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Tiskano na okolju prijaznem papirju.

Vse najbolj{e!

M aj je za Tolmince poseben 
mesec. V času, ko narava 
zares zaživi in se po doli-

nah ter hribih razlije sijoča zelena 
barva, praznujemo. Že drugo leto je 
praznovanje okrnjeno zaradi omeji-
tev, številnih majskih dogodkov ni in 
tudi slovesni zaključek – slavnostna 
seja s podelitvijo nagrad letošnjim 
nagrajencem – je prestavljena na je-
sen. A spominjanje pomembnih zgo-
dovinskih dogodkov, ki so nas pripe-
ljali do tu, kjer smo, ostaja.

Konec tega meseca pa bo tudi na-
ša država obeležila pomemben pra-
znik – 30. obletnico osamosvojitve. 
Na slavnostno prireditev, ki bo za 
Zgornje Posočje potekala 26. junija v 
Bovcu, se organizatorji – poleg vseh 
treh posoških občin sodelujeta še 
veteranski organizaciji – pripravljajo 
že nekaj časa. Priprava takega dogod-
ka terja veliko energije in časa, ker 
pa se je treba prilagajati še epidemi-
ološkim razmeram in ukrepom, je to 
dodaten zalogaj. Ob bližajočem se 
prazniku pa vrejo spomini na tiste 
dni izpred 30 let …

Kot srednješolci se leta 1991 nismo 
ukvarjali ne s politiko ne z aktualnim 

tekel le po levem bregu Soče, ker so 
na desnem že postavili barikade. Ju-
goslovanska oblast se s samostoj-
nostjo Slovenije ni strinjala in to sku-
šala zatreti s silo. V desetdnevni 
osamosvojitveni vojni so slovenske 
oborožene sile stopile v bran komaj 
rojeni državi. Zaskrbljeni smo prek 
televizije spremljali dogajanje na slo-
venskih tleh. V strahu pred zračnim 
napadom smo pogledovali v nebo, ko 
so se približevala letala. Na vasi ni-
mamo sirene, ki bi nas opozorila na 
nevarnost, le starši so bili tisti, ki 
nam niso dovolili zapuščati strnjene-
ga naselja. Na srečo vseh nas to sta-
nje ni trajalo dolgo. Temelji so bili 
postavljeni, a čakalo nas je še veliko 
dela, da bi bila »hiša pod streho«.

Ko se danes oziram nazaj, se zave-
dam veličine takratnega dogajanja. 
Znali smo stopiti skupaj, biti enotni 
in si izboriti svojo, samostojno Slove-
nijo, v kateri nam »…ne vrag, le so-
sed bo mejak«.

Čestitke Tolminke in Tolminci!
Vse najboljše Slovenija!

Mateja Kutin, glavna in odgovorna 
urednica

tudi na Facebooku

dogajanjem v državi. Kdaj pa kdaj 
smo kaj ujeli na uho, a naše skrbi so 
bile v tistih letih drugačne – kje se 
bomo zabavali, kako zaceliti ljube-
zenske rane, kako preživeti bližajoče 
se počitnice … Še nekaj dni pred tem 
smo brezskrbno uživali na večdnevni 
ekskurziji v Puli. Slovenska skupšči-
na je 25. junija sprejela ustavni za-
kon za uresničitev Temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti 
RS ter Deklaracijo o neodvisnosti. 
Dan za tem je na slovesni razglasitvi 
samostojnosti in neodvisnosti pred 
parlamentom zaplapolala nova slo-
venska zastava in takratne besede 
slavnostnega govornika, kasneje 
prvega predsednika nove države, mi 
še danes odzvanjajo v ušesih: »Nocoj 
so dovoljene sanje, jutri je nov dan.« 
V naši vasi je bila v parku pred šolo 
zasajena lipa, simbol slovenstva (ta 
dogodek mi je sicer ušel iz spomina, 
a dokaz še danes stoji), zvečer pa je 
v Bregu zagorel kres. Peli smo in se 
veselili, ne zavedajoč se, kaj se bliža.

Naslednjega dne, ko sem se vrača-
la s podelitve šolskih spričeval, je že 
bilo zaznati, da nekaj ni čisto tako, 
kot smo bili vajeni – ves promet je 

PONOVNO SRE^ANJE  
@UPANOV IZ NA[E REGIJE – 
TOKRAT V @IVO
Bovec – Prvi petek v maju se je pod 
vodstvom predsednika Valterja 
Mlekuža, župana gostujoče občine, 
in pod okriljem Posoškega razvojne-
ga centra (PRC), nosilne razvojne 
agencije v regiji, ponovno v živo od-
vila seja Sveta Severno Primorske 
(Goriške) razvojne regije. V veliki 
dvorani kulturnega doma se je zbra-
lo 12 od skupno 13 županov iz regi-
je, ki so se v vlogi članov omenjene-
ga sveta med drugim usklajevali o:

•  porazdelitvi razdelilnika na projek-
tu Na zahodnem robu,

•  sodelovanju regije na Expo 2020 
Dubai,

•  sodelovanju pri spletišču Tržnica 
na borjaču,

•  pripravi Strategije razvoja kmetij-
stva in podeželja Vipavska dolina,

•  podpori predloga RRA GIZ – 
Združenja regionalnih razvojnih 
agencij Slovenije glede teritorial-
nih mehanizmov in programiranja 
za novo finančno perspektivo 
2021–2027,

•  četrti dopolnitvi Dogovora za razvoj 
Goriške razvojne regije (DRR) in

•  konstituiranju Razvojnega sveta 
regije.

Za predstavitve so poskrbeli trije po-
ročevalci, in sicer Mauricij Humar, 
župan Občine Miren-Kostanjevica, 
Brigita Habjan Štolfa, direktorica 
Regijske razvojne agencije ROD Aj-
dovščina, in Simon Škvor, direktor 
PRC.

Člani Sveta regije so tako na 115. 
seji soglasno potrdili podporo 
predlogu RRA GIZ in četrti dopolnit-
vi DRR (več o tem lahko preberete 
na strani 4). Ostali sklepi, ki so se 
nanašali na druge ključne točke 

Utrinki
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Iz vsebine

POSTANITE 
NAROČNIK/-ICA 
e-SOČAsnika
Vsi, ki želite postati naročniki 
e-SOČAsnika, nam prek pove-
zave https://bit.ly/2GBGraz 
posredujte vaš e-naslov, na 
katerega vam bomo pošiljali 
povezavo na naš spletni medij.
Uredništvo

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka bo izšla predvidoma konec julija. Če bi želeli v SOČA-
sniku objaviti prispevek, nam besedilo posredujte do 2. 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 poli-
tiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fotografije 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.
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Kaj nam prina{a dogovor za 
razvoj regij?

 6  Regijska {tipendijska 
shema Gori{ka: Kadrovske 
{tipendije 2021/2022

 8  Svetovanje za nove 
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»Joj, jaz pa res ne znam ni~ 
angle{ko!« 
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in poklicnih kompetenc  
v dolini So~e II:  
203 zgodbe o 
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 11  Projekt WALKofPEACE: 
Urejena Pot miru v dolini 
Mo`nice in muzeju na 
prostem ^elo
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rezultatov razli~nih 
projektov

 37  Javni razpisi

 39  Knji`na polica

 40  Koledar prireditev

dnevnega reda, pa so bili tokrat v 
glavnem vezani na seznanitev z naj-
različnejšimi izzivi, ki našo regijo ča-
kajo v prihodnje.
Besedilo in foto:  
Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

115. SEJA SVETA REGIJE – V maju se je 
pod vodstvom predsednika Valterja Mleku-
ža, župana Občine Bovec, in pod okriljem 
Posoškega razvojnega centra, nosilne razvoj-
ne agencije v regiji, po daljšem času ponov-
no v živo odvila seja Sveta Severno Primorske 
(Goriške) razvojne regije, na kateri se je zbra-
lo 12 od skupno 13 članov, sicer županov iz 
naše regije.

SOČAsnik 
TUDI NA 
FACEBOOKU
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K ohezijska politika razpolaga 
z nepovratnimi sredstvi, ki 
pospešujejo gospodarsko rast, 

podpirajo ustvarjanje novih delovnih 
mest in poslovno konkurenčnost, pa 
tudi trajnostni razvoj ter izboljšanje 
kakovosti življenja prebivalcev Evrop-
ske unije (EU). Ob vsem tem se upo-
števa določena mera solidarnosti, saj 
se večji del sredstev namenja manj 
razvitim evropskim državam oziroma 
njihovim regijam. Na ta način si 
evropska kohezijska politika prek 11 
zastavljenih ciljev in ukrepov za nji-
hovo uresničevanje (Evropska komi-
sija je slednje opredelila v strategiji) 
prizadeva za zmanjševanje gospodar-
skih, socialnih in teritorialnih razlik 
med posameznimi območji znotraj 
EU. Države, članice EU, pa lahko v 
okviru tega financirajo ukrepe kohe-
zijske politike in na ta način prispe-
vajo k uresničevanju zastavljenih ci-
ljev. 

Delitev kohezijskega denarja 
na slovenskih tleh

In če fokus iz območja EU preu-
smerimo na našo državo, potem naj 
povemo, da je konec leta 2017, dve 
leti po objavi prvega povabila iz pro-
jekta tako imenovanih dogovorov za 
razvoj regij (DRR), Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT) objavilo drugo povabilo iz 
DRR, ki je zagotavljalo dobrih 420,1 
milijona evrov sredstev evropske 
kohezijske politike. Ob tem je k so-
delovanju povabilo vseh 12 razvojnih 
svetov regij v Sloveniji. Iz tega naslo-
va je Kohezijska regija Zahodna Slo-
venija prejela 133,4 milijona evrov, 
vzhodni kohezijski del naše države, 
ki velja za nekoliko manj razvit, pa 

Vse, ki se boste lotili branja tega prispevka, naj `e na za~etku opomnim, da vas v tem primeru ne 
~aka ravno lahkotno in spro{~ujo~e branje. A tisti, ki se boste prebili skozi spodnje vrstice, boste na 
koncu la`je razumeli, na kak{en na~in poteka delitev evropskih sredstev, ki so namenjena razvoju  
regij v Sloveniji iz naslova tako imenovane kohezijske politike ter med drugim izvedeli tudi to, zakaj 
potrebujemo tako imenovan dogovor za razvoj regije.

Kaj nam prina{a dogovor za  
razvoj regij?

286,7 milijona evrov. A preden fokus 
še nekoliko zožimo in vam pojasni-
mo, koliko nepovratnega denarja je 
prejela naša regija in kam se je ta s 
pridom unovčil, naj povemo, da se je 
v podpisanih dogovorih iz obeh po-
vabil skupno izluščilo 241 projektov. 

Kaj je DRR in kako poteka 
njegova priprava? 

Naj najprej poudarimo, da gre za 
nov instrument regionalne politike, 
ki ga predvideva Zakon o spodbuja-
nju skladnega regionalnega razvoja. 
V tem izvedbenem dokumentu se 
uresničujejo regionalni razvojni pro-
grami. Drugače rečeno to pomeni, da 
se v njem določijo ključni regijski in 
sektorski projekti za premagovanje 
razvojnih ovir v regiji ter kar je naj-
pomembnejše, določijo se viri finan-
ciranja za njihovo izvedbo.

Sam postopek, ki je nekoliko za-
pleten, se začne s povabilom pristoj-
nega ministrstva razvojnemu svetu 
regije (RSR) k pripravi osnutka DRR. 

V nadaljevanju regionalna razvojna 
agencija (RRA) pripravi osnutek DRR 
na podlagi sklepa RSR, ki opredeli 
ključne projekte za umestitev v DRR. 
Sledijo številna usklajevanja med 
RRA v posamezni regiji in pristojnimi 
ministrstvi, ki v postopku tako ime-
novanega teritorialnega razvojnega 
dialoga uskladijo regijske projekte. 
Šele ko so projekti usklajeni in so 
pridobili soglasja pristojnih ministr-
stev, ob tem pa je osnutek DRR po-
trdil tudi RSR, minister za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo ter predse-
dnik RSR podpišeta DRR.

Sredstva za izvedbo projektov, ki 
so navedeni v tem dokumentu, se 
dodeljuje na podlagi izdane odločitve 
o podpori ter neposredno s sklenitvi-
jo pogodbe – brez javnih razpisov.

Dogovor za razvoj Gori{ke 
razvojne regije

Dogovor za razvoj Goriške razvoj-
ne regije je na pobudo Razvojnega 
sveta Severne Primorske (Goriške) 

»Dogovor za razvoj regije je eden od tako imenovanih teritorialnih me-
hanizmov, ki v regiji spodbuja razvojni dialog in iskanje takih projek-
tnih rešitev, ki so za lokalne skupnosti vključujoče, hkrati pa omogočajo 
tudi pogled iz nekoliko širše perspektive – torej iz regionalnega vidika. 
Taki projekti se ne končajo na občinskih mejah, ampak se morajo izva-
jati usklajeno in zvezno, če se omeni na primer kolesarsko omrežje, ure-
janje vodotokov, uvajanje zelenega prehoda in tako dalje. Dogovor za 
razvoj regij kot razvojni mehanizem seveda potrebuje čas, da se izobli-
kuje, predvsem pa je ključno to, da krepi regijsko pripadnost in da se ra-
zvoj načrtuje celovito, regijsko. Pomembno vlogo v tem procesu s svojim 
znanjem in izkušnjami imamo tudi regionalne razvojne agencije. Veseli 
me, da je v programskem obdobju 2014–2020 v okviru Dogovora za ra-
zvoj Goriške razvojne regije uspelo angažirati vsa razpoložljiva sredstva 
in upam, da bo naslednja perspektiva, do leta 2027, enako uspešna.« 
Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega centra, nosilne razvojne agencije v 
regiji

razvojne regije pripravil Posoški ra-
zvojni center kot nosilna institucija 
v Severnoprimorski mrežni regional-
ni razvojni agenciji. Prvi DRR, ki sta 
ga podpisala minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravko Poči-
valšek in takratni predsednik Razvoj-
nega sveta Severne Primorske (Gori-
ške) razvojne regije Matej Arčon 
novembra 2017, je vključeval tri pro-
jekte. V nadaljevanju so sledile še 
štiri dopolnitve. Tako danes DRR 
naše regije vključuje deset projektov 
v skupni vrednosti skoraj 48 milijo-
nov evrov; od tega znaša delež nepo-
vratnega denarja EU in Republike 
Slovenije (RS) 32,5 milijona evrov. 
Nekateri od teh projektov že imajo 
izdane odločitve o podpori, drugi pa 
so še v postopku pregledovanja vlog. 
Vse naložbe v okviru navedenih pro-
jektov pa se bodo zaključile do kon-
ca leta 2023.

Kot lahko razberete iz preglednice, 
gre pri navedenih projektih predvsem 
za naložbe v poslovne cone, kolesar-
ske povezave, protipoplavne ukrepe 
in naložbe v infrastrukturo za odpa-
dne vode nad 2.000 populacijskih 
enot ter v infrastrukturo za oskrbo s 
pitno vodo. Ob tem se vam najbrž 
poraja vprašanje, zakaj se je v regiji 
podprlo le tovrstna vsebinska področ-
ja oziroma projekte in ne tudi ostalih. 
Razlog je v samem povabilu, kjer so 
bila omenjena področja že vnaprej 
določena. Za uvrščanje projektov so 
bile namreč »odprte« naslednje pred-
nostne naložbe (PN): 
• Spodbujanje podjetništva: naložbe v 

podporno okolje za podjetništvo – 
poslovno infrastrukturo (PN 3.1)

• Spodbujanje multumodalne urbane 
mobilnosti: izgradnja regionalnih 
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Zap. 
št.

