
nih rekordov in mnogo drugih vrhun-
skih rezultatov na državni in svetov-
ni ravni. Izmojstril se je v zmajarja, 
ki do potankosti obvlada tehniko le-
tenja, meteorološke procese in pojave 
v ozračju ter zakone aerodinamike. 
Prilagajal se je hitremu tehničnemu 
razvoju zmajev in znanje nadgrajeval 
z izkušnjami, zato se dobro zaveda 
meja svojih zmogljivosti. Do sedaj je 
bil organizator 14 državnih prvenstev 
z mednarodno udeležbo. Tekmoval-
no udejstvovanje je nadomestil s po-
učevanjem letenja in je danes eden 
od treh takšnih strokovnjakov v Slo-
veniji, svoje znanje pa prenaša tudi 
v Bosno in Hercegovino. Neprecen-
ljivo je njegovo prostovoljno delo pri 
dolgoletnem vzpostavljanju in 
vzdrževanju vzletnega centra Kobala.

Tri zahvale Občine Tolmin so pre-
jeli MILOŠ LEBAN za pomembno 
vlogo med nosilci in oblikovalci glas-
benega in kulturnega življenja v ob-
čini, ŠPORTNO-KULTURNO-TURI-
STIČNO DRUŠTVO (ŠKTD) LOM za 
15 let delovanja ter skrbi za športno, 

kulturno, turistično in drugo družab-
no dogajanje na območju in v okoli-
ci Krajevne skupnosti Tolminski Lom 
ter MAJDA LUZNIK za dolgoletni 
prenos ljubezni do ljudske pesmi in 
glasbe tako v lokalnem okolju kot 
širše. Miloš Leban je že skoraj od 
samega začetka umetniški vodja in 

član Vokalne skupine Snežet, Vokal-
ne skupine Kresn in Kvarteta Karik. 
Z Vokalno skupino Kresn so ob lan-
skem jubileju pripravili koncert in 
izdali zgoščenko, v prvih dneh letoš-
njega leta pa je izšla tudi prva zgoš-
čenka Kvarteta Karik. ŠKTD Lom je 
kot Športno društvo Lom ‘99’ začelo 

delovati leta 2003 in sprva poleg or-
ganizacije malonogometnih turnirjev 
prevzelo še izvedbo vsakoletnega 
kolesarskega in tekaškega vzpona na 
Široko, skrbelo za športno infrastruk-
turo v Lomu, rekreacijo ter urejanje 
krajev z okolico. S številnimi idejami 
članov se je delovanje društva razši-

Utrinki

LETOŠNJI NAGRAJENCI OBČINE TOLMIN V DRUŽBI ŽUPANA IN PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PRIZNANJA IN NAGRADE (z leve): Uroš 
Brežan, Miloš Leban, Majda Luznik, Miljko Lesjak, Anka Lipušček Miklavič, Ivan Brovč, Matjaž Žbogar, predsednik ŠKTD Lom, in Friderik La-
panja. Foto: Katarina Rutar Ipavec, arhiv občine

da se redno vračate k nam«.

Zbrane sta nagovorila tudi v. d. di-
rektorja Sončnega Kanina Marijan 
Skornišek in državnozborski posla-
nec Danijel Krivec. Starosvetni 
smučarji so se nato odpravili pod 
Prestreljenik. Odlično pripravljena 
tekma je navduševala tako udele-
žence kot tudi gledalce. Na odlično 
pripravljeni skakalnici so sledili še 
atraktivni skoki.

S 14 starosvetnimi smučarji so bili 
letos najštevilčnejši Rovtarji; iz njiho-
vih vrst prihajajo tudi absolutno naj-
mlajša udeleženka letošnjega sreča-
nja Živa Dolenc (letnik 2012) ter 
najmlajši in najstarejši udeleženec 
David Čemažar (letnik 2011) ter  
Niko Kordež (letnik 1939). Najsta-
rejša udeleženka je bila Marinka 
Kavar (letnik 1950) iz skupine Ta le-
sen.
Besedilo in foto: Milan Štulc

BOV[KI STAROSVETNI 
SMU^ARJI V WAGRAINU
Wagrain (Avstrija) – Starosvetni 
smučarji »EMAVS« Kanin Bovec se 
udeležujejo številnih tekem po Slo-
veniji (na Predmeji, Kopah, Voglu, 

dovoljni, da se lahko udeležujejo 
srečanj tudi izven meja Slovenije. 
Druženja prinašajo nova prijateljstva, 
hkrati pa starosvetni smučarji na izvi-
ren način promovirajo Bovec in Bov-
ško. Starosvetni smučarji iz krajev, 
kjer tekmujejo bovški smučarji, pa 
prihajajo tudi na tekme na Kanin. 
Kot je Terlikar še povedal, gre zaslu-
ga, da so se tudi letos lahko udeleži-
li tekme v Wagrainu, županu Občine 
Bovec Valterju Mlekužu, za kar so 
njemu in občini hvaležni.

Starosvetne smučarje je v Wagrainu 
spremljala tudi predstavnica Zavoda 
Dolina Soče Tatjana Wojčicki, ki je 
poskrbela za dodatno promocijo 
Bovškega in celotne doline Soče.
Milan Štulc

KRALJ TEKME »SAMO GAS« 
DOMA^IN
Kanin – Javni zavod Sončni Kanin 
se je še enkrat izkazal kot odličen 
pripravljavec prog in organizator te-
kem, za poseben pridih pa so pos-
krbeli domači smučarski asi, še po-
sebej Matej Bradaškja, ki je na 
tekmi Red Bull Samo Gas kraljeval 
na najvišji stopnički. Smučarski 
spektakel, kakršnega v teh koncih 
Slovenije še ni bilo, je na kaninsko 
smučišče privabil 125 izzivalcev na-
šega olimpijca Filipa Flisarja. Več 
kot 1.000 smučarjev je ob izjemni 
smuki na skoraj osem metrov debeli 
snežni odeji lahko uživalo tudi ob iz-
jemnih predstavah udeležencev ek-
shibicijske tekme Red Bull Samo 
Gas. Organizatorji tekme, Javni za-
vod Sončni Kanin in letošnji sloven-
ski olimpijec v smučarskem kro-
su Filip Flisar so zagotovili izjemno 
dobro organiziran spektakel, zaslu-

Golteh, Ptuju, v Škofji Loki, Logat-
cu, Cerknem in Kropi), večkrat pa 
se podajo tudi v Avstrijo (v Ebensee, 
Mürzzuschlag, Wagrain in Zell am 
See). Tudi letos so se udeležili tek-
me v avstrijskem mestecu Wagrain, 
nedaleč stran od Salzburga, kjer jih 
vsako leto toplo sprejmejo. Tradicio-
nalno srečanje, ki se ga udeležujejo 
starosvetni smučarji iz več držav, je 
bilo zanimivo in pestro.

Vodja bovških starosvetnih smučar-
jev Edi Terlikar pravi, da so zelo za-

BOVŠKI STAROSVETNI SMUČARJI v avstrijskem Wagrainu. Foto: Tatjana Wojčicki
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rilo še na druga področja in leta 2012 
je nastalo ŠKTD Lom, ki je pritegnilo 
nove, predvsem mlade člane. Danes 
jih je skoraj 90 oziroma polovica kra-
jevne skupnosti in praktično vsi so 
dejavno vpeti v delovanje društva. 
Majda Luznik je kot profesorica petja 
na Glasbeni šoli Tolmin poučevala 
od leta 1985 pa vse do upokojitve. S 
svojimi učenci je prirejala številne 
koncerte, z njimi sodelovala na tek-
movanjih in srečanjih ter snemala za 
radio. Mnogi so svoje znanje nadgra-
jevali in danes med njimi najdemo 
učiteljici petja, profesionalnega pev-
ca, zborovodje ter zborovske pevce 
in soliste. Luznikova je veliko nasto-
pala tudi sama, še vedno pa vodi 
delavnice vokalne tehnike za posoške 
zbore in ljubezen do petja prenaša 
na različne pevske skupine. Posebej 
ljuba ji je ljudska glasba, ki je najbolj 
do izraza prišla v skupini Dednina.
Po utemeljitvah predlagateljev povzela: 
Špela Kranjc