Naziv projekta Nosilec projekta
Ocena skupne 

vrednosti projekta 
(v evrih)

1. Državno kolesarsko omrežje Goriške razvojne regije Direkcija RS za infrastrukturo 19.762.511,43

2.
Protipoplavna varnost v Goriški regiji – Zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – I. faza – 
Zmanjšanje poplavne ogroženosti Bele in Vrtojbice

Direkcija RS za vode 7.923.182,13

3. Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica – Kromberk Mestna občina Nova Gorica 5.720.436,00

4. Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – aglomeracija ID1 515 Kromberk Mestna občina Nova Gorica 4.068.350,00

5. Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj – Skuk Občina Ajdovščina 5.256.971,20

6. Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v poslovni coni Ajdovščina – Pod železnico 3 Občina Ajdovščina 645.060,39

7. Ureditev poslovne cone na Dobrovem Občina Brda 944.076,24

8. Rekonstrukcija in novogradnja z namenom hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu Mrzlek Občina Renče-Vogrsko 2.187.667,07

9. Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Občina Miren-Kostanjevica Občina Miren-Kostanjevica 520.245,00

10. Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v poslovni coni Ajdovščina – Mirce/Pod Fructalom Občina Ajdovščina 1.200.000,00

kolesarskih povezav za zagotavlja-
nje trajnostne mobilnosti (PN 4.4)

• Podpora naložbam za prilagaja-
nje podnebnim spremembam: 
ukrepi za zmanjšanje poplavne 
ogroženosti (PN 5.1)

• Vlaganje v vodni sektor: komunal-
ni sistemi z obremenitvijo nad 
2.000 populacijskih enot ter vodo-
vodni sistemi, ki oskrbujejo več kot 
10.000 prebivalcev (PN 6.1)

• Varstvo in obnova biotske razno-
vrstnosti (PN 6.2)

• Izboljšanje regionalne mobilnosti 
(PN 7.2 – samo za Vzhodno Slove-
nijo)

Tudi Poso~ju se obeta na 
novo urejen del dr`avnega 
kolesarskega omre`ja

Za konec si poglejmo projekt Dr-
žavno kolesarko omrežje Goriške ra-
zvojne regije, ki se veže tudi na našo 
dolino. Ta predvideva naložbe v da-
ljinske kolesarske povezave v okviru 
Spodbujanja multimodalne urbane 
mobilnosti. V ospredju je torej pro-
blematika pomanjkljive infrastruktu-
re za trajnostno mobilnost – mreže 
kolesarskih povezav. Te so v naši 
regiji v glavnem nepovezane; pred-
vsem lahko to trdimo za daljinske, 
glavne in regionalne povezave, med-
tem ko se nekoliko boljše stanje kaže 
na področju občinskih povezav. Na-
sploh je obseg zgrajenega državnega 
kolesarskega omrežja izjemno nizek. 
Zato računamo, da se bo prek izved-
be kolesarskih povezav stanje posto-
poma izboljšalo. Z boljšim kole-
sarskim omrežjem v regiji pa se bo 
podprlo tudi razvoj multimodalnosti 
urbanih območji in trajnostni pristop 
k vsesplošni mobilnosti.

»Kolesarka« na relaciji 
Tolmin–Modrej

V Službi vlade za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko so 18. maja 
odobrili projekt »DRR Tolmin–Mod-
rej«, vreden 3,4 milijona evrov; od 
tega bo Evropski sklad za regionalni 
razvoj zanj prispeval 2,1 milijona ev-
rov. Direkcija za infrastrukturo, iz-
vajalka del, bo na omenjenem odse-
ku zgradila 2,81 kilometra dolgo 
novo kolesarsko povezavo, ki je del 
Soško-Kraško-Jadranske kolesarske 
poti, ta pa je del državne daljinske 
kolesarske povezave. Kot so pojasni-
li na omenjeni službi vlade, bo ob 
zaključku projekta skupna dolžina 
znašala 4,6 kilometra. 

»Naložba bo omogočila, da se del 
dnevnih migracij preusmeri iz avto-
mobila na kolo in javni potniški pro-
met, kar bo med drugim prispevalo 
k zmanjševanju onesnaževanja in 
boljšemu počutju prebivalstva na 
omenjenem območju. Poleg tega se 

bodo izboljšali pogoji za varno kole-
sarjenje,« so še zapisali v izjavi za 
medije.

Na nov kolesarski odsek 
~akajo tudi Bov~ani

Na odobritev projekta pa čakajo 
tudi Bovčani, ki nameravajo urediti 
okoli tri kilometre dolgo kolesarsko 
traso na relaciji Bovec–Čezsoča. Za-
njo bodo okvirno potrebovali milijon 
sedemsto evrov. S tem denarjem bo-
do uredili trase in tam, kjer je to 
potrebno, poskrbeli tudi za nujno 
ureditev podpornih zidov. Ker bo pot 
v glavnem speljana ob glavni cestni 
povezavi, bodo posebno pozornost 
nameniti tudi varnosti. »Na ta račun 
smo morali na občini naročiti preso-
jevalca varnosti, ki je že podal svoj 
pogled in usmeritve,« je pojasnil bov-
ški župan Valter Mlekuž, ki je v 
nadaljevanju pot tudi opisal. Ta bo 
speljana »po Rupi, mimo hotela Ka-
nin in Elektro Primorske do krožišča 

za letališče. Od tam bo vzdolž obvo-
znice potekala vse do odcepa za Čez-
sočo in nato ob glavni cesti do nase-
lja.« Kot je še dejal, se tu omenjeni 
odsek, kar se tega projekta tiče, kon-
ča. Hkrati pa bo Občina Bovec od tu 
dalje iz drugih virov uredila traso, ki 
bo kolesarje deloma po levem, delo-
ma po desnem bregu Soče vodila vse 
do Kobarida. S tem bo urejen še en 
medobčinski krak daljinske kolesar-
ske poti. 
Mateja Skok Kavs in Tatjana Šalej 
Faletič, Posoški razvojni center

Viri: 
•  Dogovori za razvoj regij. RS. [online]. Citira-

no: 3. maj 2021. Dostopno na spletnem na-
slovu: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in- 
programi/dogovori-za-razvoj-regij

•  DI-IP za projekt: Kolesarsko omrežje Sever-
ne Primorske

•  Evropska sredstva za kolesarsko povezavo 
Tolmin–Modrej. Izjava za medije. Služba vla-
de za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 
[online]. Citirano: 21. 5. 2021. Dostopno na 
spletnem naslovu: https://bit.ly/2S9yo0a.

Utrinki

PROJEKTI, VKLJU^ENI V DOGOVOR ZA RAZVOJ GORI[KE RAZVOJNE REGIJE

DO DRUGE POLOVICE MAJA 
V POSO^JU DOBRIH 1.500 
OKU@B, PO PRECEPLJENOSTI 
V SLOVENSKEM VRHU
Zgornje Poso~je – Za čim bolj učin-
kovito zajezitev širjenja epidemije 
covida-19 je Vlada RS skupaj s stro-
kovno skupino spremenila načrt 
sproščanja ukrepov, ki velja od 17. 
maja. Glede na dva glavna kriterija 
(sedemdnevno povprečje števila 
okuženih in število hospitaliziranih 
bolnikov s covid-19) je določila pet 
skupin: črno, rdečo, oranžno, rume-
no in zeleno. V drugi polovici maja 

se postopno uvajajo ukrepi rumene 
faze, tudi v zeleni fazi pa bo ohra-
njen tako imenovani pogoj PCT ozi-
roma sproščanje dejavnosti samo za 
tiste s potrdilom o prebolevnosti, 
cepljenju ali negativnim testom na 
okužbo z novim koronavirusom.

V Zdravstvenem domu (ZD) Tolmin 
so po podatkih vodje reševalne po-
staje Uroša Velikonje v času epide-
mije do 24. maja letos opravili 
9.540 testov PCR, od katerih je bilo 
976 pozitivnih primerov pri prebival-
cih občine Tolmin, 251 pri prebival-
cih občine Kobarid in 294 pri prebi-
valcih občine Bovec, 92 oseb s po-

trjeno okužbo pa je prihajalo iz dru-
gih občin. V vseh treh enotah Doma 
upokojencev Podbrdo skupaj so 
odvzeli 328 pozitivnih brisov. Do 24. 
maja so opravili tudi 15.115 hitrih an-
tigenskih testov (HAGT) in zabeležili 
135 pozitivnih primerov. Odvzem ve-
čine brisov za teste PCR vsako jutro 
izvajajo na način »drive-in« (iz vozila 
testiranega) pred stavbo ZD v Tolmi-
nu, brise za HAGT za tiste brez zna-
kov okužbe pa v športni dvorani šol-
skega centra v Tolminu in v kultur-
nem domu v Kobaridu ter Bovcu. 
Urnik testiranj je tedensko objavljen 
na spletni strani www.zd-tolmin.si.
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KONTAKTNI PODATKI PODJETIJ

Podjetje Naslov E-naslov Telefon

Nebesa Gostinske storitve Vojkova ulica 10, 5280 Idrija info@nebesa-idrija.si 05/37-50-230

ETA Cerkno Goriška cesta 19, 5282 Cerkno kadrovska@egoproducts.com 05/37-55-249

Salonit Anhovo Anhovo 1, 5210 Deskle andra.mezek@salonit.si 05/39-21-234

Mahle Electric Drives Bovec Industrijska cona 3, 5230 Bovec dasa.kodric@mahle.com 05/38-79-003

Mahle Electric Drives Slovenija Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici si.kadri@mahle.com 05/33-93-349

Hidria Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija stipendije@hidria.com 05/37-56-000 

Gostol-Gopan Nova Gorica Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica zaposlitev@gostolgroup.eu 05/33-07-181

ITW Appliance Components Poljubinj 89e, 5220 Tolmin majda.flajsivancic@itwappliance.com 05/38-20-200

Regijska {tipendijska shema Gori{ka

Kadrovske {tipendije 2021/2022
V okviru Regijske štipendijske 

sheme (RŠS) vsako leto po-
vabimo delodajalce iz regi-

je, da sporočijo potrebe po kad-
rovskem štipendiranju. Poziv je ob-

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

javljen na spletni strani Posoškega 
razvojnega centra (PRC), informaci-
ja o njem pa je bila posredovana tu-
di ostalim razvojnim agencijam v 
regiji ter obrtni in podjetniški zbor-
nici. Do priprave tega prispevka se je 
odzvalo osem podjetij, ki bodo v 
šolskem/študijskem letu 2021/2022 
razpisovala kadrovske štipendije.

Delodajalci omogočajo tudi:
• opravljanje praktičnega dela, spo-

znavanje procesov v delovnem 
okolju in pridobivanje dragocenih 
delovnih izkušenj;

• mentorstvo pri opravljanju strokov-
nih nalog;

• prednost pri počitniškem delu;
• srečanja štipendistov, financiranje 

dodatnih izobraževanj, svetovanje 
glede osebnega in strokovnega ra-
zvoja, možnost opravljanja prakse 
v tujini.
Vabimo vas, da kandidirate za raz-

pisane štipendije. Prijava naj vsebuje:
• prošnjo za štipendijo z navedbo 

izbrane smeri in letnika šolanja ter 
kratek opis vaših pričakovanj in 
kariernega razvoja;

• zadnje šolsko spričevalo oziroma 
potrdilo o opravljenih izpitih;

• potrdilo o vpisu za šolsko leto 
2021/2022 (če potrdila še nimate, 
ga lahko pošljete naknadno);

• priznanja in pohvale za dosežke.
Prijave pošljite na naslov ali elek-

tronski naslov izbranega podjetja s 

pripisom »RAZPIS ŠTIPENDIJ«.
Za vaš poklic ni razpisane štipen-

dije? Potem preverite še na:
• spletni strani izbranega podjetja;
• spletni strani oziroma oglasni de-

ski v vaši šoli;
• spletnih straneh razvojnih agencij;
• kariernih sejmih;
• dnevih odprtih vrat podjetij;
• v izmenjevalnici Javnega štipendij-

skega, razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada RS (www.
srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnca);

• PRC, Regijska štipendijska shema, 
telefonska številka 05/38-41-884.

mag. Martina Smolnikar, Posoški 
razvojni center
Foto: arhiv RŠS

Utrinki

S 1. aprilom smo tudi v Posočju 
pristopili k množičnemu cepljenju, ki 
za občane vseh treh občin tedensko 
poteka v Kinogledališču Tolmin. ZD 
Tolmin pri izvedbi pomagajo Občina 
Tolmin, štabi civilne zaščite občin 
Bovec, Kobarid in Tolmin ter prosto-
voljci Območnega združenja Rdeče-
ga križa Tolmin. Kot je povedal di-
rektor ZD Tolmin Gaudencio Lucas 
Triep, jih je na cepilni dan vsakič 
obiskala tudi inšpekcija, ki pa nikoli 
ni ugotovila nikakršnih nepravilnosti. 
Število razdeljenih odmerkov sicer 
zavisi od dobavljene količine cepiva 
v posameznem tednu, ki pa jo v ZD 
Tolmin lahko naročijo samo na po-
dlagi predhodnih prijav. Čeprav je 
država omogočila spletno prijavo na 
cepljenje prek portala zVem (zvem.

ezdrav.si/cepljenje), v ZD Tolmin 
svoje paciente naprošajo, da se za-
radi nepovezanosti državnega se-
znama z njihovim sistemom še na-
prej prijavljajo na spletni strani www.
zd-tolmin.si ali pri izbranem oseb-
nem zdravniku. Vse tri posoške ob-
čine so sicer glede na precepljenost 
občanov v slovenskem vrhu. Melita 
Podgornik Kanalec iz cepilnega 
centra, je sporočila, da je bilo do 
24. maja z dvema odmerkoma cep-

TEDENSKO MNOŽIČNO CEPLJENJE PRO-
TI COVIDU-19, s katerim smo v Posočju za-
čeli 1. aprila, gladko poteka v Kinogledališču 
Tolmin, kjer razdelijo tudi skoraj 1.000 od-
merkov v enem dnevu. Odziv ljudi je dober in 
tri posoške občine imajo visok delež precep-
ljenosti prebivalstva med slovenskimi občina-
mi.
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RAZPISANE [TIPENDIJE (Roke za oddajo prijave preverite pri posameznem podjetju.)

Izobrazba Stopnja izobrazbe Podjetja

gastronom hotelir – natakar 4 Nebesa Gostinske storitve

kuhar 4 Nebesa Gostinske storitve

strojni mehanik 4 ETA Cerkno, Salonit Anhovo

inštalater strojnih inštalacij 4 Mahle Electric Drives Bovec

oblikovalec kovin – orodjar 4
ETA Cerkno, Gostol-Gopan Nova Gorica, Hidria, ITW Appliance Components, Mahle Electric Drives 
Bovec, Mahle Electric Drives Slovenija, Salonit Anhovo

elektrikar 4 ITW Appliance Components, Mahle Electric Drives Bovec, Salonit Anhovo

mehatronik operater 4 ETA Cerkno, Hidria, ITW Appliance Components, Mahle Electric Drives Bovec, Salonit Anhovo

tehnik mehatronike 5
ETA Cerkno, ITW Appliance Components, Mahle Electric Drives Bovec, Mahle Electric Drives 
Slovenija, Salonit Anhovo

tehnik mehatronike PTI 5 Mahle Electric Drives Bovec

strojni tehnik 5
Hidria, Gostol-Gopan Nova Gorica, ITW Appliance Components, Mahle Electric Drives Bovec, 
Mahle Electric Drives Slovenija, Salonit Anhovo

strojni tehnik PTI 5 Mahle Electric Drives Bovec

elektrotehnik 5 ETA Cerkno, ITW Appliance Components, Mahle Electric Drives Bovec, Salonit Anhovo

elektrotehnik PTI 5 Mahle Electric Drives Bovec

tehnik računalništva 5 Mahle Electric Drives Bovec

inženir strojništva 6/1
Gostol-Gopan Nova Gorica, Hidria, ITW Appliance Components, Mahle Electric Drives Slovenija, 
Salonit Anhovo

inženir elektrotehnike 6/1 Gostol-Gopan Nova Gorica, ITW Appliance Components

inženir informatike 6/1 Mahle Electric Drives Bovec

inženir mehatronike 6/1 ITW Appliance Components, Mahle Electric Drives Bovec, Salonit Anhovo

inženir elektrotehnike 6/1 ITW Appliance Components

inženir elektroenergetike 6/1 Salonit Anhovo

diplomirani inženir strojništva * 6/2 Hidria, Mahle Electric Drives Bovec, Mahle Electric Drives Slovenija, Salonit Anhovo

diplomirani inženir elektrotehnike * 6/2 ETA Cerkno, Hidria, Mahle Electric drives Bovec, Mahle Electric Drives Slovenija, Salonit Anhovo

diplomirani inženir kemijske tehnologije * 6/2 ETA Cerkno, Salonit Anhovo

diplomirani inženir tehniške varnosti 6/2 Hidria

magister inženir elektrotehnike * 7 ETA Cerkno, Gostol-Gopan Nova Gorica, Mahle Electric Drives Slovenija, Salonit Anhovo

magister inženir strojništva * 7 Gostol-Gopan Nova Gorica, Mahle Electric Drives Slovenija, Salonit Anhovo

magister inženir kemije 7 Salonit Anhovo

Utrinki

*Smer študija preverite pri posameznem podjetju.

ljenih 2.958 ljudi, z enim odmerkom 
pa še dodatnih 3.206.

ZD Tolmin zaenkrat prejema samo 
cepivi »Pfizer/BioNTech« in »Astra-
Zeneca« (»Vaxzevria«), za katera 
sta načeloma potrebna dva odmer-
ka. To pa po priporočilih Nacional-
nega inštituta za javno zdravje, izda-
nih 18. maja, ne velja za tiste, ki so 
v zadnjih osmih mesecih dokazano 
preboleli covid-19. Dosedanji podat-
ki namreč kažejo, da za njihovo  
zaščito zadostuje že en odmerek 
cepiva (izjema so imunsko oslablje-
ni), prebolevnik pa velja za zaščite-
nega takoj po cepljenju. Če je minilo 
več kot osem mesecev od začetka 
bolezni in prebolevnik še ni bil cep-
ljen, prejme polno cepljenje. Ose-
be, ki so dokazano zbolele za co-

vid-19 po cepljenju s prvim odmer-
kom, pa prejmejo drugi odmerek 
cepiva do šest mesecev po začetku 
bolezni.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

PODNEBNI BONTON OB 
DNEVU ZEMLJE
Tolmin – Posoški razvojni center je 
ob letošnjem Dnevu Zemlje v okviru 
projekta LokAlp izdal knjižico Pod-
nebni bonton, ki namiguje na vlogo 
vsakega od nas pri soočanjih s pod-
nebnimi spremembami. Dejavnosti 
projekta v podporo izvajanju Alpske 
konvencije v Sloveniji sofinancira 
Ministrstvo za okolje in prostor.

Knjižica predstavlja nadaljevanje 
zgodbe plakatov s hudomušnimi 

OB DNEVU ZEMLJE JE POSOŠKI RAZVOJNI CENTER IZDAL PODNEBNI BONTON, trganko 
razglednic s sporočili, ki nas opominjajo na našo vlogo v trajnostno naravnani družbi. Nagovarjajo 
nas, da se odločimo in vsak dan naredimo nekaj dobrega zase, za Zemljo in prihodnje generacije.
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Zakaj smo Slovenci 
prepri~ani, da ne znamo 
tujih jezikov?

Vedno znova me preseneti to slo-
vensko zakoreninjeno prepričanje, 
da določenega tujega jezika ne zna-
mo (angleščine, nemščine, italijanšči-
ne …), tudi če smo se ga nekoč že 
učili oziroma smo se ga naučili s 
televizije ali s pogovorom s tujci. Na-
šemu znanju v prid govori tudi stati-
stika, saj je Evropska komisija leta 
2016 opravila raziskavo, ki potrjuje, 
da 37,7 odstotka Slovencev govori tri 
ali več tujih jezikov*.

Prvo vprašanje, ki si ga mora 
zastaviti vsak sam, je: »Kaj zame po-
meni znati tuj jezik?« Ali je to, da 
nekoga razumemo, ko govori? Ali to 
pomeni, da znam napisati literarni 
esej ali prijavo za službo? Da do po-
drobnosti obvladam slovnična pravi-
la? Da lahko gledam film brez podna-
pisov? Da poznam veliko besed? Da 
imam lepo in pravilno izgovarjavo? 
Vse našteto? Vsak posameznik ve, za 
kaj jezik potrebuje. Za vsakdanjo ko-
munikacijo s turisti o vremenu za-

Tak vzklik je obi~ajna reakcija, ki jo sli{im na prvih urah te~aja oziroma ko povem, da sem po poklicu 
profesorica angle{~ine. Ko pogovor ste~e, izvem, da se je ta oseba u~ila angle{~ine `e v {oli in da jo 
uporablja skoraj vsak dan v poletni sezoni, ko dolino obi{~ejo turisti z vseh koncev sveta, da ima so-
rodstvo v Avstraliji, da je sin poro~en s tujko ... Vsi ti dejavniki vplivajo na to, kako dobro znamo tuj je-
zik in kako samozavestni smo pri rabi.

»Joj, jaz pa res ne znam ni~ angle{ko!«

dostujejo osnove, za komunikacijo 
pri poslu pa potrebujete nekoliko več 
znanja.

Ob tem je vredno razmisliti tudi o 
našem znanju slovenščine. Lahko 
trdite, da sta vaše znanje in raba ma-
ternega jezika brezhibna? Poznate 
vse besede v Slovarju slovenskega 
knjižnega jezika? Vedno brez napak 
postavite vejice, pravilno uporabljate 
predloga s in z, se pri sklanjatvah ne 
zmotite? Ko smo že pri znanju in 
učenju slovenščine – v Posočju ima-
mo veliko priseljencev, ki na Poso-
škem razvojnem centru (PRC) obi-

POTREBUJETE 
INFORMACIJO IN/ALI 

NASVET?
Pokličite nas na telefonsko 
številko 05/38-41-506 od 

ponedeljka do petka med 8. in 
16. uro ali nam pišite na 

e-naslov ljudskauniverza@prc.si.
Z vami smo Anja Colja,  

Nataša Klobučar Štrancar in 
Patricija Rejec.

A1 - preživetvena raven

A2 - vmesna raven

B1 - sporazumevalni prag

B2 - višja raven

C1 - raven učinkovitosti

C2 - raven 
mojstrstva
(skoraj kot naravni 
govorec)

KAJ POMENI DOLO^ENA JEZIKOVNA RAVEN? Dr`ave ~lanice Sveta Ev-
rope se pri dolo~anju ravni obi~ajno sklicujejo na dokument Skupni ev-
ropski jezikovni okvir (SEJO), ki jezikovno znanje opredeljuje na {estih 
nara{~ajo~ih ravneh, zdru`enih v tri {ir{e ravni (A1 in A2, B1 in B2, C1 in 
C2), glede na tri vrste jezikovne dejavnosti: sprejemanje (poslu{anje in 
branje), tvorjenje (govorjenje in pisanje) in interakcijo (govorno in pisno). 
Raven A1 je za~etna, najvi{ja mo`na raven je C2, ki predstavlja znanje 
jezika na ravni naravnega govorca. Za vsako raven so zapisani opisniki, 
ki definirajo, kaj zna{ na posamezni ravni narediti v ciljnem jeziku. Sa-
moocenjevalno lestvico z opisniki najdete na na{i spletni strani (www.prc-
lu.si, pod zavihkom Jeziki).

Utrinki

sporočili, ki so preteklo poletje pol-
nili prazna plakatna mesta v Posočju 
in Bohinju, videli pa smo jih lahko tu-
di na družbenih omrežjih ter v SO-
ČAsniku. Slogani ciljajo na spre-
membo vsakodnevnih navad s pod-
ročja mobilnosti, energije in potro-
šništva, podkrepljeni pa so z nekate-
rimi zanimivimi dejstvi oziroma stati-
stičnimi podatki. Knjižica je obliko-
vana kot trganka razglednic, ki jih 
lahko pošljemo ali postavimo na vi-
dno mesto, da nas med drugim 
opominjajo na to, da rajši kurimo ka-
lorije kot bencin, da so boljša odlo-
čitev sosedova jabolka kot ekobana-
ne iz Južne Amerike in da podneb-

nih sprememb ne bomo rešili s čiv-
kanjem.

Večina ukrepov temelji zgolj na 
osebni odločitvi in dobri volji vseh 
nas, ki pa ji morajo slediti modre od-
ločitve predstavnikov oblasti. Prav 
zato smo knjižico poslali predsedni-
kom države, vlade in državnega zbo-
ra ter vsem ministrom. Namenjene 
so tudi vam, zato pridite po svoj iz-
vod na Posoški razvojni center.

Naredimo vsak dan nekaj dobrega 
zase, za Zemljo in prihodnje genera-
cije. Naj bo Dan Zemlje vse leto!
Besedilo in foto: Jana Podgornik, 
Posoški razvojni center

SVETOVNI DAN ZAVEDANJA 
O AVTIZMU – ZASVETI V 
MODREM
Bovec – Na svetovni dan zavedanja 
o avtizmu, ki ga obeležujemo 2. 
aprila v znak ozaveščanju družbe o 
razumevanju oseb z avtizmom in va-
rovanju njihovih pravic, je Občina 
Bovec tudi letos Stergulčevo hišo 
osvetlila v modro.

Med nami živi vse več otrok, mlado-
stnikov in odraslih z avtizmom. Ta 
bolezen njihovim družinam povsem 
spremeni življenje. Zato si težko 
predstavljamo njihove velike skrbi, ki 
so povezane z zdravjem, vzgojo, izo-

braževanjem in zaposlitvijo tako 
obolelega družinskega člana. Veliko 
otrok, mladostnikov in tudi odraslih z 
avtizmom ter njihovih družinskih čla-
nov ima veliko stisk tudi zaradi tega, 
ker jih ožje in širše okolje ne pre-
pozna kot pomoči potrebne, zato so 
pogosto spregledani in niso vključe-
ni v aktivno učenje, življenje ter delo.

Letošnji 2. april je potekal pod slo-
ganom »Lahko se učim, lahko de-
lam.« (»I can learn, I can work.«). 
Gre za akcijo, ki jo vodi mednaro-
dno združenje Autism Europe, kate-
rega članica je tudi Zveza nevladnih 
organizacij za avtizem Slovenije. V 
Sloveniji »Zasveti v modrem« postaja 

SO^Asnik, letnik XXII, {t. 2, 2021
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magale do informacij oziroma vas 
usmerile na pravo učno pot. Pogovo-
rili se bomo o vaših željah, pričako-
vanjih, morda tudi o strahovih (iz 
izkušenj namreč vemo, da je pri ne-
katerih še vedno prisoten strah pred 
učenjem jezikov). Nato bomo pogle-
dali, kakšno ponudbo brezplačnih ali 
plačljivih jezikovnih tečajev imamo 
na PRC in drugje; v zadnjem letu 
poteka veliko tečajev prek spleta in 
so tako širše dostopni. Če vam uče-
nje v skupini zaradi različnih razlo-
gov ne ustreza, imate vedno možnost 
samostojnega učenja. To od vas obi-

čajno terja veliko več motivacije in 
discipline, vendar smo vam lahko 
svetovalke v veliko oporo pri iskanju 
virov, motiviranju ter spremljanju 
vašega učnega procesa.

Torej, ko boste imeli vzklik iz na-
slova tega prispevka na koncu jezika, 
se vanj raje ugriznite in samozave-
stno spregovorite v tujem jeziku (šte-
je tudi neverbalna komunikacija s 

PRAKTIČEN 
NASVET 2

sodite si knjige v poenostavljenem 
jeziku, glejte filme ali serije s tujimi 
podnapisi …

3.  NAJDITE 
SOGOVORNIKA
Če jezika ne uporabljamo aktiv-

no, nam znanje ostane v pasivni 
obliki. To pomeni, da veliko več 
razumemo, kot smo sposobni po-
vedati. V takih primerih si poiščite 
sogovornika: pogovarjajte se s tečaj-
niki in učiteljem na tečaju, družin-
skimi člani, prijatelji, sosedi ali sa-
mi s seboj. Slednje morda zveni 
smešno, pa vendar: oblikujte misel 
in jo nato na glas povejte. Poskusite!

1.  NAJDITE ODGOVOR 
NA SVOJ »ZAKAJ?«
Zakaj se učite tujega jezika? 

Odgovor na to vprašanje je ključen 
pri ohranjanju motivacije na dolgi 
rok. Na začetku učenja si določite 
cilje, ki naj bodo čim bolj konkret-
ni. »Želim si bolje govoriti angle-
ško,« je zelo splošna želja. Cilje 
oblikujte glede na svoje potrebe. 
Nekaj primerov: svojim gostom/
prijateljem želim v tujem jeziku 
predstaviti krajevno znamenitost, 
želim napisati uradno e-pošto, že-
lim prebrati ali poslušati dnevne 
novice v tujem jeziku. Pri dosega-
nju vaših ciljev pomaga tudi, da si 
določite dan in uro, ko boste vadi-

TRIJE KLJUČNI NASVETI  
PRI UČENJU TUJEGA JEZIKA

li – učenje jezika lahko namreč 
primerjamo z obiskom telovadnice 
(samo s trdim in vztrajnim delom 
dosežemo cilj)!

2.  POVEČAJTE 
IZPOSTAVLJENOST 
CILJNEMU JEZIKU
Več, ko boste izpostavljeni tuje-

mu jeziku, lažje in hitreje se ga 
boste naučili. Nekaj predlogov, ka-
ko povečati izpostavljenost (odvis-
no od vašega predznanja): na svo-
jem računalniku ali telefonu spre-
menite jezik operacijskega sistema, 
prenesite si katero od jezikovnih 
aplikacij, poslušajte pesmi in novi-
ce, berite časopise ali revije, izpo-
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skujejo tečaje slovenskega jezika. Tu 
velikokrat potožijo, da se težko nau-
čijo slovenščine, saj se z njimi vsi 
pogovarjajo v angleščini ali katerem 
drugem tujem jeziku!

Tuji jeziki nam torej dokazano ne 
delajo prevelikih težav.

Kako pa naj vem, ali znam 
dovolj in ~esa se {e moram 
nau~iti?

Običajno nas življenje postavi pred 
dejstvo, da moramo kar naenkrat 
spregovoriti ali pisati v tujem jeziku. 
Vzrok za to je lahko študij ali delo v 
tujini, zahteve delovnega mesta, zve-
za s tujcem … Situacij je veliko in 
vsaka od nas zahteva določeno zna-
nje jezika.

Za preverjanje znanja tujega jezika 
imamo na PRC pripravljene kratke 
jezikovne vprašalnike za angleščino, 
nemščino in italijanščino. Najdete jih 
na naši spletni strani (www.prc-lu.si, 
pod zavihkom Jeziki). Pisni spletni 
test je le delni pokazatelj znanja; dru-
gi del je aktivna raba, predvsem go-
vor. Vprašalnike uporabljamo za 
oblikovanje jezikovnih skupin (da 
med udeleženci ni prevelikih razlik 
v predznanju) in ovrednotenje nefor-
malno pridobljenega jezikovnega 
znanja. Izpolni jih lahko vsak, tudi 
samo za vajo. Običajno nam rezulta-
ti pokažejo raven znanja tujega jezi-
ka, na primer A1, B2 in tako dalje.

Re{ili ste vpra{alnik in `elite 
izbolj{ati svoje znanje tujega 
jezika. Kaj zdaj?

Možnosti učenja jezikov je veliko, 
samo najti je treba pravo zase. Prvi 
korak je lahko obisk našega svetoval-
nega središča, kjer vam bomo sveto-
valke Anja, Nataša in Patricija po-

Brezplačna svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih se izvaja kot javna služba. Zajema svetovalno 
dejavnost pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja, ugotavljanju in dokumentiranju znanja in 
spretnosti ter samostojnem učenju. Financira jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Posoški 
razvojni center, enota ljudska univerza, jo izvaja na območju občin Bovec, Cerkno, Kobarid in Tolmin.

pomočjo rok). Če pa pri izboljšanju 
svojih jezikovnih kompetenc potre-
bujete pomoč, se oglasite pri nas na 
svetovalnem pogovoru!

Anja Colja, svetovalka v informativno-
svetovalni dejavnosti v izobraževanju 
odraslih, Posoški razvojni center

*Vir: https://ec.europa.eu/eurostat

Utrinki

že tradicionalni dogodek, saj se vsa-
ko leto na to pobudo odzove vedno 
več občin; Občina Bovec se je akciji 
pridružila že ob prvem povabilu k 
sodelovanju.
Milan Štulc

NAJ SE DOBRE MISLI IN 
DEJANJA [IRIJO NAPREJ
Tolmin – Zadnje leto in pol je bilo 
drugačno kot običajno. Omejitve 
druženj, krčenje možnosti preživlja-

nja prostega časa na javnih mestih, 
zaščitne maske … Vse to je vplivalo 
tudi na naše počutje in razpoloženje.

Center za otroke Mala hiša Tolmin 
se je pridružil vseslovenski akciji 
Dan za spremembe, ki jo že vrsto let 
organizira Slovenska filantropija in 
letos nosi geslo Premagajmo osa-
mljenost. K akciji smo povabili tudi 
tabornike iz Roda puntarjev Tolmin, 
Podružnično šolo za izobraževanje 
in usposabljanje otrok s posebnimi 
potrebami na OŠ Franceta Bevka 

SRCA Z DOBRIMI MISLIMI IN IDEJAMI ZA 
DOBRA DELA so v začetku maja pozdravila 
Tolmince.

NA SVETOVNI DAN ZAVEDANJA O AVTIZ-
MU, ki ga obeležujemo 2. aprila, je tudi Strgu-
lčeva hiša zasijala v modrih odtenkih. Foto: 
Iris Stres
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INFORMACIJE o vpisih v jesenske programe dobite na spletni www.prc-lu.si 
in FB-strani www.facebook.com/LUTolmin.

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini So~e II 

S edanja izvedba projekta je na-
daljevanje prej omenjenega. 
Za nemoten potek skrbimo 

partnerji: Posoški razvojni center, 
Ljudska univerza Nova Gorica in 
Medpodjetniški izobraževalni center.

Stremljenje k razvoju
Glavni namen projekta je izboljša-

ti kompetence pri odraslih, starejših 
od 45 let, ter s tem povečati njihovo 
konkurenčnost na trgu dela, jim 
omogočiti večjo zaposljivost in pri-
spevati k njihovemu osebnemu ra-
zvoju ter delovanju v sodobni družbi. 
Če drži, da če hočemo spremeniti 
svet, moramo najprej spremeniti se-
be, potem lahko trdimo, da projekt 
pomembno prispeva k razvoju lokal-
nega okolja. Vključeni v izobraževal-
ne programe delajo na sebi in 
lastnem osebnem razvoju, s tem pa 
pomembno vplivajo na svojo okolico. 
To je ena od ključnih komponent 
tega projekta: stremeti k razvoju.

Najve~ povpra{evanja po 
digitalnih znanjih in tujih 
jezikih

Kako zelo je projekt v tem šolskem 
letu vplival na nas in lokalno okolje, 
lahko povedo ljudje, pa tudi številke. 
Slednje nas vse tako zelo zanimajo.

Junija zaklju~ujemo z enim najbolj burnih {olskih let, kar jih je bilo v ~asu izvajanja projekta Pridobi-
vanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini So~e. Naj spomnimo, da smo z izvajanjem projekta, ki 
je namenjen pridobivanju osnovnih kompetenc in ve{~in za razvoj poklicne poti, za~eli leta 2016.