Krajani Mosta na So~i 
potrdili idejno zasnovo 
novega mostu

Na zboru občanov Krajevne skup-
nosti (KS) Most na Soči, ki ga je žu-
pan Uroš Brežan sklical 2. aprila, je 
skoraj 15 odstotkov prisotnih volivcev 
s stalnim prebivališčem na območju 
te KS s 145 glasovi za in dvema pro-
ti potrdilo idejno zasnovo novega 
mostu čez Sočo na Mostu na Soči, ki 
so ga v sodelovanju z delovno sku-
pino pripravili v projektivnem biroju 
Trije arhitekti. Nov most naj bi po 
besedah članov delovne skupine na-

domestil statično dotrajan obstoječi 
most ter izboljšal varnost pešca in 
kolesarja na tem odseku, z večjo raz-
petino od obstoječe ter blažjim lo-
kom, ki se začne na višji koti, pa naj 
bi povečal pretočnost Soče v času 
poplav. Omogočal bi nov razvod go-
spodarske javne infrastrukture (v 
prvi vrsti kanalizacijski priključek z 
Modrejc na čistilno napravo Most na 
Soči) ter obenem dopolnjeval turistič-
ni in rekreacijski potencial Mosta na 
Soči z okolico. »Prometna rešitev sle-
di gradbenim parametrom državne 
regionalne ceste, hitrost bo na tem 
odseku omejena. Pločnik je predviden 
na obeh straneh cestišča. Na dolvodni 
strani omogoča varen postanek za 
razgled v sotesko v smeri sotočja Idrij-
ce in Soče, umestitev v širši prostor 
predvideva pločniško navezavo do 
Placa in odcepa za Kozmerice, v prid 

pešcem na relaciji Modrejce–Kozmeri-
ce–Most. Na gorvodni strani pločnik 
povezuje obstoječe sprehajalne poti ob 
jezeru in vzpostavlja različne doživ-
ljajske ambiente, kar je na tej sliko-
viti lokaciji izjemno dobrodošlo. Na 
levem bregu Soče se sprehajalna pot 
preko niza ozelenjenih razglednih te-
ras povzpne do mostu in nato v pou-
darjenem loku spusti na desni breg, 
kjer se izteče na obstoječo teraso Vod-
ne hiše. Preko mostu je nivojsko loče-
na od cestišča, na najvišjem delu pa 
ponuja možnost za namestitev odsko-
čišča za skoke z višine. Pri oblikova-
nju spodnjega dela mostu so bili pro-
jektanti pozorni predvsem na uporab-
nike, ki prostor doživljajo z vodne 
gladine. Kot gradbeni material je 
predviden armiran rebran beton v 
odtenku opečnate barve, ki bo v bla-
gem kontrastnem razmerju poudarja-

la značilno barvo Soče,« v devetčlan-
ski delovni skupini povzemajo reši-
tev, ki jo je na zboru občanov predsta-
vil Andrej Mercina iz projektivnega 
biroja Trije arhitekti. Po njegovi grobi 
oceni bi bila skupna vrednost nalož-
be približno 1,5 milijona evrov.

Vodja Sektorja za investicije v ces-
te pri Direkciji RS za infrastrukturo 
(DRSI) Tomaž Willenpart je kraja-
nom razložil, da bo morala DRSI 
zaradi bistvenih sprememb projektne 
dokumentacije pogodbe za izvedbo 
prekiniti ter vse postopke v zvezi s 
projektiranjem in gradnjo začeti zno-
va. Investicija bi se tako lahko začela 
izvajati v letu 2020, če bodo zagoto-
vljena finančna sredstva v državnem 
in po novem tudi v občinskem pro-
računu. »Gre za projekt urejanja dr-
žavne infrastrukture, ki ga vodi DRSI 
in občina v prvotni zavrnjeni varian-
ti ni bila udeležena s svojim finančni 
vložkom. Na odgovor, kolikšen bo 
finančni delež Občine Tolmin v arhi-
tekturni rešitvi, potrjeni na zboru 
občanov KS Most na Soči, bo treba 
počakati na zaključek projektiranja, 
ki bo prinesel tudi natančnejšo oceno 
vrednosti projekta, ter na tej podlagi 
skleniti sporazum o delitvi stroškov 
med DRSI in občino. Ta projekt bo 
nato moral biti ponovno umeščen v 
državni in v občinski proračun. Do-
končno odločitev bosta torej sprejeli 
naslednji sestavi Državnega zbora in 
tolminskega občinskega sveta,« fi-
nančni vložek občine pojasnjuje žu-
pan Brežan, ki se je za v projektu 
opravljeno delo in konstruktivno 
držo zahvalil vsem sodelujočim – čla-
nom delovne skupine, projektivnemu 
biroju Trije arhitekti, DRSI in sode-
lavcem na občinski upravi.
Špela Kranjc

V projektu Tour des Villes 
iskali tudi mo`nosti 
o`ivljanja objektov nekdanje 
TVI Ba~a

Osrednja ideja projekta Tour des 
Villes, ki se je z zaključnim sreča-
njem v švicarskem Baslu in nemškem 
Freiburgu sklenil 23. in 24. aprila, je 
bila izmenjava dobrih praks s pod-
ročja trajnostnega oživljanja opušče-
nih območij oziroma kompleksov 
stavb v mestih ter skupno iskanje 
novih, inovativnih načinov za njihovo 
revitalizacijo. Gre za možnosti za 
preoblikovanje tako vsebinske kot 
urbanistične preureditve zapuščenih 
območij s ciljem, da ta območja s 
trajnostnimi vsebinami dolgoročno 

PREDLAGANA REŠITEV NOVEGA MOSTU naj bi nadomestila statično dotrajan obstoječi most 
ter izboljšala varnost pešca in kolesarja na tem odseku, z večjo razpetino od obstoječe ter blaž-
jim lokom, ki se začne na višji koti, pa naj bi se povečala pretočnost Soče v času poplav. Vir: 
Projektivni biro Trije arhitekti

Iz ob~inskih uprav
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žene pohvale pa prihajajo z vseh 
strani.

Za Bovško in seveda smučišče Ka-
nin pa je bila najpomembnejša final-
na tekma, saj je bil zmagovalec bov-
ški ekstremni smučar Matej Brada-
škja, ki je pred leti svoje vrhunsko 
znanje že pokazal na uveljavljenih 
»freeride« tekmah na Kaninu. Dru-
gouvrščeni je bil Kevin Berginc, si-
cer bolj poznan po gorskem kole-
sarjenju, na tretjo stopničko pa je 
stopil Martin Kuhar. Sledila sta 
Jure Bokal in nato Filip Flisar, ki so 
se mu najvišje stopničke izmaknile 
zaradi padca.
Milan Štulc

SMUČARSKI SPEKTAKEL je na kaninsko 
smučišče privabil 125 izzivalcev našega olim-
pijca Filipa Flisarja. Foto: arhiv Sončnega 
Kanina
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oživimo. Poleg Občine Tolmin, ki se 
je projektu pridružila leta 2016, ko je 
nosila naziv Alpsko mesto leta, so v 
njem sodelovala še tri mesta s tem 
nazivom – Idrija, italijanski Tolmeč 
(Tolmezzo) in nemški Sonthofen. 
Projektna partnerja sta še društvo 
Alpsko mesto leta kot koordinator in 
CIPRA International, finančno pa je 
Tour des Villes podprl švicarski zvez-
ni urad za prostorsko načrtovanje. 
Projektni partnerji so se osredotočali 
na štiri področja, in sicer na sodelova-
nje občanov, lastništvo, kulturno de-
diščino ter povezana alpska območja.