203 zgodbe o 
vse`ivljenjskem u~enju

2018 − 2022

Od septembra 2020 do junija 2021 
smo kljub vsem oviram skupaj izved-
li 17 programov. Vsebine programov, 
ki jih ponujamo, so zelo različne in 
izbrane na podlagi interesov ter po-
treb. Največ programov je bilo izve-
denih v okviru digitalne pismenosti 
in tujih jezikov. Glede na situacijo, 
ko so računalniki pogojevali našo 
vključenost v družbo, je verjetno lo-
gično, da je bilo tukaj največ povpra-

ševanja. Prav tako so bili logična iz-
bira tuji jeziki – svetovni splet je v 
času epidemije zabrisal meje lokal-
nega in državnega. Z malo znanja 
enega svetovnih jezikov si že tako ali 
tako lahko naročiš vse od a do ž z 
drugega konca sveta, zdaj pa je vsa 
razširjena ponudba še bolj prišla do 
izraza.

Ko enkrat obvladaš angleščino in 
Zoom, je edino smiselno, da se vklju-

Projekt sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.

Utrinki

čiš v enega od programov usposab-
ljanja za življenjsko uspešnost ali 
tistih za izboljšanje splošne izobra-
ženosti, torej nekaj za dušo. Teh je 
bilo na Posoškem razvojnem centru 
skupaj pet. V tem šolskem letu pa 
smo orali ledino s Socialnim oskrbo-
valcem na domu, programom uspo-
sabljanja za nacionalno poklicno 
kvalifikacijo. Zaradi situacije ni bilo 
enostavno in tako udeleženke kot 
izvajalki si zaslužijo bučen aplavz.

Nova znanja, nova 
poznanstva …

Statistika prenese marsikaj. Včasih 
pa se pozabi, da se tudi za številkami 
skrivajo ljudje in njihove zgodbe. Če 
torej pogledamo obiskanost programov, 
smo dosegli številko 203. Torej … 203 
posamezniki so se v tem šolskem 
letu zvrstili pri nas. 203 posamezniki 
so se odločili in se situaciji navkljub 
vključili v izobraževanje ter ga bolj ali 
manj uspešno zaključili. 203 posa-
mezniki so spletli nove zgodbe, nab-
rali nove izkušnje in znanja ter zgra-
dili nova poznanstva. Ti 203 posa-
mezniki in njihove zgodbe o vseži-
vljenjskem učenju – to je daleč naj-
boljša statistika, kar jo lahko imamo.

Nika Kikelj Maver, Posoški razvojni 
center

Tolmin ter tolminsko enoto Doma 
upokojencev Podbrdo. Skupaj s so-
delujočimi smo razvili zamisel in poi-
skali način, kako lahko ostalim Tol-
mincem polepšamo dan ter tako pri-
spevamo tudi k zmanjševanju občut-
kov osamljenosti v našem okolju.

Projekt smo začeli z delavnicami na 
temo osamljenosti, ki smo jih izvedli 

kombinirano – na daljavo in v živo. Z 
otroki in starostniki smo odprli pros-
tor za pogovor o tem, kako smo do-
življali preteklo leto, kako smo si po-
pestrili dneve doma, kakšno je bilo 
naše počutje … Dejavnost smo na-
daljevali z iskanjem dobrih misli in 
idej za dejanja, s katerimi lahko dru-
gim polepšamo dan. V možganski 

nevihti so zamisli kar švigale. Naj-
boljše med njimi smo prelili na lese-
na srca in skupaj skrbno izbrali loka-
cije po Tolminu, kjer bi pozdravljala 
mimoidoče.

Srca smo v začetku maja postavili 
po mestu in Tolmince povabili, da so 
se odpravili na sprehod, ob tem 
prebrali naše misli ter dobili navdih 

za dobro delo. Skupaj bomo na ta 
način sklenili verigo dobrih misli in 
dejanj, ki sicer očem ni bila vidna, a 
smo jo zato še bolj čutili v naših srcih.

Naj se dobre misli in dejanja širijo 
naprej!
Besedilo in foto: Marina Laharnar, 
vodja mladinskih programov, Zavod KŠM 
Tolmin

UDELEŽENCI RDO – FOTOGRAFSKI POTEPI SO SE NA IZVIREN NAČIN ZAHVALILI POSOŠ-
KEMU RAZVOJNEMU CENTRU, ki je v sklopu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kom-
petenc v Dolini Soče II izvedel foto tečaj. Foto: Nejc Fon
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Poso{ki razvojni center, ki v sklopu projekta WALKofPEACE skupaj s partnerji skrbi tudi za nadgradnjo 
in urejanje poti ter dedi{~ine prve svetovne vojne v treh ob~inah Zgornjega Poso~ja, je konec leta 
2020 s sredstvi projekta v okviru programa INTERREG V-A Italija-Slovenija omogo~il ureditev Poti 
miru v dolini Mo`nice in muzeju na prostem ^elo. Nalo`ba pripomore tako k ohranjanju dedi{~ine 
prve svetovne vojne in urejenosti kot varnosti poti za dnevne obiskovalce in pohodnike na Bov{kem.

Urejena Pot miru v dolini Mo`nice in 
muzeju na prostem ^elo

Projekt WALKofPEACE sofinancirata Evropski 
sklad za regionalni razvoj prek programa 
INTERREG V-A Italija-Slovenija.

P rva etapa Poti miru med Lo-
gom pod Mangartom in Bov-
cem poteka po starih stezah 

in vojaških poteh iz časa soške fronte. 
Najbolj izpostavljen odsek je med Lo-
gom in trdnjavo Kluže. Ta je speljan 
po dokaj zahtevnem gozdnem terenu 
s strmo brežino grape potoka Možni-
ca, imenovane Nemčlja. Na tem delu 
je bila v preteklem letu rekonstruira-
na steza v dolžini 110 metrov. Pot je 
po novem obogatena z napeljano 
kovinsko pletenico oziroma varno-
stno ograjo. Obstoječ most čez potok 
Možnica pa ima nov pohodni in pro-
tizdrsni pod ter sanirano ograjo.

Ureditev tudi zgodovinsko 
pomembnega obmo~ja na 
^elu

V istem času je bilo urejeno tudi 
območje enega bolj obiskanih muze-
jev na prostem v Posočju – Čelo, ki 
se nahaja na hribu Svinjak, oddalje-
nem tri kilometre od Bovca v smeri 
proti dolini Trente. Muzej predstavlja 
topniško utrdbo, ki jo je avstro-ogr-
ska vojska zgradila na razglednem 
pobočju za obrambo dolinskega dela 
bojišča na Bovškem. Čudovit razgled 
na Bovško kotlino, Rombon in druge 
gore danes s pridom izkoriščajo do-
mači in tuji obiskovalci, ki lahko pre-
hodijo očiščeno območje muzeja, prej 
zaraščeno s podrastjem. Sečnja, žaganje 
in spravilo grmičevja je bilo opravlje-
no na površini skoraj 4.000 m2.

Nadgrajenih in ozna~enih 
500 kilometrov Poti miru od 
Alp do Jadrana

Tako med slovenskimi kot italijan-
skimi partnerji sodijo urejene zgodo-
vinske poti in dediščina prve svetov-

ne vojne med pomembnejše rezulta-
te projekta WALKofPEACE. Do konca 
projekta bo nadgrajenih in označenih 
500 kilometrov pohodniške trase Pot 
miru od Alp do Jadrana. Za urejanje 
poti skrbijo vodilni partner projekta 
Posoški razvojni center, Ustanova 
»Fundacija Poti miru v Posočju« in 
Mestna občina Nova Gorica v sodelo-
vanju z občinami Brda, Kanal ob Soči, 
Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko 
ter Šempeter-Vrtojba. Prav tako poteka 
urejanje utrdb, galerij, ostankov oko-
pov in povezovanje pohodniške poti 
s Potjo miru pri italijanskih partner-
jih (PromoTurismoFVG, Gal Venezia 
Orientale in Občina Ragogna) v de-
želah Furlanija - Julijska krajina in 
Veneto.
Besedilo in foto: Suzana Colja Resnik, 
Posoški razvojni center

NOVA ZGIBANKA POT 
MIRU ZA OBMO^JE 
OB^INE KANAL OB SO^I
Ustanova »Fundacija Poti  
miru v Posočju« in Občina Ka-
nal ob Soči sta v okviru projekta 
WALKofPEACE letos spomladi iz-
dali novo zgibanko s predstavitvijo 
dediščine prve svetovne vojne v 
občini Kanal ob Soči. V njej je na 
zemljevidu predstavljena prenov-
ljena trasa Poti miru od Alp do Ja-
drana na tem območju, ki poteka 
od muzeja na prostem na Kolo-
vratu čez kanalski del tega pogor-
ja do Korade. Na novo je na tere-
nu označen in v zgibanko vrisan 
tudi del Poti miru od Korade do 
kraja Plave, s katerim smo Ka-
nalski Kolovrat povezali s Spomin-
skim parkom Prižnica ter muze-
jem na prostem Vodice. Poleg ze-

mljevida, ki je pripravljen v merilu 
1 : 35.000, so v zgibanki s foto-
grafijami in kratkimi opisi predstav-
ljene nekatere točke dediščine 
soške fronte ter druga kulturna 
dediščina območja občine Kanal 
ob Soči.

Promocijska zgibanka, ki je bila 
natisnjena v slovenskem, italijan-
skem in angleškem jeziku, je 
brezplačna, obiskovalcem pa je 
na voljo v TIC Kanal in drugih turi-
stično-informacijskih centrih na 
Poti miru ter pri večjih ponudnikih.
Nika Testen, koordinatorka projekta, 
Občina Kanal ob Soči

SREDSTVA IZ PROJEKTA WALKofPEACE 
se bodo poleg tiska zgibanke s predstavit-
vijo dediščine prve svetovne vojne v občini 
Kanal ob Soči namenila tudi za obnovo 
vodnega korita na Kambreškem, prav tako 
iz časa omenjene svetovne vojne. Foto: 
Nika Testen

PO DOLINI MOŽNICE POTEKATA PO ISTI TRASI DVE TEMATSKI POTI: Pot miru in Juliana 
trail. Odsek poti med Logom pod Mangartom in trdnjavo Kluže je lani obnovil Posoški razvojni 
center v okviru projekta WALKofPEACE v sodelovanju z Ustanovo »Fundacija Poti miru v 
Posočju« in Javnim zavodom za turizem Dolina Soče.
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Misel na to, da bi se v zgodnjih jutranjih urah iz ^edada ali pa morda iz Nove Gorice odpravili 
raziskovat poso{ke gore in znamenitosti izklju~no z javnim prevozom, se je {e v~eraj zdela prakti~no 
nemogo~a. Da bi lahko `e navsezgodaj stal pod mogo~nim Krnom ali Mangartom, z oprtanim 
nahrbtnikom, avtobusno vozovnico v `epu in pogledom, uprtim v mogo~ne vr{ace? Ja, seveda!

Prizadevanja za bolj trajnostno 
povezano Poso~je

Projekt CROSSMOBY

N egodovanja, kako slaba je po-
nudba javnega potniškega 
prometa v naših krajih, imajo 

že res dolgo brado. A vendar si to 
poletno sezono lahko na tem podro-
čju obetamo kar nekaj sveže dodatne 
ponudbe.

Organizirani prevozi 
zmanj{ujejo obremenjenost 
okolja

Tako kot se z vsakim letom naša 
dolina in gore ponašajo z boljšo tu-
ristično ponudbo, urejenostjo poho-
dniških poti in znamenitosti ter z vse 
večjim obiskom, se ob enem spopa-
dajo tudi z vse večjo gnečo – tudi (in 
predvsem) na cestah. Usmerjanje obi-
ska in urejena ponudba javnih orga-
niziranih tako imenovanih »shuttle« 
prevozov do izbranih lokacij lahko 
uspešno rešujeta to problematiko; v 
dolini Soče je na tem področju ledino 
orala Občina Kobarid, kjer že vrsto 
let avtobus Hop ON Hop OFF Koba-
rid vsako sezono povezuje občinsko 
središče z njegovo okolico. Da je 
uvedba organiziranega prevoza smi-
selna in nujna zlasti na občutljivih 
območjih narave, kjer prihaja do po-

Projekt sofinancira Evropski sklad za 
regionalni razvoj prek Programa sodelovanja 
Interreg V-A Italija-Slovenija.

Povezovanje uspe{nih zgodb 
trajnostne mobilnosti

Vzpostavitev uspešnega sistema 
trajnostne mobilnosti na lokalnem 
(regionalnem) nivoju je tek na dolge 
proge in ni skrivnost, da je zamisel o 
povezovanju omenjenih hop on-hop 
off prevozov v dolini prisotna že kar 
nekaj časa. In kot radi rečemo, kjer 
je volja (in denar), ni nič nemogoče. 
Pri tem smo prvo zagotovili vsi vple-
teni – torej vse tri posoške občine, 
Turizem Dolina Soče, Javni zavod 
Triglavski narodni park in Posoški 
razvojni center, drugo pa bo v izda-
tni meri prispeval projekt Crossmoby, 
v katerem sodelujemo od jeseni 2018 
ter s pomočjo katerega med drugim 
že dve leti s čezmejno avtobusno li-
nijo uspešno povezujemo Posočje in 
Gorenjsko preko prelaza Predel.

Letošnjo sezono bomo tako z or-
ganiziranimi avtobusnimi linijami 
poskrbeli za to, da boste ob vročih 
poletnih dnevih lahko svoj avto pus-
tili doma in se do najljubših kopališč 
ali izhodišč za izlete odpeljali z avto-
busom. Hrbtenico tega omrežja bos-
ta tvorili dve čezmejni liniji – že po-
znani in zgoraj omenjeni povezavi od 

Z ORGANIZIRANIMI AVTOBUSNIMI LINIJAMI bo v letošnji sezoni poskrbljeno, da boste lahko 
svoj avto pustili doma in se do najljubših kopališč ali izhodišč za izlete odpeljali z avtobusom. 
Vsi urniki bodo objavljeni na spletnih straneh Posoškega razvojnega centra, Turizma Dolina 
Soče ter občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Foto: Jošt Gantar (arhiv Posoškega razvojnega 
centra)

večanega obiska in s tem preobreme-
njenosti okolja, dokazujeta v pretek-
li sezoni uspešna primera povezave 
do Javorce in na Mangartsko sedlo ter 
že »tradicionalna« do Tolminskih ko-
rit. Čeprav vsaka zase uspešna, pa te 
povezave še vedno niso delovale kot 

celota in izletnik se je, v želji prehoda 
iz ene občine v drugo, še vedno lah-
ko znašel v težavah. Tudi sam dostop 
do destinacije iz večjih središč, tako 
slovenskih kot čez mejo, nikakor ni 
bil samoumeven, če bi bil vezan le 
na javni prevoz.

Utrinki

PREVIDNOST ZARADI SANACIJE 
PO[KODOVANIH GOZDOV
Planina v Plazeh – Konec lanske-
ga avgusta je širše območje planine 
v Plazeh zajel hud vetrolom. Močni 
jugozahodni nevihtni vetrovi so zelo 
prizadeli tamkajšnje gozdove, ki se 
nahajajo na nadmorski višini od 600 
do 1.600 metrov. Poškodovanega 
je več kot 50 hektarjev gozda in 
okoli 9.500 kubičnih metrov lesa.

Za sanacijo poškodovanih gozdov je 
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) 
izdal 15 odločb za sanacijsko sečnjo 

ZRAČNI POSNETEK DELA POŠKODOVA-
NIH GOZDOV NAD PLANINO V PLAZEH – 
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota 
Tolmin obiskovalce prosi, da v času sanacije, 
ki bo potekala čez vse leto, ne zahajajo na to 
območje, saj bo zaradi intenzivnosti sečnje, 
spravila in prevoza lesa po gozdnih prometni-
cah gibanje na tem območju zelo oteženo ter 
hkrati tudi nevarno. Foto: arhiv ZGS
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OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA
Naslov projekta: ^ezmejno celostno prometno na~rtovanje in intermodal-
ne storitve potni{kega prometa – CROSSMOBY
Strate{ki projekt Crossmoby se spopada z izzivom izbolj{anja praks 
na~rtovanja trajnostne mobilnosti in novih ~ezmejnih transportnih storitev 
v ~ezmejnem pasu med Slovenijo in Italijo. Pilotne dejavnosti na {ir{em 
obmo~ju Julijskih Alp so zasnovane tako, da kar najbolj pripomorejo k 
zmanj{anju prometne obremenjenosti obmo~ja, ki je ponekod `e krepko 
presegla zmogljivost tega ob~utljivega naravnega okolja.
Partner v projektu in nosilec pilotnih aktivnosti za obmo~je Julijskih Alp je 
Poso{ki razvojni center. Poleg v prispevku omenjenih aktivnosti se v pro-
jektu osredoto~amo tudi na revitalizacijo Bohinjske proge kot veznega 
elementa v trajnostni mobilnosti med Slovenijo in Italijo ter na izdelavo 
regijske Celostne prometne strategije za {ir{e obmo~je Julijskih Alp, ki bo 
ponudila celovito obravnavo prometnega na~rtovanja v tej funkcionalni 
regiji.
Program: Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020 
Trajanje: 1. 9. 2018–30. 11. 2021
Skupna vrednost projekta: 4.117.387,76 evra
Spletna stran: www.ita-slo.eu/sl/crossmoby

E-MOBILNOST V ZADNJIH LETIH DOŽIVLJA PRAVI RAZCVET. Vseeno pa se potencialnim 
uporabnikom zastavlja vrsta vprašanj glede e-vozil, ki zahtevajo prilagoditve. Nanje je najlažje 
odgovoriti z osebno izkušnjo. Posoški razvojni center bo zato zainteresiranim za določeno 
krajše časovno obdobje v najem brezplačno ponujal e-vozilo VW id.3. Foto: arhiv Posoškega 
razvojnega centra

železniške postaje na Mostu na Soči 
preko Bovca in prelaza Predel, itali-
janskega Trbiža do Kranjske Gore se 
letos prvič pridružuje nova čezmejna 
linija Tolmin–Kobarid–Čedad. Obe se 
z urami odhodov navezujeta na urni-
ke rednih javnih potniških linij (avto-
busnih v smeri proti/iz Nove Gorice 
ter na prihode in odhode vlakov z 
železniških postaj na Mostu na Soči 
in v Trbižu). Z urniki obeh čezmejnih 
linij se smiselno povezujejo tudi ur-
niki hop on-hop off prevozov, ki bodo 
letos kot zaokrožene enote delovali v 
vseh treh posoških občinah.

Poletna ponudba potni{kih 
prevozov

V občini Tolmin bo avtobus tudi 
letos vozil do Tolminskih korit in v do-
lino Polog do parkirišča pod Javorco, 
le da bo ponudba prevozov bogatejša, 
saj bo vozil vsak dan. V Kobaridu 
bodo prevozi hop on-hop off delova-
li po podobnem sistemu kot pretekla 
leta; novost bodo spremembe v neka-
terih urnikih, poleg tega pa avtobus 
ne bo več vozil do vasi Svino in Sužid 
ter do mejnega prehoda Robič.

Še največ novosti se obeta na Bov-
škem, kjer letos prvič pristopajo k 
organizaciji avtobusnih povezav med 
Bovcem in okoliškimi vasmi ter zna-
menitostmi. Glede na res velik turi-
stični obisk tega prelepega koščka 
Soške doline, pričakujemo, da bo 
tudi zanimanje za bovški hop on-hop 
off precejšnje. Povezoval bo Bovec s 
Čezsočo in Klužami, vozil do slapov 
Boka in Virje, za pohodniške navdu-
šence pa bodo prišle v poštev zlasti 
povezave v dolino Lepene in na Man-
gartsko sedlo. Slednje izhodišče bo 
letos res dobro dostopno, saj bo av-
tobus iz Bovca tja vsak dan vozil 
dvakrat dnevno, iz Loga pod Mangar-
tom pa ob vikendih še dodatnih 
osemkrat na dan, kar pomeni mož-
nost prevoza na vsako uro med 7. in 
16. uro. Podrobni vozni redi vseh hop 

on-hop off prevozov in obeh čezmej-
nih linij bodo dostopni na spletnih 
straneh Posoškega razvojnega centra, 
Turizma Dolina Soče ter občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin.

Z najemom e-vozila do 
osebne izku{nje

V idealnih razmerah sistem trajno-
stne mobilnosti v celoti temelji na 
različnih oblikah učinkovitega javne-
ga prevoza in gotovo je to želja vsake 
države oziroma regije. Žal je glede na 
vzorec in gostoto poselitve ta pri nas 
uresničljiva le deloma, kar pa ne po-
meni, da morajo naše mobilnostne 
navade še naprej v tolikšni meri te-
meljiti na (lastnem) osebnem avtomo-
bilu. Izboljšave so možne na številnih 
področjih in ena od teh je gotovo 
e-mobilnost, ki v zadnjih letih doži-
vlja pravi razcvet. Morebitna težava 
in vprašanje, ki se ob tem zastavlja, 
pa je, kako se e-vozilo, katerega voz-
ne lastnosti so precej pogojene z zu-
nanjimi dejavniki, kot je na primer 
teren, temperatura …, obnese v na-
šem goratem in hribovitem okolju? Bi 
bil zame in mojo družino ali morda 
podjetje dobra naložba? Imamo v na-
ši dolini sploh na voljo dovolj javnih 
polnilnih mest? Hm …

Da bi vsak posameznik lahko od-
govoril na zgoraj zastavljena vpraša-
nja, smo na Posoškem razvojnem 
centru zasnovali pilotno akcijo, v 
sklopu katere bomo zainteresiranim 
občanom za določeno krajše časovno 
obdobje v najem brezplačno ponuja-
li e-vozilo VW id.3. Uporabniška iz-
kušnja vožnje, delovanja in polnjenja 
e-vozila na javnih polnilnih mestih, 
ki jih bo najemnik v zameno za 
brezplačen najem moral beležiti, bo 
nam in ponudnikom e-vozil služila 
kot osnova za načrtovanje prihodnjih 
ukrepov v Posočju. Na splošno nam-
reč ponudniki e-vozil in sistemov za 
souporabo (tako za klasično mobil-
nost kot tudi za mikromobilnost) na 

takih območjih, kot je naše, ne vidijo 
ekonomskega interesa prav zaradi 
specifik okolja; prevladuje namreč 
hribovit teren, oddaljenost od središč 
je precejšna, polnilna infrastruktura 
pa razpršena in morda celo neustre-
zna. Najem e-avtomobila bo predvi-

doma mogoč v juliju, avgustu in sep-
tembru, vse informacije v zvezi s tem 
pa bodo dostopne na spletni strani 
Posoškega razvojnega centra.

Tjaša Maurič,  
Posoški razvojni center

Utrinki

okoli 8.000 kubičnih metrov pretežno 
iglavcev. Del poškodovane lesne ma-
se je bil glede na zahtevne terenske 
razmere ocenjen s pomočjo brezpi-
lotnega letalnika – drona. Sanacija 
gozdov bo zaradi obilne snežne ode-
je letošnje zime in zahtevnosti terena 
predvidoma potekala čez vse leto.

Del gozdov bo zaradi nedostopnosti, 
varovalne funkcije in ostalih vlog, ki 
jih imajo ti gozdovi (gozdni rezervati, 

rast na območju Triglavskega naro-
dnega parka), prepuščen naravnemu 
razvoju. ZGS, Območna enota Tol-
min obiskovalce prosi, da v času sa-
nacije ne zahajajo na to območje, 
saj bo zaradi intenzivnosti sečnje, 
spravila in prevoza lesa po gozdnih 
prometnicah gibanje na tem območju 
zelo oteženo ter hkrati tudi nevarno.
Dragan Markovič, ZGS – Krajevna 
enota Bovec

SI ZA, DA BOVA ZADOVOLJNA 
OBA?
Tolmin – V zadnjem času se media-
cija v družbi vedno bolj uveljavlja kot 
alternativen in miren način reševanja 
vseh vrst konfliktov. Splošni javnosti je 
sicer še vedno relativno neznana ali 
pa jo mnogi povezujejo le s sodnimi 
postopki, čeprav je lahko koristna v 
številnih drugih življenjskih situacijah.

Prva prednost mediacije je gotovo 

hitrost reševanja sporov. Mediacijsko 
srečanje traja do uro in pol, za dose-
go zadovoljivega dogovora pa obi-
čajno zadostuje eno ali nekaj srečanj 
(odvisno od kompleksnosti spora), ki 
se po dogovoru izvajajo strnjeno 
znotraj krajšega časovnega obdobja. 
Druga prednost so relativno nizki 
stroški, saj se mediatorska tarifa gi-
blje od 40 do 60 evrov na uro, ude-
leženci pa si jih lahko med seboj tudi 
delijo. Mediacija dopušča netipične 
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Ob~ina Bovec
Bov{ki ob~inski svet na 
redni in izredni seji

16. REDNA SEJA
V začetku aprila je potekala seja 

bovškega občinskega sveta (OS), po 
takratnih priporočilih in ukrepih za 
preprečevanje širjenja koronavirusa 
pa jo je večina svetnikov ter nekateri 
poročevalci spremljala na daljavo. 
Člani OS so obravnavali in sprejeli 
zaključni račun občinskega proraču-
na za preteklo leto, v nadaljevanju pa 
prvi rebalans letošnjega proračuna. 
Osnovni razlogi za njegovo pripravo 
so spremenjene vrednosti nekaterih 
investicijskih projektov, ki ob spreje-
tju proračuna še niso bile znane in 
so bile le ocenjene. Poleg tega sta v 
rebalans vključeni dve novi proračun-
ski postavki za naložbe. Prihodki se 
višajo za 1,4 odstotka na 9.552.236,90 
evra, odhodki pa za pol odstotka na 
10.401.886,45 evra.

Svetniki so sprejeli Odlok o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami 
v občini Bovec, podali pa so tudi 
podporo Občine Bovec k obstoju je-
seniške bolnišnice. Problematiko je 
predstavil župan Občine Jesenice 
Blaž Račič. Bovški župan Valter 
Mlekuž je dodal, da je jeseniška bol-
nišnica Bovškemu najbližja bolnišni-
ca, tukajšnjim prebivalcem pa prijaz-
na. Velikokrat jo uporabijo, predvsem 

porodnišnico. Njena selitev v Rado-
vljico bi za Bovčane pomenila odda-
ljevanje tovrstne zdravstvene oskrbe. 
Zato je tudi podprl njeno ohranitev 
in razvoj. Podobnega mnenja so bili 
tudi svetniki, ki so sodelovali v raz-
pravi.

V nadaljevanju so potrdili cene iz-
vajanja storitev gospodarske javne 
službe, povezane z nepretočnimi in 
obstoječimi greznicami ter malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami na 
območju občine Bovec. Podali so tu-
di soglasje, da Komunala Tolmin 
najame kredit do skupne višine 300 
tisoč evrov za obdobje petih let, in 
sicer na način, da se v letih 2021 in 
2022 dolgoročno zadolži za dodatna 
vlaganja v vozni ter strojni park po-
djetja, predvsem na področju ravna-
nja s komunalnimi odpadki in odvo-
za fekalnih voda. Delež Občine Bovec 
je 57.810 evrov. Javno podjetje bo za 
odplačilo dolga zagotovilo lastna, 
neproračunska sredstva.

Člani OS so se seznanili in potrdi-
li tudi letno poročilo o izvedenih 
ukrepih iz akcijskega načrta Lokalne-
ga energetskega koncepta, poročilo 
Posoškega razvojnega centra za leto 
2020 in njegov letni delovni načrt za 
2021. Prav tako so potrdili skupno 
kandidatno listo za Razvojni svet 
Severne Primorske (Goriške) razvoj-
ne regije. Seznanili so se s poročilom 

Iz ob~inskih uprav

no sprejeli. Glavni razlog za pripravo 
drugega letošnjega rebalansa je bilo 
pridobljeno gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo Doma starejših občanov 
Jezerca Bovec (DSO). Na sestanku z 
Ministrstvom za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti, ki 
je potekal 22. aprila, je bilo določeno, 
da država pristopi k omenjeni nalož-
bi tako, da zagotovi sredstva v višini 
70 tisoč evrov na posteljo. Izvedbo 
naložbe mora občina izpeljati sama. 
Zaradi kratkega izvedbenega roka – 
najkasneje v začetku leta 2023 – je 
treba takoj pristopiti k dejavnostim 
za začetek gradnje, izdelati projekt 
za izvedbo (PZI) in načrt opreme, za 

o delu Nadzornega odbora Občine 
Bovec za leto 2020. Sprejeli so letni 
program športa v občini, ki predvi-
deva 1,6 milijona evrov proračunskih 
sredstev, večinoma namenjenih sofi-
nanciranju športne infrastrukture, in 
občinski letni program kulture, za 
katerega se iz občinskega proračuna 
namenja 365 tisoč evrov. Na koncu 
so potrdili še ukinitev javnega dobre-
ga na treh parcelah na različnih lo-
kacijah.

4. IZREDNA SEJA
Še isti mesec so se svetniki ponov-

no srečali zaradi potrebe po novem 
rebalansu proračuna, ki so ga soglas-

BOVŠKI OBČINSKI SVETNIKI so prek konference Zoom soglasno sprejeli drugi rebalans letoš-
njega proračuna. Foto: posnetek zaslona

Utrinki

rešitve, če sta oba udeleženca za-
dovoljna, omejitev pa praktično ni. 
Poleg tega ima pri notarju overjen 
mediacijski dogovor popolnoma 
enako težo kot sodna odločba. Ker 
mediator skrbi za spoštljivo komuni-
kacijo, nemalokrat pride tudi do iz-
boljšanja odnosa in lažje komunika-
cije med udeleženci tudi po zaključ-
ku mediacijskih srečanj.

Za mediacijo so primerne skoraj vse 
situacije, in sicer od ločitve parov in 
dogovori glede skrbništva ali preživ-
nin otrok (od junija 2020 je mediaci-
ja možna tudi prek centra za social-
no delo), zapuščinski spori, skrb za 
ostarelega člana družine, vzpostavi-
tev boljših odnosov med odtujenimi 
člani družine, medsoseski spori gle-
de parcelnih meja, spori med za-
poslenimi v kolektivu ali vodstvu 
podjetij, potrošniški in gospodarski 
spori ter drugo. Zagotovo pa je naj-
težje narediti prvi korak, čeprav se 
običajno že na prvem srečanju izka-
že, da so pomisleki odveč. Kot me-
diatorka si želim, da bi ljudje pravo-
časno posegli po mediaciji, preden 
se vozel še bolj zaplete …
Meta Prezelj Manfreda, mediatorka

STIK, MEDIACIJA IN SVETOVANJE – V želji, 
da bi ljudje pravočasno posegli po mediaciji, 
preden se vozel še bolj zaplete, se je na Tol-
minskem v začetku marca odprla nova tovr-
stna možnost, ki na alternativen in miren na-
čin pomaga pri reševanju najrazličnejših 
konfliktov. Zainteresirani se lahko na media-
torko Meto Prezelj Manfreda obrnete prek 
telefonske številke 031-342-365. Foto: arhiv 
podjetja Stik, mediacija in svetovanje
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kar je treba izvesti naročilo male 
vrednosti. Na podlagi te dokumenta-
cije bo lahko izbran izvajalec del. Za 
navedeno dokumentacijo so v prora-
čunu zagotovili dodatnih 210 tisoč 
evrov (140 tisoč za PZI, 30 tisoč za 
načrt opreme in davek na dodano 
vrednost). Kot je navedeno v obra-
zložitvi rebalansa, so dodatni vir za 
financiranje teh odhodkov v višini 
dobrih 174 tisoč evrov pridobili iz 
tistega dela sredstev po 23. členu Za-
kona o financiranju občin, ki se je 
lahko prenesel s proračunske postav-
ke za gradnjo Športne dvorane Bo-
vec. Manjše zneske pa so prerazpo-
redili še med nekaterimi drugimi 
proračunskimi postavkami. Rebalans 
proračuna tako na prihodkovni strani 
predvideva 9.563.936,90 evra, na od-
hodkovni pa 10.413.473,87 evra.
Milan Štulc

Sre~anje s predstavniki Anas 
na Predelu

Na mejnem prehodu Predel je 16. 
aprila v organizaciji Občine Bovec 
potekalo srečanje predstavnikov ob-
čin Bovec in Trbiž, italijanske držav-
ne agencije za ceste Anas in Ministr-
stva za infrastrukturo RS (MZI). Be-
seda je tekla o rekonstrukciji predora 
Predel pri Rabeljskem jezeru v obči-
ni Trbiž, zaradi katere so nujne tudi 
popolne zapore prometa.

Srečanja so se z italijanske strani 
udeležili vodja teritorialne strukture 
Anas Veneto in Furlanija - Julijska 
krajina Mario Liberatore, vodja pod-
ročja upravljanja omrežja Anas za 
Furlanijo - Julijsko krajino Christian 
Calzolari, inženir Pierpaolo Di Mar-
co in trbiški župan Renzo Zanette, 

membna vrednota, ki jo je mogoče 
doseči tudi s sodelovanjem zadevnih 
lokalnih oblasti, zato se poleg vodji 
sektorja za investicije v ceste pri MZI, 
ki si je vzel čas, iskreno zahvaljujem 
predvsem obema županoma. Veseli 
me, da smo se danes dogovorili tudi 
za siceršnje tesnejše sodelovanje na 
področju upravljanja cest v obeh dr-
žavah, na skorajšnjem ponovnem 
sestanku pa se bomo dogovorili še za 
skupni protokol upravljanja prometa 
in usklajenega obveščanja na obmej-
nem območju Italije in Slovenije.«

Ob statičnih posegih bodo zaradi 
povečanja varnostnih standardov v 
predoru v končni fazi uredili tudi 
razsvetljavo. Naložba je vredna 4,3 
milijona evrov.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Obvezno pla~ilo parkirnine
Občina Bovec je leta 2019 z odlo-

kom določila območja, namenjena 
parkiranju, urejanje režima parkira-
nja, njegov nadzor in sankcije v pri-
meru kršitev. Plačilo parkirnine je 
obvezno od 1. aprila do 30. sep-
tembra, ob Velikih koritih pa od 1. 
aprila do 31. oktobra.