V Tolmeču in Sonthofnu so iskali 
možnosti za oživljanje zapuščenih 
vojaških kompleksov, v Idriji so se 
ukvarjali z nekdanjimi rudarskimi 
hišami, v Tolminu pa so na delavnici 
8. in 9. marca razmišljali o možno-
stih za revitalizacijo obsežnega indu-
strijskega območja nekdanje Tovarne 
volnenih izdelkov (TVI) Bača v 
Podbrdu. Kot je udeležencem obiska 
razložil vodja oddelka za okolje in 
prostor mag. Miran Drole, je na tleh 
celotne občine več območij, na kate-
rih so se že oziroma bi se lahko lo-
tili revitalizacije (nekdanja vojašnica 
Na logu, poslovni in železničarski 
objekti na Postaji, nekdanja lesna 
industrija na Kneži in objekti nekda-
nje TVI Bača Podbrdo). Skupina se 
je najprej sestala v Podbrdu, kjer so 
jim Srečko Trojer, Jože Dakskobler 
in Alenka Zgaga predstavili Baško 
grapo in situacijo, v kateri se je ta del 
tolminske občine znašel po zaprtju 
tekstilne tovarne v Podbrdu, ki je 
delo dajala številnim Graparjem. 
Ogledali so si tudi objekte nekdanje 
TVI Bača. Naslednji dan so udeležen-
ci na delavnici na Posoškem razvoj-
nem centru, ki jo je vodil Peter Da-
kskobler, glede na videno in slišano 

NA ZAKLJUČNEM SREČANJU PROJEKTA TOUR DES VILLES so si projektni partnerji ogledali primera dobre prakse v švicarskem Baslu (levo) in nemškem Freiburgu (desno). Območje Gun-
deldingen s številnimi dejavnostmi je revitaliziran kompleks nekdanje strojne industrije, mesto v malem Vauban pa so snovalci postavili na območju nekdanje vojašnice.

razmišljali o možnostih za oživitev 
nekdanjega industrijskega kompleksa 
oziroma Podbrda in Baške grape na-
sploh. Kot potencialne, ki se jih je 
treba zavedati in jih razvijati, so iz-
postavili železniško progo in Bohinj-
ski predor, kolesarstvo in poho-
dništvo, naravo, avtentičnost, gosto-
ljubje, dediščina in močna zgodovina 
območja. A turizem mora biti del 
širšega, splošnega razvoja, pri čemer 
je pomembno, kakšnega življenja v 
Baški grapi si želijo domačini. V pri-

hodnje bi zato zastavili širšo razpra-
vo, v katero bi vključili mlade iz 
Baške grape in od drugod, prebival-
ce, podjetja, pa tudi ljudi, ki so ob-
močje zapustili. Osrednje vprašanje 
so namreč po mnenju udeležencev 
obiska viri: ljudje, znanje, dejavnosti. 
In vizijo je treba postaviti na podlagi 
njihovih pobud in želja.

Na zaključnem srečanju v Baslu in 
Freiburgu, ki se ga je udeležil tudi 
župan Uroš Brežan, so projektnim 
partnerjem pokazali, kako se lahko 

z obnovo praznih stavb, v katere so 
umestili različne vsebine, prispeva k 
privlačnosti in živahnosti mest. Okraj 
Gundeldingen v Baslu je bil od leta 
1844 do leta 1999 srce strojnih to-
varn, ki so proizvajale tkalne stroje 
za svilene trakove. Po umiku te in-
dustrije in po mnogih letih preobli-
kovanja je danes to zelo živahno 
območje s pisarnami, obrtniškimi 
delavnicami, zelenimi kotički, lokali, 
hostlom, manjšo pivovarno, prostori 
za prostočasne dejavnosti in varstvo 
otrok itd. V razvoj območja so bili 
vključene številne zasebne in javne 
interesne skupine, tako pri preobli-
kovanju območja kot pri sedanjem 
dogajanju v njem pomembno vlogo 
igra civilna družba. V središču Frei-
burga tik ob nemško-švicarski meji 
pa so leta 1990 na območju nekdanje 
vojašnice francoske vojske postavili 
38 hektarov veliko okrožje Vauban, 
ki je danes dobro poznano kot pri-
vlačno, zeleno in družinam prijazno 
in v katerem trenutno prebiva 5.500 
ljudi. Obvezna je nizkoenergijska 
gradnja, veliko je sončnih kolektor-
jev, ravne strehe zbirajo deževnico, 
ki jo speljano do javnih pip prebival-
ci v 80 odstotkih porabijo za druge 
namene (npr. zalivanje). V sodelova-
nju z zasebnimi investitorji so razvi-
li številne službe: šolo in vrtce, tržni-
co, rekreacijske površine, parke. V 
stanovanjskem delu je promet ome-
jen, večina gospodinjstev je brez av-
tomobila, saj so vozila parkirana v 
eni od dveh okrožnih garažnih hiš, 
prebivalci pa uporabljajo javni prevoz 
(tramvaj) ali kolesa.

Zaključke celotnega projekta bodo 
partnerji predstavili na letošnji drugi 
skupščini društva Alpsko mesto leta, 
ki bo predvidoma jeseni.
Besedilo in foto: Špela Kranjc
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S presti`nim znakom 
evropske dedi{~ine v dru`bi 
najpomembnej{ih 
spomeni{kih obmo~ij

Prestižni znak evropske dediščine 
(ZED), ki ga je Evropska komisija 
spominski cerkvi sv. Duha v Javorci 
zaradi pomembne vloge, ki jo je ta 
odigrala v evropski zgodovini in kul-
turi, podelila konec lanskega leta, sta 
11. maja simbolično odkrila minister 
za zunanje zadeve RS Karl Erjavec 
in župan Občine Tolmin Uroš Bre-
žan. Najvišje evropsko priznanje za 
skupno dediščino je Javorca prejela 
zaradi vodilnih vrednot, ki jih izraža 
– mir, človeško dostojanstvo in ena-
kopravnost skozi spoštovanje različ-
nih kultur, veroizpovedi in narodno-
sti. Posvečena je vojakom, padlim na 
soški fronti, ne glede na njihov izvor 
in kulturo. Izraža poziv k miru in 
spravi ter priča o združevalni moči 
skupnega umetniškega ustvarjanja in 
gradnje v času težkih preizkušenj.

Župan Uroš Brežan je ob tej pri-
ložnosti izpostavil, da je Evropska 
komisija prepoznala izjemen pomen 
Javorce kot kraja evropskega spomi-
na, saj se Evropa dobro zaveda, kaj 
pomeni mir – da ta ni samoumeven 
in je zanj treba vedno delati. Pouda-
ril je, da je prejem znaka evropske 
dediščine za Javorco tudi simbol 
dobrega sodelovanja med Tolmin-
skim muzejem, Zavodom za turizem 
Dolina Soče in Občino Tolmin kot 
lastnico spomenika na lokalni ravni 
ter podpore Ministrstva za kulturo 
in Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije. Nadeja se, da v 
prihodnosti Javorca skupaj z drugo 
dediščino prve svetovne vojne na Po-
ti miru od Alp do Jadrana morda 
postane tudi spomenik Unesca, kjer 
je Pot miru sedaj vpisana na Posku-
sni seznam. »Želim si, da bi se ob 
podobnih priložnostih tu še velikokrat 

Projekt NETWORLD

Niz dogodkov 
Tudi tokrat smo za bralce SO^Asnika nanizali nekaj dogodkov, ki so in {e bodo zaznamovali 
dogajanje v sklopu mednarodnega projekta NETWORLD, Interreg transnacionalni program 
Podonavje (2014–2020), v katerega je vklju~enih 14 projektnih partnerjev in 11 pridru`enih 
partnerjev iz 12 dr`av. Vodilni partner projekta je Poso{ki razvojni center, na na{em obmo~ju pa pri 
projektu sodeluje {e Ustanova »Fundacija Poti miru v Poso~ju«.

srečali pripadniki različnih narodno-
sti, različnih verskih skupnosti, ljudje 
z različnimi pogledi – in da bomo s 
tega kraja odšli z zavedanjem, da ko 
najdemo skupen cilj, ko je naša prva 
in največja vrednota mir, lahko gra-
dimo našo skupnost konstruktivno 
naprej, kot so zastavili pred več kot 
50 leti očetje Evropske unije,« je še na 
mnoga srečanja dobro mislečih v Ja-
vorci pozval tolminski župan Brežan.