Pri Kulturnem domu Bovec, Mer-
catorju in bovškem vrtcu je z upora-
bo parkomata prva ura s parkirnim 
listkom brezplačna, vsaka nadaljnja 
en evro, pri plačilu s sistemom 
»EasyPark« pa je dodan tudi strošek 
transakcije, ki je odvisen od porabe. 
Osebe, ki opravljajo gospodarsko de-
javnost na bovškem trgu, imajo na 
slednjem možnost nakupa letne do-
volilnice za parkiranje za ceno 120 

s slovenske strani pa bovški župan 
Valter Mlekuž, vodja sektorja za in-
vesticije v ceste pri MZI Tomaž Wil-
lenpart in sodelavci. Kot je povedal 
Mlekuž, »je večmesečna popolna za-
pora tako pomembne mednarodne 
ceste, kot je cesta Trbiž–Bovec, v naših 
očeh res nesprejemljiva. Po drugi stra-
ni razumem, da je narava del na 
predoru taka, da je treba cesto tudi 
popolnoma zapreti. Zato je odločitev 
Anas, da sprejme našo pobudo in 
popolne zapore uvede le v nočnem 
času, zelo dobrodošla. To gorsko ob-
močje obeh občin bo v evropskem 
prostoru močno le s skupnimi projek-
ti in dobrimi cestnimi povezavami, 
zato je sodelovanje na vseh ravneh še 
toliko bolj pomembno. Mi dokazuje-
mo, da to znamo.«

Liberatore je izrazil zadovoljstvo, 
da se je odprlo novo poglavje sode-
lovanja s Slovenijo za boljše upravlja-
nje prometa na odseku državne ces-
te, ki povezuje državi. »Pozornost do 
območja in ljudi, ki tu živijo, je po-

NA PREDELU SO SE SREČALI predstavniki lokalnih skupnosti, italijanske agencije za ceste Anas in slovenskega Ministrstva za infrastrukturo. 
Skupaj so poiskali rešitev za zaporo ceste Predel–Rabelj v času rekonstrukcije tamkajšnjega predora. 

POPOLNE ZAPORE CESTE PREDEL–RABELJ 
Zapore bodo ob delavnikih med 18. in 6. uro. V preostalih urah, ob ne-
deljah in praznikih pa bo promet s semaforjem urejen izmeni~no enosmerno. 
V skladu s sicer{njimi veljavnimi predpisi bo promet omogo~en tudi za to-
vornjake in avtobuse. Tak re`im bo trajal predvidoma do za~etka zime.

Utrinki

POMO^ LASTNICI POGORELE 
HI[E NA BRDU
Bovec – Rdeči križ Slovenije, Ob-
močno združenje (RKS – OZ) Tol-
min je za pomoč lastnici v januarju 
pogorele dvostanovanjske hiše na 
Brdu v Bovcu odprl transakcijski ra-
čun za zbiranje finančnih prispevkov 
za obnovo hiše. Kot smo že omenja-
li v prejšnji številki SOČAsnika, je bil 
to že drugi požar na Bovškem v zelo 
kratkem času.
To, da človeku zgori dom, je res veli-
ka tragedija. Čeprav je bila oškodo-
vanka sprva prepričana, da bo 
zmogla sama kriti nastalo škodo, je 
kasneje ob sanaciji pogorišča, ureja-
nju dokumentacije in iskanju mož-
nosti za postavitev novega bivališča 

ne bo zmogla. Zato se je odločila 
prositi za pomoč RKS – OZ Tolmin 
in dobre ljudi, ki bi ji s svojimi pri-
spevki olajšali nezavidljivo situacijo 
ter pomagali pri postavitvi nove hiše. 

Zato vas v imenu oškodovanke pro-
simo, da pomagate po svojih močeh. 

Sredstva lahko nakažete na:
•  TRR RKS – Območno združenje 

Tolmin, Brunov drevored 23, Tol-
min

•  SI56 047530000342314, odprt 
pri NKBM

•  Namen: »Požar hiše v Bovcu«
•  Koda namena: CHAR
•  Sklic: SI00 701-2021
Marjanca Velišček, sekretarka RKS – 
OZ Tolmin

KO TI PLAMENI POGOLTNEJO DOM in sprva še upaš, da boš nekako sam rešil nastalo situa-
cijo, kasneje pa ugotoviš, da je to nemogoče, potem ti ne preostane drugega, kot da zaprosiš 
za pomoč. Pomagajmo, če le moremo. Vsak evro šteje! Foto: Barbara Cene

ugotovila, da bo za to potreben pre-
velik finančni zalogaj, ki ga sama ob 
pomoči družinskih članov, ki se na 

račun aktualne situacije, povezane z 
epidemijo bolezni covid-19, ubadajo 
z lastnimi eksistenčnimi težavami, 
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evrov. Te lahko pridobijo tudi tisti, ki 
imajo prijavljeno stalno ali začasno 
bivališče na naslovu Ledina 4 in 5 ali 
Trg golobarskih žrtev 25; slednji lah-
ko zaprosijo za največ eno dovolilni-
co na stanovanje.

Na parkirišču Žaršče se parkirnino 
plačuje ves dan, vsaka ura parkiranja 
znaša 0,50 evra, pri plačilu s siste-
mom EasyPark pa je dodan še stro-
šek transakcije. Na Občini Bovec 
lahko kupite letno dovolilnico v viši-

ni 120 evrov, za občane občine Bovec 
pa v višini 10 evrov.

Parkirnino se od 1. aprila do 31. 
oktobra plačuje tudi na območju Ve-
likih korit ob cesti v Lepeno, in sicer 
od 7. do 23. ure. Za vsako uro parkira-
nje boste odšteli en evro, pri plačilu 
s sistemom EasyPark pa je dodan še 
stroške transakcije. Za imetnike dovo-
lilnice za uporabo vstopno-izstopnih 
mest za plovbo po Odloku o določitvi 
plovbnega režima na reki Soči in na 
reki Koritnici je parkiranje brezplač-
no, na parkirano vozilo pa morajo 
imetniki na sprednjo stran vetrobran-
skega stekla namestiti potrdilo o raz-
polaganju z dovolilnico tako, da je v 
celoti čitljivo z zunanje strani.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Gradnja kanalizacije za 
priklju~itev objektov na 
letali{~u

Občina Bovec je v sodelovanju s 
Komunalo Tolmin pristopila k izgra-
dnji kanalizacije s priklopom na čis-
tilno napravo za Dom zaščite in re-
ševanja ter druge objekte na bovškem 
letališču. Prva faza, ki vključuje ka-
nalizacijo od omenjenega doma do 
čistilne naprave v dolžini 920 metrov, 
bo kmalu zaključena. Dela izvaja na 
razpisu tolminske komunale izbrano 
Gradbeno podjetje Posočje, nadzor 
pa Edil Inženiring Nova Gorica. Ob-
čina Bovec je za naložbo namenila 
nekaj več kot 96 tisoč evrov.

V drugi fazi bodo uredili še odsek 
od objektov Letališča Bovec do Doma 
za zaščito in reševanje.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Zra~no fotogrametri~no in 
lasersko snemanje obmo~ja 
ob~ine

Občina Bovec je naročila snemanje 
površja oziroma zračno fotograme-
trično in lasersko snemanje z zra-
koplovi, ki ga je v skladu z razpisni-
mi pogoji kot izbran izvajalec konec 
marca opravila družba Flycom tech-
nologies. Občina bo tako pridobila 
digitalni ortofoto posnetek, zapis 

surovih laserskih podatkov, klasifici-
ran oblak točk, posnetek vegetacije 
in stavb, digitalni model terena, zapis 
plastnic ter digitalni model površja.

Tako aktualizirani podatki bodo 
olajšali pripravo bovškega občinskega 
prostorskega načrta, ki je v teku. Ob-
čina sicer tovrstne podatke pridobiva 
obdobno, saj ji omogočajo detajlno 
prepoznavnost geografske slike celot-
nega površja in s tem lažji pristop pri 

PARKIRANJE JE NA PARKIRIŠČIH pri Kul-
turnem domu Bovec, Mercatorju, bovškem 
vrtcu, Velikih koritih in na Žaršču plačljivo. Če 
pri tem uporabite sistem EasyPark, boste po-
leg stroška parkiranja plačali še strošek tran-
sakcije.

NA BOVŠKEM LETALIŠČU UREJAJO KANALIZACIJO. Na čistilno napravo bodo priklopili Dom 
zaščite in reševanja ter druge tamkajšnje objekte.

BOVŠKA OBČINA JE NAROČILA ZRAČNO FOTOGRAMETRIČNO IN LASERSKO SNEMANJE 
POVRŠJA. Podatki, ki jih bo pridobila, bodo med drugim olajšali pripravo občinskega prostor-
skega načrta. Foto: arhiv družbe Flycom technologies

Utrinki

V BOVCU SE OBETAJO NOVE 
NAKUPOVALNE IN 
APARTMAJSKO-
STANOVALSKE MO@NOSTI
Bovec – Marca je župana Občine 
Bovec Valterja Mlekuža obiskal usta-
novitelj in direktor družbe Drava GP 
Sašo Kovačec ter podrobneje pred-
stavil projekt gradnje trgovskega in 
stanovanjsko-apartmajskega objekta, 
ki bosta zgrajena na nekdanjem spo-
dnjem parkirišču kaninske krožnoka-
binske žičnice ob krožišču vzhodne 
vpadnice v Bovec. Župan je pozdravil 
njegovo odločitev in ponudil pomoč 
občine v skladu z njenimi pristojnostmi: 
»Verjamem, da bo Upravna enota 
Tolmin tudi v tem primeru pospeše-
no obravnavala in izdala gradbeno 
dovoljenje, da bo investitor lahko 
izkoristil ugodne vremenske raz-

mere za gradnjo. Z novim trgovskim 
centrom bodo naši občani deležni 
pomembne pridobitve na področju 
trgovinske ponudbe, hkrati pa bo 
Bovško pridobilo še nekaj stano-
vanjsko-apartmajskih enot.«

Podjetje, ki sicer prihaja s Ptuja, je 
usmerjeno v razvoj stanovanjskih, 
poslovnih in gospodarskih objektov 
ter komunalnega opremljanja stavb-
nih zemljišč z lastnimi finančnimi viri 
za potrebe trga ali za znanega na-
ročnika oziroma investitorja na po-
dročju celotne Slovenije. S tem de-
javno vstopa v nov projekt na obmo-
čju občine Bovec.

»Trenutno potekajo dejavnosti za 
pridobitev gradbenega dovoljenja 
za trgovski objekt in stanovanjsko-
apartmajski objekt, ki bo obsegal 
30 enot. Objekta bosta sodobnej-

NOVA OBJEKTA BOSTA SVOJE MESTO DOBILA na nekdanjem spodnjem parkirišču kaninske 
krožnokabinske žičnice ob krožišču vzhodne vpadnice v Bovec. Vir: projektna dokumentacija

šega tipa in energetsko varčna,« je 
pojasnil Kovačec in dodal, da bodo 
z izgradnjo, ki bo predvidoma trajala 

12 mesecev, začeli takoj, ko bodo 
dobili vso potrebno dokumentacijo.
Milan Štulc
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izvajanju projektov ter odločanje o 
drugih posegih na njenem območju.
Milan Štulc

Podalj{an rok za podajo 
namere o priklju~itvi na 
sistem daljinskega 
ogrevanja

Občina Bovec in podjetje DOLB 
Bovec pozivata k podaji namere za pri-
ključitev na sistem daljinskega ogre-
vanja na lesno biomaso (DOLB). Če 
bo dovolj zainteresiranih, bodo obsto-
ječo centralo v bovški obrtni coni raz-
širili. Predvidena trasa širitve obstoje-
čega toplovoda je od odcepa pri vrtcu 
mimo hotela Kanin do bovškega zdrav-
stvenega doma. Pri tem bi napeljali 
toplovod tudi do novih priključkov, 
in sicer za nove odjemalce ob novi 
trasi toplovoda in v okolici obstoječe 
trase do 100 metrov oddaljenosti.

Osebna izkušnja enega od odje-
malcev kaže, da se s priključitvijo na 
DOLB znižajo stroški. Za ogrevanje 

dveh stanovanj in sanitarne vode so 
v enem od stanovanjskih objektov za 
ogrevanje s kurilnim oljem za obdo-
bje od oktobra do marca odšteli 1.800 
evrov. Za enako obdobje v zadnji 
kurilni sezoni, ko so bili priključeni 
na DOLB, pa 1.318 evrov.

Rok za oddajo namere je 20. junij 
2021, predviden zagon novega kotla in 
dobava toplotne energije novo priklju-
čenim porabnikom pa je načrtovan v 
septembru prihodnje leto (za kurilno 
sezono 2022/2023). Namero za priklop 
lahko pošljete na elektronski naslov 
dolbbovec@gmail.com, po pošti na na-
slov DOLB Bovec d.o.o., Trg golobarskih 
žrtev 8, 5230 Bovec ali pa pokličete 
na telefonsko številko 040-769-439.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za dom za 
starej{e ob~ane

Občina Bovec je 16. aprila pridobi-
la gradbeno dovoljenje za novo-

gradnjo objekta Doma starejših ob-
čanov Jezerca Bovec (DSO). S tem so 
izpolnjeni vsi pogoji za začetek grad-
nje. Kot je zadovoljen povedal župan 
Valter Mlekuž, se jim je s tem odpr-
la tudi možnost pridobivanja nepo-
vratnih državnih sredstev.

Dolgoletna želja po gradnji last-
nega DSO v Bovcu bo izpolnjena. 
»Verjetno ni treba posebej poudarjati, 
kako velikega pomena bo to za sta-
rejše prebivalce predvsem Bovškega in 
kako velik doprinos bo DSO za našo 
lokalno skupnost. Pri tem se moram 
zahvaliti Upravni enoti Tolmin, vsem 
odgovornim, vključno z načelnikom 
Simonom Lebanom, ki so razumeli 
nujnost hitrega odziva za izdajo grad-
benega dovoljenja, saj so roki za pri-
dobivanje državnih in evropskih sred-
stev zelo kratki. Vsi so se maksimalno 
potrudili in gradbeno dovoljenje izda-
li v najkrajšem možnem času. Redno 
sem tudi v navezi s Cvetom Uršičem, 
državnim sekretarjem na Ministrstvu 
za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, s katerim usklajuje-
mo možnosti financiranja. Pri vsem 
tem pa se moramo vsi skupaj zahva-

liti našemu poslancu v Državnem 
zboru RS Danijelu Krivcu, ki je storil 
vse, da bo tudi ta projekt uspešno iz-
peljan s pomočjo države,« se je grad-
benega dovoljenja razveselil župan.

Občina Bovec je tako, vključujoč 
predhodno pridobivanje zemljišč, 
pravočasno, lahko bi rekli v rekord-
nem času, naredila vse, kar je bilo 
od nje pričakovano in zahtevano, 
zato verjamemo, da bo DSO zgrajen 
v letu 2023.
Milan Štulc

Pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za bov{ko 
{portno dvorano

Občina Bovec je 20. aprila prido-
bila gradbeno dovoljenje za gradnjo 
Športne dvorane Bovec. Dela se bodo 
predvidoma začela ob zaključku šol-
skega leta, po zavarovanju gradbišča 
pa bo najprej treba porušiti staro 
dvorano.

V izdelavi je projekt za izvedbo, 
nato bo sledila izbira izvajalca za ru-
šenje stare dvorane in odvoz na de-
ponijo ter izvedba javnega naročila 
za pridobitev izvajalca za gradnjo 

DO 20. JUNIJA JE ČAS, DA PODATE NAMERO ZA PRIKLJUČITEV NA DOLB BOVEC. Izku-
šnje kažejo, da se stroški ogrevanja znižajo.

SREDI APRILA JE OBČINA BOVEC PRIDOBILA GRADBENO DOVOLJENJE za novogradnjo 
objekta Doma starejših občanov Jezerca Bovec. S tem so izpolnjeni pogoji za začetek gradnje 
in odprta možnost pridobivanja državnih sredstev. Foto: iz projektne dokumentacije DSO

Utrinki

DOKUMENTARNI FILM 
»MISSION MT. MANGART«  
V CANNESU
Bov{ko – Iz Združenih držav Ameri-
ke prihajajo novice, da se je film z 
naslovom Misija Mangart – »Nezna-
na zgodba o 10. gorski diviziji iz 2. 
svetovne vojne« (»Mission Mt. Man-
gart ‘An untold 10th Mountain Divi-
sion Story of WW2’«), avtorja, reži-
serja in scenarista Chrisa Antho-
nyja, uvrstil v finalni izbor svetovne-
ga filmskega festivala v Cannesu. Ta 
dokumentarni film je bil na festival 
predložen v treh kategorijah: Zgodo-
vina, Prvič filmski ustvarjalec in Zgo-
dovinska biografija, kot najboljši 
zgodovinski film pa je bil že izbran 
kot zmagovalec meseca aprila.