Evropska komisija je s podelitvijo 
ZED Javorci naredila izjemno potezo, 
kar je prepričan tudi slavnostni go-
vornik, zunanji minister Karl Erjavec. 
Kot je razmišljal v nagovoru, bi člo-
vek pomislil, da se po milijon žrtvah 
v prvi svetovni vojni taka tragedija ne 
bo več nikoli ponovila, a ravno me-
sec maj nas po njegovem opominja, 
česa vse je sposoben človek za dose-
go sebičnih ciljev. Zgodila se je tudi 
druga svetovna vojna in potem dan 
zmage 9. maja 1945. »Vsi ti dogodki 
so nas prepričali, da je treba za mir 
delati vsak dan, in francoski zunanji 
minister Robert Schuman je 9. maja 
1950 pripravil Schumanovo deklara-
cijo, katere cilj je bil povezati evropske 

narode. Začelo se je s šestimi, nato 
se jih je pridružilo še več in pred 14 
leti tudi Slovenija. Evropska unija je 
garant miru, zato jo moramo nego-
vati. Prizadevamo si, da bi tudi dr-
žave zahodnega Balkana vstopile v to 
evropsko družino. Evropa je naša 
prihodnost. Sedaj se sooča z različni-
mi izzivi. Ni pričakovala, da ne bo 
samoumevno živeti v miru. Funkcijo 
ministra za zunanje zadeve op-
ravljam od leta 2012, in takrat je 
izgledalo, da je mir sam po sebi ume-
ven, potem pa se je naenkrat obrnilo. 
Mislim, da je zelo pomembno nego-
vati take simbole sprave med narodi, 
kot je Javorca. Ko na tem mestu raz-
mišljaš, kaj se je tu dogajalo, kako 
so ljudje v nekem obdobju trpeli, 
spoznaš, da je mir največja vrednota, 
saj če ni miru, ni razvoja, ni priho-
dnosti, ni prihodnosti za mlade. Po-
leg tega pa Evropska unija daje tudi 
mnoge druge priložnosti tako na go-
spodarskem in znanstvenem podro-
čju, predvsem pa izjemne priložnosti 
za mlade,« je še povedal minister 
Erjavec.

Kulturni program slovesnosti ob 

odkritju znaka v Javorci so soobliko-
vali prav mladi – prva violinistka 
Dunajske državne opere in Dunajskih 
filharmonikov Petra Kovačič, med-
narodno uspešen Dekliški pevski 
zbor Pueri Cantores iz Tolmina pod 
vodstvom zborovodkinje Barbare 
Kovačič in dijak Gimnazije Tolmin 
Žiga Taljat.

Leta 2016 je 100. obletnico cerkvi-
ce pospremila tudi razstava Tol-
minskega muzeja Spominska cerkev 
sv. Duha v Javorci – sto let bazilike 
miru avtorice, sicer tudi direktorice 
muzeja, mag. Damjane Fortunat 
Černilogar. Razstava v evropskem 
letu kulturne dediščine nadaljuje z 
gostovanjem po več evropskih drža-
vah.
Špela Kranjc in mag. Matjaž Kos, 
Občina Tolmin

Obeleževanje 100. obletnice 
konca prve svetovne vojne 
na ^e{kem

Nove Hrady in České Budějovice 
(Republika Češka) – Češki projektni 
partner Rozmberk je med 3. in 5. 
majem v kraju Nové Hrady organizi-

ZNAK EVROPSKE DEDIŠČINE, s pridobitvijo katerega je Javorca vstopila v elitno družbo 38 spomeniških območij na evropskih tleh, sta odkrila 
župan Uroš Brežan in zunanji minister Karl Erjavec. Glavni organizator dogodka je bila Občina Tolmin. Foto: Foto Červ (arhiv občine), Tatjana 
Šalej Faletič

Projekt sofinancira Evropska unija, 
in sicer iz sredstev ERDF in IPA.
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ral več dogodkov, ki so bili povezani 
z obeleževanjem 100. obletnice kon-
ca prve svetovne vojne. Prvi in drugi 
dan je potekala mednarodna konfe-
renca »Borders as a Result of War«, 
na kateri smo poleg predstavnikov iz 
Avstrije, Bolgarije, Češke in Madžarske 
med drugim s svojimi prispevki so-
delovali tudi slovenski predstavniki:
• Vesna Kozar, vodja projekta 

NETWORLD iz Posoškega razvoj-
nega centra, ki je predstavila ome-
njeni mednarodni projekt;

• Maša Klavora iz Ustanove »Fun-
dacija Poti miru v Posočju«, ki je 
v imenu projektnega partnerja 
zbranim predstavila Pot miru od 
Alp do Jadrana;

• Ernesta Drole iz Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, ki je 
zbranim približala način ohranja-
nja vojaških pokopališč iz prve 
svetovne vojne pri nas; 

• Maks Kravanja in Sandra Panjtar 
iz Zgodovinskega društva generala 
Borojeviča Tolmin, ki sta na kratko 
orisala sodelovanje s češkimi 
društvi z območja Českih Budějo-
vic, ki so pomagali pri obnovi spo-
menikov na Mrzlem vrhu. 
Poleg sodelovanja na konferenci 

smo si udeleženci v muzeju v Českih 
Budějovicah ogledali razstavo o prvi 
svetovni vojni, v Novém Hradyu pa 
manjši muzej s predstavitvijo življe-
nja ob nekdanji železni zavesi. Zadnji 
dan sta predstavnika omenjenega 
tolminskega društva skupaj s češkimi 
kolegi sodelovala v predstavitvi voja-
škega tabora iz časa prve svetovne 
vojne. Druženje smo zaključili z 
odprtjem spomenika, posvečenega 
padlim češkim vojakom v času prve 
svetovne vojne.
Maša Klavora

[iritev blagovne znamke  
Pot miru (»Walk of Peace«)

Eden izmed ciljev projekta 
NETWORLD se navezuje tudi na 
predstavitev in širšo rabo blagovne 
znamke Pot miru, ki se je ob pomo-
či Ustanove »Fundacija Poti miru v 
Posočju« v dolini Soče že dodobra 
zasidrala. Sledila je uspešna vzposta-
vitev in širitev te blagovne znamke v 
dopolnjeno različico, ki jo poznamo 
pod imenom Pot miru od Alp do Ja-
drana. V okviru projekta NETWORLD 
pa se postopoma razvija še krovna 
znamka Pot miru (»Walk of Peace«), 
ki širi sporočilo miru, prijateljstva 
med vsemi narodi in spomin na vse 
padle. V prihodnje naj bi povezovala 

tudi univerzalno ter globalno dedišči-
no prve svetovne vojne v Evropi. 

Tako danes vodilni partner Posoški 
razvojni center v sodelovanju s pro-
jektnim partnerjem Ustanovo »Fun-
dacija Poti miru v Posočju« in drugi-
mi partnerji v okviru projekta 
NETWORLD postopoma že poizku-
sno testira prenos omenjene blagov-
ne znamke na območje Podonavja. 
Posledično je pripravljavsko podjetje 
Nea Culpa vpletenim že predstavilo 
predlog Strateškega priročnika komu-
nikacije in uporabe znamke Pot miru 
(»Walk of Peace«), v katerem so med 
drugim zapisali, da s sodobno inter-
pretacijo blagovne znamke dediščino 
prve svetovne vojne približamo da-
našnjemu času in kontekstu. 

Kot je pojasnila Vesna Kozar, vod-
ja projekta NETWORLD, »želimo, da 
se na območju Podonavja in širše 
prepozna in podrobneje spozna dediš-
čina prve svetovne vojne. Na ta način 
lahko posledično dvignemo kakovost 
kulturnemu turizmu in to ne zgolj z 
vidika opominjanja na strahote iz 
tistega časa, temveč predvsem z vidi-
ka povabila k spoznavanju vrednot, 
ki nam jih prinaša mir.« Zato so po 
njeni oceni predlogi pripravljavcev te 
skupne blagovne znamke za potrebe 
širše rabe na mestu. Znamka je, kot 
so zapisali v predlogu priročnika, 
sestavljena iz simbolnega dela in čr-
kovnega napisa Pot miru (»Walk of 
Peace«). Če je bil sprva napis Pot 
miru oziroma »Walk of Peace« skupaj 
s ptico, ki simbolizira mir in spravo, 
ujet v krog, se po novem napis naha-
ja izven začrtanega območja. To naj 
bi po besedah Kozarjeve simbolizira-
lo širitev svobode izven meja, hkrati 
pa poudarilo večjo zračnost oziroma 
odprtost. Strateški priročnik komuni-
kacije in uporabe znamke Pot miru 
(»Walk of Peace«), ki je trenutno v 
pripravi, med drugim predlaga tudi 
zamenjavo vinsko rdeče barve, ki je 

doslej spremljala to blagovno znam-
ko, z bolj živahno oziroma bolj živo 
rdečo barvo. »Tudi ta predlog mi je 
osebno všeč, saj deluje manj zamol-
klo in posledično bolj optimistično. 
Vsekakor pa bomo počakali na 
končno odločitev predstavnikov fun-
dacije in drugih vpletenih v to zgod-
bo,« je še dodala vodja projekta.
Tatjana Šalej Faletič 

Odlikovanje za Ma{o 
Klavora

Budimpešta (Madžarska) – Za ko-
nec pa naj kot zanimivost omenimo 
še to, da je 15. maja, ob Dnevu ma-

Morda se sprašujete, kakšno pove-
zavo ima ta novička z NETWORL-
DOM. Tisti, ki stojimo v zakulisju 
tega mednarodnega projekta, pa to 
sorazmerno mlado dobitnico omenje-
nega prestižnega odlikovanja pozna-
mo predvsem kot dejavno projektno 
sodelavko in kot eno izmed glavnih 
»krivcev« za uresničevanje omenje-
nega projekta. »Prav za Mašo, s ka-
tero sva tudi skupaj spisali prijavo za 
NETWORLD in brez katere si izvaja-
nja tega projekta sploh ne znam 
predstavljati, lahko trdim, da je člo-
vek, ki si resnično s srcem in dušo 
prizadeva za cilje, ki smo jih zastavi-

BLAGOVNA ZNAMKA POT MIRU (»WALK 
OF PEACE«) je nastajala postopoma. Osnov-
ni znak je delo Barbare Ogrič, medtem ko ga 
je Matic Leban v sodelovanju s podjetjem 
Nea Culpa naknadno dodelal. Dolgoročni cilj 
znamke je, da z mednarodnim sodelovanjem 
združi točke interesa v posameznih državah 
in vzpostavi evropsko Pot miru (»Walk of Pea-
ce«), ki bo povezala kulturno-zgodovinsko in 
ponekod tudi naravno dediščino prve svetov-
ne vojne. 

Kobarid, 1. avgust 2018 
KONCERT in PODPIS ZAVEZE ZA MIR 
Vabljeni na koncert Bobni miru 2018, kjer bo nastopil Evropski mladinski 
simfoni~ni orkester (»European Spirit of Youth Orchestra«), v katerem na 
~elu z dirigentom Igorjem Corettijem Kuretom sodeluje okoli 75 mladih 
glasbenikov iz pribli`no 20 dr`av. 
Pred koncertom bodo mladi podpisali tudi Evropsko zavezo za mir. 
Organizatorji dogodka so Posoški razvojni center, Ustanova »Fundacija Poti 
miru«, Kobariški muzej in Občina Kobarid.

džarskih obrambnih sil in 170-letnici 
madžarske vojske, odlikovanje ma-
džarskega obrambnega ministrstva 
poleg Ludvika Jonaša, častnega 
predsednika Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo, prejela tudi Maša Kla-
vora iz Ustanove »Fundacija Poti mi-
ru v Posočju«. Maša si je omenjeno 
odlikovanje prislužila predvsem za 
svoj prispevek pri ohranjanju poko-
pališč padlim vojakom v prvi svetov-
ni vojni na območju Zgornjega Po-
sočja. Slovesna podelitev je potekala 
v Muzeju vojaške zgodovine v Bu-
dimpešti, svečanosti pa se je udele-
žila tudi namestnica slovenskega 
veleposlanika na Madžarskem Metka 
Lajnšček.

li v projektu,« poudarja Vesna Kozar, 
vodja projekta NETWORLD, ki ne 
skriva navdušenja nad potezo ma-
džarskega ministrstva za obrambo. 
»Z veliko mero njene pomoči tako 
povečujemo prepoznavnost in ohra-
njanje kulturne dediščine prve svetov-
ne vojne, osveščamo mlade o pomenu 
miru ter tovrstno kulturno dediščino 
skupaj z blagovno znamko Pot miru 
vključujemo v kakovostni kulturni 
turizem na območju Podonavja,« še 
pove vodja projekta NETWORLD. Ob 
tem hudomušno doda, da če bi v 
sklopu NETWORLDA podeljevali odli-
kovanja, potem bi bila Klavorova za-
gotovo ponovno med dobitniki.
Tatjana Šalej Faletič

ODLIKOVANJE MADŽARSKEGA OBRAMBNEGA MINISTRSTVA je maja prejela tudi Maša 
Klavora. Prislužila si ga je predvsem za svoj prispevek pri ohranjanju pokopališč padlim voja-
kom v prvi svetovni vojni na območju Zgornjega Posočja.
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70 let upravljanja 
Tolminskega ribi{ke-
ga okoli{a

Ob 70-letnici upravljanja s Tolmin-
skim ribiškim okolišem je Ribiška 
družina (RD) Tolmin izdala knjižico, 
v kateri so zbrali zapise o ribištvu na 
tem območju, s poudarkom na dejav-
nostih zadnjega desetletja. V njej je 
predstavljena 70-letna zgodovina, 
raziskave, izobraževanje ribičev, ri-
biški turizem, delo z mladimi ribiči 
in kasting. Kot je v uvodnih besedah 
zapisal predsednik RD Lucijan Re-
jec, so v tem času spisali pravo uspe-
šnico. »V njej je glavno vlogo odigra-
la prav gensko čista soška postrv, ki 
smo jo rešili pred skorajšnjim 
izumrtjem. Pri tem so nam veliko 
pomagali strokovnjaki iz različnih 
institucij kot tudi posamezniki, a 
brez dela naših številnih članov tega 
ne bi zmogli.«

NASLOV: 70 let upravljanja Tol-
minskega ribiškega okoliša. IZDALA 
IN ZALOŽILA: Ribiška družina Tol-
min. KRAJ IN LETO IZDAJE: Tolmin, 
2017. NAKLADA: 250 izvodov. ŠTE-
VILO STRANI: 64. FORMAT: 16 cm 
× 22,4 cm. VEZAVA: mehka.

Knji`na polica

Constructive Alps
Švicarska konfederacija in Kneževi-

na Lihtenštajn sta že četrtič podelili 
mednarodno arhitekturno nagrado 
»Constructive Alps«. Namenjena je 
izjemnim projektom trajnostne grad-
nje in prenove iz vsega alpskega pros-
tora. Žirija je odlikovala 11 projektov: 
štirje so prejeli denarne nagrade, se-
dem pa posebna priznanja. Med tis-
timi, ki so bili uvrščeni v ožji izbor, 
sta tudi dva iz Slovenije: Zimska soba 
Kanin (projektiranje: OFIS Arhitekti) 
in Prenova domačije Vrlovčnik v Mat-
kovem kotu (projektiranje: Medpros-
tor). V posebni izdaji revije so pred-
stavljeni nagrajeni projekti in tisti, ki 
so bili uvrščeni v ožji izbor. V prvi 
polovici maja smo si jih lahko ogle-
dali tudi na razstavi v Knjižnici Ci-
rila Kosmača Tolmin.

NASLOV: Constructive Alps. Po-
sebna izdaja revije Hochparterre. 
ZALOŽILA: Hochparttere AG. KRAJ 

IN LETO IZDAJE: Zürich, 2017. ŠTE-
VILO STRANI: 40. FORMAT: 23,9 cm 
× 31,9 cm. VEZAVA: mehka.

Zarasle stezice
Ob 70. rojstnemu dnevu Cveta 

Zgage so njegovi sorodniki zbrali ne-

Utrinki

ELAN IN NOVINARJI NA 
KANINU
Kanin – Na smučišču Kanin so ko-
nec aprila smučarji ob spomladanski 
smuki lahko uživali v zabavni anima-
ciji ob SKI BUM BARU, preizkusili 
pa so lahko tudi Elanove smuči. Pod 
pokroviteljstvom Občine Bovec, Jav-
nega zavoda za turizem Dolina So-
če, Radia Koper in ELAN-a je Sonč-
ni Kanin pripravili Elanov dan. Izvedli 
so tudi »sparing« smučanje s člani 
Slovenske demonstratorske vrste, 
animacijo in brezplačno šolo smuča-
nja za otroke, podelili bogate nagra-

de in še bi lahko naštevali.