Kot je sporočil Anthony, je to tudi zanj 
izjemna novica. Dokumentarni film v 

70 minutah spregovori o 10. gorski 
diviziji ameriške vojske in njihovi pri-
sotnosti na območju tretje najvišje 
slovenske gore v času druge svetov-
ne vojne. Poseben poudarek pa na-
meni smučarski tekmi, ki so jo 3. ju-
nija 1945 na pobočju Mangarta iz-
vedli vojaki omenjene divizije. Zago-
tovo bo imela udeležbe filma na fe-
stivalu v Cannesu izjemen promocij-
ski pomen za Bovško in Slovenijo, 
festival pa bo, kot trenutno kaže, po-
tekal med 6. in 17. julijem – virtualno.
Še vedno pa je premierna upodobitev 
tega dokumentarnega filma s sloven-
skimi podnapisi načrtovana v Bovcu. 
Seveda takrat, ko bodo epidemiolo-
ške razmere to dovoljevale in bodo 
lahko na premierno upodobitev pris-
peli tudi potomci pripadnikov 10. 
gorske divizije ameriške vojske. 
Milan Štulc

USPE[NO SNEMANJE 
FILMSKIH PRIZOROV NA 
KANINU IN STOLU
Kot smo že poročali, smo spomladi 
gostili ameriško snemalno ekipo. 
Snemanje filmskih prizorov na Kani-
nu in Stolu je bilo uspešno, režiser 
Simon Crane pa zelo zadovoljen z 
izbranimi lokacijami ter delom celot-
ne ekipe. Navdušen je bil tudi nad 
lepotami Bovškega in pripravljeno-
stjo lokalne skupnosti ter vseh vple-
tenih za sodelovanje.

Ob slovesu se je Crane zahvalil Ob-
čini Bovec, županu Valterju Mleku-
žu, direktorici Sončnega Kanina 
Manueli Božič Badalič in njenim 
sodelavcem. Vsakodnevni prevoz 
opreme in ljudi s krožnokabinsko 
žičnico je bil velik logistični zalogaj, 
a kot je povedal, je ekipa Sončnega 

URADNI PLAKAT SVETOVNEGA FILMSKE-
GA FESTIVALA V CANNESU, ki kaže na to, 
da se je dokumentarni film Misija Mangart – 
»Neznana zgodba o 10. gorski diviziji iz 2. 
svetovne vojne« uvrstil v finalni izbor.
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nove dvorane. Spomnimo, da je ja-
nuarja 2020 v Kulturnem domu Bo-
vec komisijo najbolj prepričal elabo-
rat podjetja Ravnikar Potokar arhi-
tekturni biro. Po pooblastilu investi-
torja, to je Občine Bovec, je podjetje 
10. marca 2021 zaprosilo za izdajo 
gradbenega dovoljenja za gradnjo 
športne dvorane, vlogo pa 13. aprila 
2021 dopolnilo. Teden dni kasneje je 
Upravna enota Tolmin gradbeno do-
voljenje tudi izdala.

Športna dvorana bo v prvi vrsti 
namenjena učencem OŠ Bovec, špor-
tnim društvom, klubom in drugim 
uporabnikom iz domačega okolja. V 
njej pa bodo treninge izvajali tudi 
razni športni klubi, ki bodo prihajali 
na priprave na Bovško.
Milan Štulc

Pogovori o ~ezmejnem 
sodelovanju

Spomladi se je župan Občine Bovec 
Valter Mlekuž sestal s podpredsedni-
kom Sveta regije Furlanije - Julijske 
krajine (FJK) Stefanom Mazzolini-
jem. Pogovarjala sta se o čezmejnem 
sodelovanju med našo in sosednjimi 
čezmejnimi občinami, s poudarkom 
na projektu Kanin-Sella Nevea.

Ugotavljala sta, da je čezmejno so-

delovanje med občinami Bovec, Čen-
ta, Kluže, Rezija in Trbiž odlično, še 
posebej pa je spodbudno in pohvalno 
sodelovanje županov. To se odraža 
pri reševanju in usklajevanju tekočih 
zadev, veliko pa pomenijo udeležbe 
na pomembnejših dogodkih na obeh 
straneh meje. Mlekuž se je ob tem 
zahvalil Mazzoliniju »za tvorno sode-
lovanje, med drugim tudi za posredo-
vanje pri pridobivanju dovoljenj ob 
odpiranju avtobusne linije Bovec–
Trbiž–Kranjska Gora, ki je ne nazad-
nje v obojestransko korist. Samo že-
lim si lahko, da bi se tako sodelova-
nje nadaljevalo tudi v prihodnje, saj 
bomo kot skupno območje v evrop-
skem prostoru veliko močnejši. Prav 
to sodelovanje bo zagotovo ključnega 
pomena tudi pri naložbi v novo smu-
čišče Kanin-Sella Nevea, ki lahko res-
nično živi le kot povezano. Urejeno in 
z modernimi žičniškimi napravami 
je tudi edini generator celoletnega 
turizma, ki je brez smučišča nemogo-
če,« je med drugim dejal župan, ki 
je Mazzoliniju predstavil tudi vse 
večje načrtovane naložbe v občini v 
prihodnjih letih.

Podpredsednik Sveta regije FJK je 
Mlekužu prenesel pozdrave predse-
dnika FJK Massimiliana Fedrige, s 

katerim se je bovški župan v prete-
klosti že imel priložnost srečati in se 
pogovarjati o načrtovanih čezmejnih 
dejavnostih. Zadovoljen, da sta se 
kljub zahtevnim časom lahko srečala, 
se je županu zahvalil za prijazen 
sprejem. Kot je povedal, sta FJK in 
Slovenija neizogibno povezani obmo-
čji. Sodelovanje je odlično tako na 
lokalni ravni kot tudi med predsedni-
koma regije FJK in slovenske vlade, 
kar se odraža v teh gorskih predelih, 
ki zahtevajo posebno pozornost z 
obeh strani. »Pri tem seveda mislim 
na finančno podporo projektom, ki 
bodo tudi v prihodnje pomagali oh-
raniti poseljenost gorskega sveta. Čez-
mejni projekt posodobitve čezmejnega 
smučišča Kanin-Sella Nevea je pri tem 
zagotovo eden od pomembnejših, saj 
prav to območje na italijanski strani 
Kanina potrebuje posebno pozornost. 
Tega se še kako zavedam sam in tu-
di predsednik Fedriga, zato smo v tej 
finančni perspektivi zagotovili izda-
tna sredstva za razvoj gorskega obmo-
čja FJK.« Povedal je, da načrtujejo 
tudi več naložb v smučišča. V Sella 
Nevei zaključujejo gradnjo sistema za 
zasneževanje, na pobočju Montaža 
bodo postavili štirisedežnico, v nas-

lednjih dveh letih pa bodo dvose-
dežnico Gilberti zamenjali s štirise-
dežnico. Odprtih je tudi nekaj drugih 
projektov, za katere morajo pridobiti 
naravovarstvena dovoljenja. Veliko 
stavijo na čezmejno povezano smu-
čišče, zato upajo, da bo kmalu stekla 
posodobitev in gradnja novih žični-
ških naprav tudi na naši strani. 
Odkrito je povedal, da v FJK čakajo 
na to potezo Slovenije, ki bo podlaga 
za nadaljnje naložbe na italijanski 
strani. FJK je za razvoj v Sella Nevei 
doslej namenila že več kot 45 milijo-
nov evrov, rezerviranih pa imajo do-
datnih 65 milijonov iz tako imenova-
nega Načrta za okrevanje gospodar-
stva in najbolj ogroženih območij 
zaradi posledic pandemije, a tako kot 
Slovenija na sprostitev teh sredstev 
še čakajo. »Projekte imamo priprav-
ljene, s predsednikom Fedrigo pa bo 
naše gorsko območje zagotovo deležno 
posebne pozornosti. Želim verjeti, da 
ste tudi na slovenski strani dejavni v 
tej smeri in da bomo s povezanim 
smučiščem Kanin-Sella Nevea ter na-
šim sodelovanjem na političnem in 
gospodarskem področju skupaj prišli 
do neslutenega razvojnega potenciala 
nekega skupnega območja, ki je bilo 

S PRIDOBLJENIM GRADBENIM DOVOLJENJEM je prižgana zelena luč za začetek gradnje 
Športne dvorane Bovec. Dela naj bi stekla po zaključku letošnjega leta. Foto: iz elaborata po-
djetja Ravnikar Potokar arhitekturni biro

BOVŠKI ŽUPAN VALTER MLEKUŽ SE JE SESTAL S STEFANOM MAZZOLINIJEM, podpredse-
dnikom Sveta regije Furlanije - Julijske krajine. Pogovarjala sta se o čezmejnem sodelovanju 
med Bovško in sosednjimi čezmejnimi občinami, veliko časa pa sta namenila prav projektu Ka-
nin-Sella Nevea.

Utrinki

Kanina to odlično izpeljala. Hvale-
žen je tudi domačinom, ki so svetel 
primer prijaznosti in ustrežljivosti. 
»Snemanje je potekalo v skladu z 
načrti. Bovško je enkratno in nepo-
zabno, zato sem res zelo zadovo-
ljen. Zagotovo se bom vrnil z druži-
no in tudi s še kakšnim filmskim iz-
zivom,« je ob slovesu dejal režiser.

To je pomenilo tudi delno rešitev po-
slovanja smučišča Kanin in hkrati re-
šilno bilko za številne ponudnike no-
čitvenih zmogljivosti, saj je ob vrhun-
cu snemanja ekipa štela okoli 600 

članov. Organizatorji pa so sredstva 
namenili tudi za obnovo pogorele 
Maslcove domačije.

SNEMANJE AKCIJSKEGA FILMA NA BOV-
ŠKEM je vsaj delno rešilo poslovanje smu-
čišča Kanin in številnih ponudnikov nočitve-
nih zmogljivosti, saj je ob vrhuncu ekipa štela 
okoli 600 članov. Režiser Simon Crane (na 
fotografiji v družbi župana Valterja Mlekuža 
in direktorice Sončnega Kanina Manuele Bo-
žič Badalič) je bil zadovoljen z izbranimi loka-
cijami in delom ekipe, hkrati pa navdušen 
nad lepotami in pripravljenostjo vseh vplete-
nih za sodelovanje. Foto: arhiv snemalne 
ekipe
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že predolgo zapostavljeno,« je odloč-
no voljo za razvoj gorskega območja 
v FJK, tudi v sodelovanju z Občino 
Bovec in Republiko Slovenijo, opisal 
podpredsednik Mazzolini.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Priprave na slovesnost ob 
30. obletnici osamosvojitve

V bovškem kulturnem domu je 
marca potekal prvi sestanek organi-
zacijskega odbora za pripravo slove-
snosti ob dnevu državnosti, ki bo 
letos ob okrogli 30. obletnici osamo-
svojitve Slovenije še posebej slav-
nostna. Ta bo predvidoma v soboto, 
26. junija, ob 20. uri v Bovcu. Sestan-
ka smo se udeležili predstavniki or-
ganizatorjev slovesnosti: Robert Ko-
košin, Iris Stres in Milan Štulc iz 
Občine Bovec, Nataša Hvala Ivančič 
iz Občine Kobarid in Špela Kranjc iz 
Občine Tolmin, Silvo Hrovat in Iztok 
Uršič iz Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenije Gornje Po-
sočje ter Alojz Mohar iz Društva ve-
teranov Sever Severne Primorske – 
pododbor Tolmin, Kobarid in Bovec.

Organizacijsko bo vse potekalo po 
že ustaljenem ključu priprave in so-
financiranja prej omenjenih občin in 
veteranskih organizacij, prireditev pa 

bo izpeljal Kulturni dom Bovec pod 
vodstvom Stresove in Kokošina. Do-
govorjeno je, da bo slovesnost pote-
kala na bovškem trgu, v primeru 
slabega vremena pa v kulturnem 
domu. Program prireditve je v pri-
pravi, zadnja odločitev pa bo spreje-
ta glede na epidemiološko stanje, 
ukrepe Vlade RS in priporočila Naci-
onalnega inštituta za javno zdravje 
v času priprave ter izvedbe prireditve.

Občine so februarja prejele pisno 
spodbudo Generalnega sekretariata 
Vlade RS za pripravo slovesnosti. Ta 
pohvalni pristop razumemo tudi kot 
ponujeno roko za pomoč pri organi-
zaciji. Občina Bovec je zato v imenu 
vseh treh posoških občin generalne-
mu sekretariatu sporočila, da v Zgor-
njem Posočju že vrsto let izmenjaje 
obeležimo dan državnosti. Ker smo 
skupaj po površini največje območje 
v Sloveniji in zaradi velike po-
membnosti letošnje obeležitve dneva 
državnosti, od države pričakujemo 
zagotovitev visokega predstavnika 
Vlade RS kot slavnostnega govornika. 
Do zaključka redakcije SOČAsnika 
smo že dobili potrditev, da bo to pre-
dvidoma njen predsednik Janez Jan-
ša. V sklopu naše slovesnosti si tudi 
želimo, da bi lahko organizirali kon-

cert Orkestra slovenske policije ali 
Orkestra Slovenske vojske.
Milan Štulc

Poklon golobarskim žrtvam
Golobarskim žrtvam so se tudi le-

tos poklonili ob upoštevanju vseh 
navodil in ukrepov za zajezitev širje-
nja koronavirusa ter položili žalne 
vence pri spomenikih na planini Go-
lobar in v Kalu - Koritnici. Polaganje 
vencev in kulturni program sta v 
imenu Kulturnega društva Golobar 
pripravila brata Mitja in Peter Cuder.

Spominu na krute dogodke ob us-
tanavljanju Gradnikove brigade 26. 
aprila 1943 na planini Golobar se je 
na omenjeni planini letos poklonilo 
okoli 30 pohodnikov, ki so k spome-
niku prihajali posamično. Med njimi 
je bil tudi župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž, ki je prisotne tudi nagovoril 
in se zahvalil tistim, ki vsako leto 
prihajajo na planino, da se poklonijo 
padlim. »Tu je zemlja okrvavljena s 
krvjo ljudi, ki so dali svoja življenja 
za svobodo in mir, za svojo lastno 
državo. Danes jo imamo, le povezati 
jo moramo. Zato me zelo moti, ko 
predvsem zadnje čase vse preveč go-
vornikov na takih dogodkih svoje 
govore izkorišča v politične namene 

MARCA JE V BOVCU POTEKAL PRVI SESTANEK ORGANIZACIJSKEGA ODBORA za pripravo 
slovesnosti ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije. Ta bo predvidoma v soboto, 26. junija, ob 
20. uri v Bovcu. Foto: Robert Kokošin

POKLON GOLOBARSKIM ŽRTVAM je tudi letos potekal ob upoštevanju navodil in ukrepov za 
preprečevanje širjenja koronavirusa. Foto: Mira Hrovat

Utrinki

in hujskanja. Pa naj si bo to iz leve 
ali desne politične opcije. Ne morem 
razumeti, da smo lahko odpustili sov-
ražnikom, ki so sejali smrt po naših 
planinah in domovih, odpustili smo 
agresorskima Italiji in Nemčiji, ne 
znamo ali nočemo pa odpustiti brat 
bratu v lastni domovini. Ostro obso-
jam tudi dejstvo, da nekateri vidni 
politiki zadnje čase pozivajo celo k 
uporu. Mi, navadni državljani, ne 
želimo gorja in prelivanja krvi! Ker 
mi vemo, da gre samo za oblast in 
vladanje v tej naši prelepi, a politično 
sprti državi. Če smo znali v občini 
Bovec stopiti skupaj, ne glede na po-
litično barvo, naj to naredijo še na 
državni ravni! Samo tako nam bo 
spet lepo in se bomo počutili srečne 
in varne v naši prelepi Sloveniji,« je 
v svojem nagovoru izpostavil župan.

Predstavnika Lovske družine Čez-
soča sta ob spomenik padlim položi-
la venec. Udeleženci so se domov 
vrnili zadovoljni in srečni, da so se 
tudi letos lahko poklonili padlim ter 
z obljubo, da se prihodnje leto spet 
vrnejo – vsi z željo, da ob normalnih 
zdravstvenih razmerah, ki bodo zo-
pet omogočale srečanje v podobnem 
številu kot pred epidemijo.
Milan Štulc

Ob koncu je župan povedal, da je 
hvaležen tako režiserju kot njegovi 
desni roki Diegu Zanci. Zahvalil se 
je tudi Boštjanu Gabriču, Žigi Do-
linšku in Petri Repič, ki so skrbeli 
za organizacijski ter logistični del. 
»Ekipa Sončnega Kanina pa je sku-
paj z direktorico dokazala, da so 
kos tudi tako zahtevnim logističnim 
zalogajem, zato vsem izrekam javno 
pohvalo. Še enkrat se je pokazalo, 
da smo prebivalci Bovškega prijazni 
in gostoljubni ljudje, za kar se ob-
čanom iskreno zahvaljujem. Pono-

sen sem, da sem lahko župan take 
občine,« je zaključil Valter Mlekuž.
Milan Štulc

Z JEKLENO VOLJO, 
VZTRAJNOSTJO IN 
OPTIMIZMOM DO 
VRHUNSKIH REZULTATOV
Zgornje Poso~je – V družbi števil-
nih tekačev bo slovenska bakla do 
23. julija po dolgem in počez prepo-
tovala vseh 212 slovenskih občin in 
se ob tem povezala tudi z zamejski-

mi kraji. Gre za simbol povezovanja, 
ki nosi upanje in širi optimizem med 
njenimi nosači (mladimi športniki, 
nekdanjimi in sedanjimi vrhunskimi 
športniki, številnimi drugimi poznani-
mi in priznanimi slovenskimi obrazi) 
ter navijači. V vseh si želi prebuditi 
jekleno voljo, vztrajnost in optimizem 
ter s tovrstnim koncentratom pozitiv-
ne naravnanosti navdihovati vse čla-
ne slovenske reprezentance pri os-
vajanju vrhunskih dosežkov na 32. 
olimpijskih igrah, ki bodo letos pote-
kale v Tokiu.