Od 19. do 22. aprila je v Bovcu in 
na smučišču Kanin potekalo tudi tra-
dicionalno srečanje novinarjev, poi-
menovano Kriterij zadnjega snega, 
ki se ga je udeležilo 28 novinarjev iz 
Slovenije in Hrvaške. Na kratki novi-
narski konferenci so župan Občine 
Bovec Valter Mlekuž, vršilec dolž-
nosti direktorja Zavoda Sončni Ka-
nin Marijan Skornišek in predse-
dnik Sveta Sončni Kanin Miha So-
tlar predstavili minulo zimsko sezo-
no ter načrte za prihodnost. Že po 
tradiciji so novinarji v dolini pripravili 

tudi tako imenovano državno prven-
stvo v barelah, pri čemer gre ob 
prisrčni zabavi in sproščenem špor-
tnem duhu na trenutke tudi za nape-
te dvoboje s pravo športno zavze-
tostjo. Najbolj pomembno pa je, da 
so se vsi tudi letos v Bovcu in na Ka-
ninu odlično počutili, dobro zabavali 
in na koncu nadvse pohvalili prijaz-
nost, strokovnost ter zagnanost de-
lavcev Sončnega Kanina.
Milan Štulc

VRSTA DOGODKOV V MOTO 
KLUBU SO^A TOLMIN
Severna Primorska – Čeprav neka-
tere ceste zaradi dolge zime še niso 
bile povsem varne, so člani Moto 
kluba Soča Tolmin svoje jeklene ko-
njičke prvič zajahali na velikonočni 
ponedeljek, ko je bil čas za tradicio-
nalno otvoritveno vožnjo. Vožnja sko-
zi Davčo in Baško grapo v Šebrelje 
je sicer zahtevala nekoliko več po-
zornosti, a je kljub temu lepo uspela.

Že 19. aprila se je Moto klub Soča 
Tolmin pridružil motoklubom OK Ri-
ders iz Nove Gorice, Kavalir iz Šem-
petra in Q vejtr Wajdušna iz Ajdov-
ščine na krvodajalski akciji v šempe-
trski bolnišnici. Številnim udeležen-
cem se je za to humanitarno dejanje 
zahvalil predsednik RK Nova Gorica 
Aleš Markočič, ob tej priložnosti pa 

sta člane pozdravila tudi šempetrski 
župan Milan Turk in župan Občine 
Miren-Kostanjevica Mauricij Humar. 
Mirenska občina je bila namreč le-
tošnja gostiteljica motoristov. Med 
panoramsko vožnjo so se ustavili na 
Cerju in si ogledali pomnik branite-
ljem slovenske zemlje, dobrodelnost 
pa so namenili CIRIUS Vipava.

V Tolminu je spet glasno bobnelo 
21. aprila, ko so se pred tolminsko 
cerkvijo članom tolminskega mo-
tokluba na žegnanju motorjev in mo-
toristov pridružili še motoprijatelji iz 
sosednjih krajev. Po obredu jih je 
nato panoramska vožnja peljala v 
Benečijo.

Zadnje dneve aprila so tolminski 
motoristi s pridom izkoristili za vsa-
koletno ekskurzijo, ki jim je ponudila 
vrhunsko izkušnjo vožnje v skupini. 
Med tridnevnim druženjem so obi-
skali otoka Ugljan in Pašman.

Prvo soboto v maju pa so se člani 
kluba dobili na motodelavnici, ki jo 
je v sodelovanju z Moto klubom So-
ča, Zavarovalnico Triglav, Avtošolo 
POB in Postajo prometne policije 
Nova Gorica izvedla Policijska po-
staja Tolmin. Tema delavnice je bila 
pravilna priprava motorja na novo 
sezono in uporaba odsevnih teles. 
Pod nadzorom inštruktorjev so se 
motoristi lahko preizkusili tudi v 
spretnostni vožnji na poligonu, saj 

APRILA JE NA KANINU POTEKAL ELANOV DAN, na Bovškem pa tradicionalno srečanje novi-
narjev, poimenovano Kriterij zadnjega snega. Foto: Venčeslav Japelj
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kaj avtorjevih črtic – spominov iz nje-
gove mladosti – in drobnih zgodb o 
vaških posebnežih ter jih izdali v 
knjižici Zarasle stezice. »Prve so do-
mače, šegave, ponekod napete in 
polne nostalgije, štiri zgodbe o nena-
vadnih vaščanih pa so me spomnile 
na kmečke povesti. Iz pozabe trgajo 
čas, ki se ga spominja vse manj ljudi 
in je zaradi vse hitrejših sprememb 

načina življenja dostopen samo še 
zelo redkim pričevalcem,« je v uvodu 
zapisala Nadja Valentinčič Furlan. 
Zgodbe o vaških posebnežih je Cveto 
pred leti objavil tudi v EPIcentru, ne-
katere pa so zbrane v knjižici Poseb-
ne vrste patroni.

NASLOV: Zarasle stezice. AVTOR: 
Cveto Zgaga. ZALOŽILI: samozalož-
ba Olge, Alenke in Marjana Zgage. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Nova Gorica, 
2018. NAKLADA: 300 izvodov. ŠTE-
VILO STRANI: 94. FORMAT: 18,5 cm 
× 21,5 cm. VEZAVA: trda.

Odmev nekih dni
Pesmi in prozo Darka Rutarja je 

zbrala ter uredila njegova življenjska 
sopotnica Ivica Leban. Kot lahko v 
uvodu preberemo, je knjiga pregled 
njegovega ustvarjanja, zahvala in po-
klon njemu ter njegova zapuščina 
nam vsem. Kot je sam zapisal, je bil 
v poeziji in prozi amater, pisal pa je 

tisto, kar je v nekem trenutku občutil. 
»Navdih za pisanje je črpal iz vsak-
danjega življenja, v misli so mu pri-
hajali tudi dogodki in ljudje iz bolj 
oddaljene preteklosti.«

NE UGAŠAJTE MI SONCA …

Ne ugašajte mi sonca,
ne jemljite mi dih,
pustite moje sanje
naj same izbledijo,

do zadnjega tona izzvenijo,
naj odnese jih prepih …
Odganjam težke misli,
kot mrčes nadležno,

mislim nate le
vsak dan bolj nežno,
lovim dotike bežne,
duha in rok topline,

misel ta edina
naj nikoli ne izgine.

Ne ugašajte mi sonca,
prerado samo izgine …

NASLOV: Odmevi nekih dni. Zbir-
ka poezije in proze. AVTOR: Darko 
Rutar. IZDALA: Ivica Leban. KRAJ 
IN LETO IZDAJE: Tolmin, 2018. NA-
KLADA: 130 izvodov. ŠTEVILO 
STRANI: 276. FORMAT: 16,5 cm × 
23,5 cm. VEZAVA: mehka.
Knjižno polico napolnila: Mateja Kutin

vsak trening prispeva k varnejši vo-
žnji.
Olga Zgaga

SVETI FLORJAN V BA[KI 
GRAPI
Obloke – Tradicionalno praznovanje 
zavetnika gasilstva svetega Florjana, 
ki sta ga tudi letos pripravila Krajev-
na skupnost Hudajužna-Obloke in 
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) 
Podbrdo, je 6. maja v Obloke priva-
bilo še preostala gasilska društva iz 
Baške grape (PGD Grahovo ob Ba-

či, PGD Rut-Grant in PGD Kneža) 
ter številne krajane. Iz središča vasi 
so v procesiji z gasilskimi prapori in 
bandero s podobo svetega Florjana 
odšli proti obloški cerkvi, kjer je ob 
petju cerkvenega zbora iz Podbrda 
in Stržišč župnik Danilo Kobal da-
roval sveto mašo v čast gasilskemu 
zavetniku. Z branjem beril so sode-
lovali podbrški gasilci.

Po končanem obredu je več kot 300 
let star praznik polepšal še pevski 
zbor cerkvenih pevcev iz Podmelca 
in Grahovega ob Bači, ki ga vodi Maks 
Drole. Venček pesmi je s kitaro po-

pestrila Kristina Škibin. Povezoval-
ni tekst je seznanil obiskovalce z ob-
novitvenimi deli na cerkvici v zadnjih 
dveh desetletjih. Leta 2003 se je za-
ključila popotresna obnova, vzpostav-
ljeno je bilo tudi električno zvonjenje. 
Leta 2008 je bil restavriran glavni ol-
tar, pet let kasneje pa oba stranska. 
Istega leta je cerkvica dobila tudi no-
vo bandero svetega Florjana.

Med krajšim druženjem pred cerkvi-
jo so domačini pogostili obiskovalce 
z dobrotami, gasilci PGD Podbrdo 
pa so jih povabili v Hudajužno na 
ogled delčka njihove razvejane de-

javnosti. Najprej so se z izvedbo va-
je z »brentačo« izkazali najmlajši ga-
silci. Koliko spretnosti ter medseboj-
ne usklajenosti zahteva hitro spaja-
nje sesalnega voda, je prikazalo 
šest mlajših članov – gasilcev ekipe 
A, ki v tej disciplini tudi tekmuje in 
dosega vedno boljše rezultate. Ope-
rativni člani društva so izvedli zahtev-
no reševanje in prenos ponesrečen-
cev (kolesarja z otrokom) čez reko 
do rešilnega vozila. Vaja je pokaza-
la, kako zahtevno in nadvse nujno je 
delo prostovoljnih gasilcev.
Olga Zgaga

ŽEGEN MOTORJEV IN MOTORISTOV tudi v Tolminu postaja tradicionalen. Foto: Vili Florjan-
čič

VAJA V REŠEVANJU PONESREČENCEV IZ POTOKA REKE BAČE – Prenos do rešilnega vozi-
la. Foto: Cveto Zgaga
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- mobilni paketi
- internet
- telefonija
- televizija
- elektrika

Več kot 70 različnih modelov 
mobitelov priznanih znamk 

tudi v prosti prodaji in 
brez obveznosti do operaterjev 

Trgovina Mobitmin

Novo

Kje nas najdete?

VAŠ DOM, VEDNO NA OČEH
vrhunske varnostne kamere
Enostavno povezljiva, preprosta 

za namestitev in uporabo.
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Datum Kraj Prireditev Informacije

1. 6. (18.00) TOLMIN, kinogledališče Regijsko plesno srečanje Primorske JSKD OI Tolmin

1., 2. 6. POLJUBINJ, športno igrišče Nogometni turnir (trojke) ŠD Poljubinj - Prapetno:  051-397-715

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

2. 6. TOLMIN Pohod na Žabiški Kuk PD Tolmin (M. Kokošin): 031-890-079 

2. 6. TOLMIN, ulica Klanec Klan'c 2018 facebook.com/mpzCES

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

4. 6. TOLMIN, Posoški razvojni center TVU delavnica: Slovenski znakovni jezik www.prc.si/napovedujemo

5. 6. TOLMIN, Posoški razvojni center TVU delavnica: Družina in otrok www.prc.si/napovedujemo

7. 6. (9.00) MOST NA SOČI, ob jezeru Regijsko srečanje skupin Šola zdravja Šola zdravja (Jožica Gerbec): 041-443-210

7. 6. MOST NA SOČI, Vodna hiša Odprtje likovne kolonije Posočje Jernej Vouk: 041-743-646, jezero@siol.net

7. 6. (20.00) MOST NA SOČI, pri cerkvi S pesmijo v poletje (v primeru dežja v šotoru ob jezeru) Kulturno društvo Ivana Preglja Most na Soči

8. 6. KOBARID, Kobariški muzej TVU delavnica: Voden ogled Kobariškega muzeja www.prc.si/napovedujemo

8. 6. MOST NA SOČI 23. srečanje podjetnikov in gospodarstvenikov Primorske Jernej Vouk: 041-743-646, jezero@siol.net

9. 6. MOST NA SOČI 46. Noč na jezeru 2018 Jernej Vouk: 041-743-646, jezero@siol.net

9. 6. (20.00) KOBARID, prireditveni prostor 
ob cerkvi

Ljubezen pod plaščem Svetega Antona – dobrodelni koncert MEPZ 
Sv. Anton z gostom Otom Pestnerjem 040-631-085 ali 041-435-846

NA ATLETSKEM VE^ERU 
PODELILI PRIZNANJA
^ezso~a – Tekaško društvo (TD) 
Bovec je tudi letos pripravilo tradici-
onalno prireditev Atletski večer. Med 
drugimi so se ga udeležili župan Ob-
čine Bovec Valter Mlekuž, predse-
dnik Atletske zveze Slovenije (AZS) 
Roman Dobnikar in ravnatelj OŠ 
Bovec Iztok Kenda. Za kulturni pro-
gram so poskrbeli člani Tekaškega 
društva Bovec. Delo društva je izje-
mno pohvalil predsednik Atletske 
zveze Slovenije, ki je poudaril, kako 
rad pride na Bovško, še posebno na 
Atletski večer. Atlete je nagovoril z 
besedami: »Bodite še naprej pogu-
mni, tecite in se vsesplošno rekrei-
rajte, da boste ostali zdravi, da 
boste dobri športniki. Izjemno de-
lo, ki ga pri vas vloži Vasja in vsi 
njegovi kolegi iz vašega društva, 
se nesporno kaže tudi v tem, da 
vas je danes tu polna dvorana in 
da ste dobrovoljni ljudje!«

Predsednik TD Bovec Vasja Vitez 
je poudaril, da gre zahvala za uspe-
šno delovanje društva predvsem 
Občini Bovec in županu Valterju 
Mlekužu, ki jim kljub številnim dru-
gim obveznostim vedno prisluhne in 
zanje najde čas – ne samo z bese-
dami in finančno. »Pri lanskoletni iz-
vedbi Bovec maratona mi je z za-
gotovitvijo šotora dal novih moči, 
pri postavitvi pa je sodeloval tudi s 
fizičnim delom. To je bilo ob izje-
mno slabem vremenu za izvedbo 
prireditve odločilnega pomena.«

V svojem nagovoru je župan tekače 
TD Bovec naslovil z bodočimi šam-
pioni, predsedniku AZS pa dejal, da 
ni daleč dan, ko bomo Sloveniji ozi-
roma državni reprezentanci dali no-
ve šampione tudi z Bovškega. »Ver-
jamem namreč, da bi se lahko to 
že zgodilo, če bi imeli pri nas vsaj 
približno take pogoje, kot jih imajo 
v nekaterih večjih mestih. Ampak 
Bovčani smo trmasti ljudje in kar si 

damo v glavo, tudi izvedemo,« je 
povedal Mlekuž ter naštel le nekaj 
projektov, ki jih namerava Občina 
Bovec izvesti v srednjeročnem ob-
dobju.

Sledila je podelitev priznanja za izje-
mne uspehe v letu 2017. Prejel ga 
je član TD Bovec Rok Bratina za 
uspešen nastop na Evropskem pr-
venstvu v gorskem teku in Svetov-
nem prvenstvu v gorskem maratonu. 
Rok se zaradi intenzivnih priprav ve-
čera ni mogel udeležiti, zato je pri-
znanje prevzel njegov oče. Atletinje 
leta niso razglasili, saj nobena od 
članic društva ni dosegla zahtevanih 
rezultatov, naziv atlet leta 2017 pa si 
je prislužil Tobi Gaberšček.
Besedilo in foto: Milan Štulc

POKAL OB^INE BOVEC 2018
Kanin – Sredi aprila je bilo uspešno 
izpeljano odprto tekmovanje v vele-
slalomu za Pokal občine Bovec 

2018. Na startu se je zbralo skoraj 
100 tekmovalcev, kar dokazuje, da 
pokal uživa velik sloves na širšem 
območju.

V organizaciji Smučarskega kluba 
ATC Kanin Bovec, katerega naziv je 
v postopku preimenovanja v Smu-
čarski klub (SK) Sončni Kanin, v so-
delovanju z Občino Bovec, ki za iz-
vedbo zagotavlja tudi finančna 
sredstva ter nagradi za najboljša v 
absolutni razvrstitvi v ženski in moški 
kategoriji, je veleslalomska tekma 
potekala po pravilih Smučarske zve-
ze Slovenije. Odlično pripravljena 
proga je nudila tekmovalcem prilož-
nost za tekmovalnost in užitke, seve-
da pa tudi za doseganje najboljših 
rezultatov. Podelitev diplom, medalj 
in pokalov je potekalo v restavraciji 
Prestreljenik, absolutno najboljša 
časa pa sta dosegla Jan Grlj v moš-
ki konkurenci in Mia Konavec v 
ženski.