Kot je dejala ambasadorka sloven-
ske bakle Urška Žolnir Jugovar, 
naša zlata olimpijka, ji je šport »veli-
ko vzel, a še več dal. Predvsem 
vztrajnost. Vedno so me učili, da 
beseda ‘ne morem’ ne obstaja. 
Čisto vse se da, je pa res, da si 
moraš za to prizadevati in tako mi-
selnost tudi ohranjati.« In prav zato, 
ker nas prav športni duh vedno tako 
ali drugače povezuje ter dokazuje, 
da zmoremo, je cilj tega projekta, da 
se vanj vključi čim več ljudi.
Kot pojasnjujejo na spletni strani 
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Ob~ina Kobarid
Sprejet ob~inski prora~un

Člani kobariškega občinskega sve-
ta so na marčevski seji v drugem 
branju sprejeli razvojno naravnan 
proračun, ki na odhodkovni strani 
znaša 6,9 milijona evrov. Občina Ko-
barid z njegovim izvajanjem zagota-
vlja nemoteno delovanje občinskih 
organov in občinske uprave, 
posrednih in neposrednih proračun-
skih uporabnikov, izvajanje vseh zas-
tavljenih programov ter dejavnosti, 
kot jih določajo zakoni in ostali pred-
pisi.

Poleg rednih, zakonsko določenih 
obveznosti proračun vključuje več 
pomembnih naložb: • izgradnjo 
obrtne cone Kobarid – jug, • nakup 
nepremičnin za potrebe širitve zazi-
dalnih zemljišč v občinskem središ-
ču, • nadaljevanje obnove ribogojni-
ce z ureditvijo turistične infrastruk-
ture, • vodovod v vasi Krn, • nalož-
be v novogradnjo in vzdrževanje 
komunalne infrastrukture ter vodo-
vodov, • naložbe v rekonstrukcije in 
vzdrževanje občinske cestne infra-
strukture ter • intervencije in obno-
ve na cesti Vrsno–Krn. Sredstva se 
namenjajo za naložbe v krajevnih 
skupnostih in turističnih društvih ter 
investicijsko vzdrževalna dela na ob-
činskih objektih. Predvidena je izde-
lava dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja in projektne 
dokumentacije za izvedbo gradnje 
Centra za zaščito in reševanje Koba-
rid ter dokončanje projektov za izgra-
dnjo stanovanjskega bloka za kobari-
škim kulturnim domom. Načrtujejo 
pa tudi izdelavo idejnih zasnov za 
priključek na državno cesto pri Zde-
ru in ureditev dostopnega mesta Na-
diža pri Robiču.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Poleg rednih vzdrževalnih del na 

vodovodih se na treh vodovodnih sis-
temih (Idrsko, Smast-Ladra in Vrsno) 
načrtuje obdelava vode z UV-žarnica-
mi ter ureditev električne napeljave 
do vodohranov za naselja Breginj, 
Drežnica in Smast. V proračunu so 
zagotovljena sredstva za pripravo pro-
jektne dokumentacije za komunalno 
opremo naselij Drežnica, Livek in 
Trnovo ob Soči ter za dokončanje 
vodovoda na Livških Ravnah – od 
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti 
Kavka do hišne številke 17.

Na kanalizacijah, ki so v lasti ob-
čine in v upravljanju Komunale Tol-
min, se izvajajo redna vzdrževalna 
dela. Sredstva so zagotovljena tudi za 
investicijsko vzdrževanje kanalizacije 
Libušnje, širitev čistilne naprave v 
Kobaridu in kanalizacijo Svino–Koba-
rid. V načrtu je priprava idejne za-

snove kanalizacije za Staro selo.
Na pokopališču v Drežnici se bo 

nadaljevala ureditev odvodnjavanja in 
podpornih zidov z izdelavo terasas-
tega polja. Sredstva so zagotovljena 
za vzpostavitev katastrov pokopališč, 
ki so v upravljanju Komunale Tolmin, 
v programu Piso. Občani bodo lahko 
prek programa dostopali do podatkov 
o prostih grobovih, najemnikih in 
podobno.

CESTNA INFRASTRUKTURA
Skladno s potrjenim letnim progra-

mom vzdrževanja 80 kilometrov ob-
činskih cest so v proračunu zagoto-
vljena sredstva v višini 110 tisoč ev-
rov. Zagotovljena so tudi sredstva za 
izvajanje zimske službe, košnjo trave 
ter obsekavanje rastja ob lokalnih 
cestah v poletnih mesecih. Za 
vzdrževanje ulic je rezerviranih dob-
rih 30 tisoč evrov, v sklopu katerih 
se letos ureja javna pot med hišnima 
številkama 9 in 11 v Stresovi ulici.

Med večje naložbe v cestno infra-
strukturo je občina uvrstila postavi-
tev avtobusnih postajališč s prehodi 

Utrinki

NA POKOPALIŠČU V DREŽNICI se bo nada-
ljevala ureditev odvodnjavanja in podpornih 
zidov z izdelavo terasastega polja. Foto: Na-
taša Hvala Ivančič

UREJA SE JAVNA POT med hišnima šte-
vilkama 9 in 11 v Stresovi ulici v Kobaridu. 
Foto: Nataša Hvala Ivančič

bakla.olympic.si, so to plamenico iz-
delali koroški jeklarji. Njena oblika in 
izbor materialov »sta prepletena z 
močno simboliko: reciklirano ner-
javno jeklo kot simbol trdnosti in 
trajnosti ter bukov les kot simbol 
modrosti in samozavesti. Plameni-
co zaključuje krona v silhueti Tri-
glava. Ročaj iz bukovega lesa ob-
jema pet olimpijskih krogov, sim-
bolov povezovanja. Plamen v kroni 
širi svetlobo, simbol upanja.«
Bakla je svojo pot uradno začela 3. 
maja na Bovškem, in sicer po tem, ko 
je v družbi alpinistov najprej osvojila 
Triglav, se nato s smučarji spustila 
po kaninskih smučinah in s padalom 
pristala na bovškem letališču, od ko-
der so jo kolesarji dostavili na prizo-
rišče uvodnega sprejema. Tisti dan 
je s kajakaši zaplula tudi po Soči, 

SLOVENSKA BAKLA, SIMBOL POVEZOVANJA IN UPANJA, je 3. maja svojo pot začela v Bovcu in nato še isti dan v družbi tekačev pritekla v 
Kobarid in Tolmin. Prvi del svojega popotovanja po vseh 212 slovenskih občinah bo zaključila 23. julija, in sicer tam, kjer so jo izdelali – na Ravnah 
na Koroškem. Foto: Aleš Fevžar
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za pešce in pločniki ter ureditev 
razsvetljave v naselju Idrsko. Dela 
bodo predvidoma zaključena v pri-
hodnjem letu. Letos pa se že zaklju-
čuje prva faza ureditve Stresove ulice 
od križišča na Mučeniški ulici do 
križišča s kinodvorano, z urejanjem 
pa bodo začeli na drugem delu ulice, 
vključno z ambientom ob kinodvora-
ni. Zaključek je predviden v letu 
2022.

V proračunu je predvidenih 10 ti-
soč evrov za izdelavo projektne do-
kumentacije za nekatere kategorizi-
rane javne poti v Breginju in na od-
seku proti svetemu Lovrencu.

INTERVENCIJE PO POPLAVAH IN 
PLAZU

Na delu lokalne ceste Vrsno–Krn 
je občina začela urejati zaščito vo-
zišča pred padajočim kamenjem. V 

sklopu sanacije bodo očiščeni labilni 
skalni bloki in nagnjena drevesa, na-
meščeni podajno-lovilni sistemi in na 
najbolj kritičnih delih postavljena 
sidrana mrežna pletiva. Skoraj 160 
tisoč evrov je za sanacijo zagotovila 
država, slabih 40 tisoč pa občina.

JAVNA RAZSVETLJAVA
Letošnji proračun zagotavlja dob-

rih 27 tisoč evrov za namestitev šes-
tih javnih svetilk v naselju Svino – od 
odseka h Kampu Rut do vasi. Za 
pripravo projekta za izvedbo za javno 
razsvetljavo v Breginju pa je name-
njenih dobrih osem tisoč evrov.

Nekaj več kot 41 tisoč evrov bo šlo 
za plačilo tokovine in vzdrževanje 
javne razsvetljave v občini, ki obsega 
24.700 tekočih metrov nadzemnih in 
6.100 tekočih metrov podzemnih vo-
dov, 587 žarnic in 45 prižigališč.

NALOŽBE NA OBMOČJU 
TRIGLAVSKEGA NARODNEGA 
PARKA (TNP)

V okviru potrjenega akcijskega na-
črta TNP bo občina dobrih 340 tisoč 
evrov namenila izboljšanju prometne 
varnosti na lokalnih cestah na obmo-
čju parka in pripravi dokumentacije 
za vodovod Krn ter parkirišče P + R 
(parkiraj in se pelji) ob obrtni coni v 
Kobaridu. Slednje bo obiskovalcem 
omogočalo parkiranje avtomobila na 
obrobju mesta in nadaljevanje poti 
proti območju TNP z javnim prevo-
zom Hop ON Hop OFF Kobarid, ko-
lesom ali peš.

Na delu ceste Smast–Vrsno se 
predvideva postavitev varnostnih og-
raj. Na javni poti Jezerca–Drežniške 
Ravne–planina Zaprikraj je predvide-
na izvedba kamnite zložbe in uredi-
tev ceste s preplastitvijo v dolžini 31 
metrov, na gozdni cesti Zaprikraj pa 
betoniranje vozišča. Na lokalni cesti 
med Vrsnim in Krnom bodo sanirali 
kritične točke. Preplastili bodo del 
ceste Krn–planina Kuhinja in del jav-
ne poti v vasi Krn, ki predstavlja do-
stopno pot do kmetijskih ter gozdnih 
zemljišč znotraj TNP.

PODPORA GOSPODARSTVU
Velik del sredstev je letos name-

njen pospeševanju in podpori gospo-
darske dejavnosti. Namen je namreč 
zagotoviti ustrezno podporno okolje 
za razvoj podjetništva in turizma, 
pogoje za razvoj malega gospodar-
stva in gospodarstva izven tradicio-
nalnih dejavnosti ter razvoj lokalne 
turistične infrastrukture.

Za izgradnjo obrtne cone Kobarid – 
jug, ki naj bi se zaključila v letu 
2022, je v letošnjem proračunu rezer-
viranih dobrih 520 tisoč evrov. Sred-
stva so namenjena izdelavi projektne 
dokumentacije, investicijskega pro-
grama, prometne študije, razpisne 
dokumentacije in varnostnega načr-
ta. Predvidena je izgradnja vstopne 
ceste s priključkom na glavno (držav-
no) cesto med Kobaridom in Idrskim, 
ki se bo povezala z že zgrajenim 
cestnim omrežjem v obrtni coni. Na 
16.000 m2 je predvideno oblikovanje 
okoli sedem modulov, velikosti od 
2.000 do 3.000 m2.

Sprejet je bil Pravilnik o dodeljeva-
nju pomoči za pospeševanje razvoja 
gospodarstva v občini Kobarid. Sred-
stva v višini 10 tisoč evrov bodo letos 
namenjena predvsem za subvencio-
niranje nujnih obratovalnih stroškov 
v času epidemije. Javni razpis bo 
objavljen predvidoma v juniju.

PODPORA KMETIJSTVU
Projekte za spodbujanje razvoja 

dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
prodajo in trženje kmetijskih pridel-
kov ter ohranjanje krajin občina so-
financira prek javnega razpisa. Temu 
letos namenja 23 tisoč evrov. Za oži-
vitev ribogojnice v Kobaridu je sred-
stva pridobila na javnem pozivu LAS 
Dolina Soče. V okviru druge faze 
obnove se predvideva investicijsko 
vzdrževanje prvega in drugega nad-
stropja ter podstrešja ribogojnice. 
Uredili se bodo prostori za štiri pisar-
ne, prostore za izvedbo delavnic, 
druženje in »coworking«, mini bar ter 
terasa. Tu se bodo izvajale tudi labo-

Utrinki

UREJANJE ZAŠČITE VOZIŠČA PRED 
PADAJOČIM KAMENJEM na enem od odse-
kov lokalne ceste med naseljema Vrsno in 
Krn. Foto: arhiv Občine Kobarid

V NASELJU SVINO, NATANČNEJE OD 
ODSEKA H KAMPU RUT DO VASI poteka 
postavitev šestih javnih svetilk. Foto: Nataša 
Hvala Ivančič

nato pa se z bovškimi tekači podala 
proti Kobaridu in v poznih popoldan-
skih urah obiskala še Tolmin. Do 6. 
maja je tako prepotovala že vse ob-
čine v naši regiji in v vsakem občin-
skem središču dočakala pester 
sprejem v družbi zanimivih ljudi. Fo-
tografije o dogajanju po posameznih 
občinah si lahko ogledate na zgoraj 
omenjeni spletni strani.
T. Š. F.

KLUB TOLMINSKIH 
[TUDENTOV SKRBI ZA 
PESTRO DOGAJANJE
Poso~je – Kljub nenavadnim mese-
cem, ki so za nami, smo si člani Klu-
ba tolminskih študentov (KTŠ) vse-
skozi prizadevali, da bi svojemu ob-
činstvu popestrili vsakdan z organi-

zacijo raznovrstnih dogodkov.
Naš prvi letošnji dogodek je bila Info-
bomba, katere namen je bil pomagati 
dijakom, ki se odločajo, kje in kako 
nadaljevati svojo študijsko pot. V 
marcu smo nato v upanju, da bomo 
kmalu spet lahko potovali, poslušali 
potopisno predavanje Katje Humar 
o enoletnem življenju in delu v Kana-
di, nekaj dni za tem pa se skupaj za-
bavali na stand-up dogodku, kjer nas 
je v dobro voljo spravil Tin Vodopivec. 
Za tiste, ki se raje kot pred ekran 
odpravite v naravo, smo že tretje leto 
zapored pripravili KTŠ »bucketlist«, 
kjer letos najdete sedem predlogov 
za sobotni potep po Posočju. Seveda 
nismo pozabili niti na dobrodelnost. 
V okviru ŠKIS-akcije »Častim ½ litra« 
smo študente pozvali k darovanju 
krvi, razpisali pa smo tudi projekt 

KTŠ-družinica, kjer finančno pomoč 
ponujamo mladim študentskim druži-
nam. Na razpis se je možno prijaviti 
še vse do konca septembra. Omeni-
ti gre tudi, da smo se v maju osredo-
točili na reševanje socialnih in bi-

vanjskih težav – organizirali smo javni 
tribuni, kjer smo izpostavili potrebo 
po mladinskem centru in opozorili 
na trenutno stanovanjsko problema-
tiko v občini Tolmin. Na dogodku so 
se nam med drugim pridružili župan 

KLUB TOLMINSKIH ŠTUDENTOV JE PRIPRAVIL JAVNO TRIBUNO, na kateri je izpostavil po-
trebo po mladinskem centru in opozoril na stanovanjsko problematiko. Foto: Nace Uršič
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ratorijske delavnice na temo spozna-
vanja soške postrvi.

HOP ON HOP OFF KOBARID BO 
TUDI LETOS POVEZAL KOBARIŠKO

V poletnem času bo občanom in 
obiskovalcem na voljo Hop ON Hop 
OFF Kobarid. Izvajanje prevozov bo 
sofinancirano v okviru strateškega 
čezmejnega projekta Crossmoby (več o 
tem na strani 12), za tiskani material 
in zemljevide pa bo poskrbela občina.

ŠPORTNI IN KULTURNI OBJEKTI
V proračunu so zagotovljena sred-

stva za redno vzdrževanje športnih 
in kulturnih objektov ter zunanjih 
športnih površin in tudi za sanacijo 
strehe in zamenjavo svetil v telovad-
nici, izdelavo odra za snemalce tekem 
ter tekmovanj. Nad športno površino 
bodo zamenjane obstoječe svetilke z 
LED-sijalkami, s katerimi bo zagoto-
vljena višja in enakomernejša 
osvetljenost, primerna za TV-preno-
se. V tem letu bo izdelana še idejna 
zasnova za ureditev območja med 
telovadnico in atletskim stadionom.

V Kulturnem domu Kobarid je v 
načrtu ureditev balkonskega dela 
dvorane tako, da bo izboljšana vidlji-
vost na oder. Sredstva so zagotovlje-
na tudi za zamenjavo oken in polken 
na južni strani Doma Andreja Man-
frede.

Občina je lastnica zidanega slop-
nega znamenja na