Milan Štulc

APRILA JE NA KANINU POTEKALO TEKMOVANJE V VELESLALOMU ZA POKAL OBČINE 
BOVEC. Absolutno najboljša časa sta dosegla Mia Konavec v ženski in Jan Grlj v moški 
konkurenci. Foto: arhiv SK Sončni Kanin

ATLET LETA je postal Tobi Gaberšček.
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V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (telefonski številki: 05/38-41-502, 05/38-41-510; 
e-naslov: socasnik@prc.si). Informacije za objavo v naslednji številki SOČAsnika sprejemamo do 19. julija 2018. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo 
odvijale med 3. avgustom in 26. oktobrom 2018.
Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Objavljamo samo naslednje podatke: 
datum in uro, kraj, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja ter telefonsko številko ali e-naslov ali spletno stran. Če želite v SOČAsniku podrobneje najaviti 
prireditev v obliki članka, oglasa ali oglasnega sporočila, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja.
Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.

Datum Kraj Prireditev Informacije

10. 6. TRIGLAVSKI NARODNI PARK Pohod po poteh naravnih vrednot in kulturne dediščine PD Tolmin (G. Kutin): 051-238-315

10. 6. MOST NA SOČI, pod šotorom Tradic. srečanje članov ZB za vrednote NOB in upokojencev Posočja Jernej Vouk: 041-743-646, jezero@siol.net

10. 6. PODBELA Pohod Čenebola–Podbela PD Kobarid: https://pdkobarid.com

11. 6. KOBARID, pri mrzlem studencu TVU delavnica: Tibetanske pomlajevalne vaje in zvočna kopel www.prc.si/napovedujemo

12. 6. KOBARIŠKA ZGODOVINSKA 
POT

TVU delavnica: Pohod po Kobariški zgodovinski poti (zbirno mesto: 
Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«)

www.prc.si/napovedujemo

13.–17. 6. DREŽNICA Poletje v naročju Krna FB Poletje v naročju Krna

14.–16. 6. BOVEC, TRENTA, KANIN TVU delavnica: Občutim podobe narave www.prc.si/napovedujemo

16. 6. ROGLA Dan slovenskih planinskih doživetij PD Tolmin (M. Brešan): 041-743-356

16. 6. TOLMIN, kinogledališče Slavnostna seja Čebelarskega društva Tolmin Čebelarsko društvo Tolmin

17. 6. BOHINJ Planinski pohod: Adam in Eva, Fužinske planine PD Tolmin (N. in D. Gaberšček): 031-876-010

17. 6. TOLMIN, Na Logu Dan odprtih vrat v zeliščnem vrtu Lada Tute (voden ogled ob 9. in 17. uri) PRC (Peter Domevšček): 031-409-012

17. 6. (12.00) TOLMIN, OŠ Tolmin Predavanje o zeliščih prof. dr. Sama Krefta, mag. farmacije PRC (Peter Domevšček): 031-409-012

22. 6. (18.00) BOVEC, kulturni dom Regijska prireditev ob dnevu državnosti Vojni veterani vojne za Slovenijo Gornje Posočje

23. 6. KARNIJSKE ALPE Planinski vzpon na Hoher Trieb/Cuestalta (2.198 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

23. 6. KOBARID Kobariški sejem in tek 2018 KS Kobarid

23. 6. ŠIROKO Kresovanje KD Ivan Pregelj (Franc Žbogar): 041-905-089

24. 6. ŠPIK HUDE POLICE Špik Hude police in Špik Nad nosom PD Kobarid: https://pdkobarid.com

24. 6. (11.00) KOVAČIČ PLANINA Srečanje ob meji 2018 KS, ZB Volče (Jug Dušan): 031-358-738

24. 6. (20.30) KOBARID, ob cerkvi XL koncert Okteta Simon Gregorčič z gosti Oktet Simon Gregorčič: 031-334-369

24.–30. 6. TOLMIN, ŠC Tolmin in ŠP Brajda Mednarodni košarkarski kamp Brezec&Sagadin Tolmin 2018 KK Tolmin

28. 6. (18.00) KOBARID, Ustanova »Fundacija 
Poti miru v Posočju« 50 let Teritorialne obrambe RS – razstava avtorja Vita Berginca Metod Ciril Leban: 031-347-515

30. 6. (17.30) POLJUBINJ, športno igrišče Žur na Gadič #2: delavnice za otroke, kulturni program z Vokalnima sku-
pinama Snežet in Gadičke ter Klapo Žlahta, ples z Domačico in Kolovratom ŠD Poljubinj-Prapetno: 051-397-715

30. 6. (18.00) ŠENTVIŠKA GORA, pri 
tehničnem skladišču Praznovanje dneva državnosti

Vojni veterani vojne za Slovenijo Gornje 
Posočje

30. 6. (20.00) BOVEC, cerkev Device Marije Odprtje razstave Maše Bersan Mašuk Sanje preteklosti Monika Ivančič Fajfar: 041-904-616

2.–7. 7. TOLMIN, Športni park Brajda Nogometni kamp Tolmin 2018, namenjen otrokom od 8. do 14. leta K. Jarc: 051-632-818 / nogometnidresi.com

3. 7. (20.00) TOLMIN, Mestni trg Večer ljudskih pesmi in plesov s folklornima skupinama Tetir 
(Kanarski otoki) in Razor (Tolmin) FS Razor Tolmin (B. Laharnar): 041-518-738

vsako sredo v 
juliju in avgustu

MUZEJ NA PROSTEM 
RAVELNIK Voden ogled

Informacijski center Pot miru:  
turizem@potmiru.si, 05/38-90-167

5.–8. 7. VOLČE
Kulturni vikend v Volčah 2018
8. 7.: pohod iz Dreke (Benečija) v Volče

TD Volče, anka.barbic@gmail.com, 
031-311-664 (Tatjana)

vsak petek v 
juliju in avgustu

MUZEJ NA PROSTEM 
KOLOVRAT Voden ogled

Informacijski center Pot miru: turizem@
potmiru.si, 05/38-90-167

6. 7. (19.00) BOVEC Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Bovec Občina Bovec

7. 7. DOLENJA TREBUŠA
8. Traktor zbor: 14.00: panoramska vožnja, zabavne igre …
20.00: zabava s skupino Trio Šubic

Damijan Jan: 031-757-202

7. 7. BOVEC Bovški dan TD Bovec: 040-348-160

13.–15. 7. BOSNA Pohod na Maglič (2.386 m n. m.) – skupaj z Benečani PD Kobarid: https://pdkobarid.com

15. 7. ZAHODNE JULIJSKE ALPE Plan. pohod na Col  Sclav ali Slovenski vrh nad Reklanico (2.157 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

15. 7. TRDNJAVA KLUŽE Sejem starin Društvo 13-13: 041-507-445

22. 7. BREGINJ Pohod Breginj–sveta Marjeta–Stol PD Kobarid: https://pdkobarid.com

22. 7. PLANINA RAZOR Prireditev ob 70-letnici koče s tradicionalnim srečanjem planincev PD Tolmin (M. Brešan): 041-743-356

23. 7.–3. 8. TOLMIN, Posoški razvojni center Počitniške aktivnosti za otroke – vsak delovni dan od 8. do 12. ure PRC, Urša Čimžar: 05/38-41-505

29. 7. TRENTA Planinski vzpon na Bavški Grintavec (2.347 m n. m.) PD Tolmin (N. in D. Gaberšček): 031-876-010

1. 8. KOBARID
Podpis Evropske zaveze za mir in koncert Evropskega mladinskega 
simfoničnega orkestra Bobni miru 2018

Fundacija Poti miru v Posočju: 05/38-90-167

www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja
https://pdkobarid.com
http://www.prc.si/napovedujemo
http://www.prc.si/napovedujemo
http://www.prc.si/napovedujemo
https://pdkobarid.com
http://nogometnidresi.com
https://pdkobarid.com
https://pdkobarid.com

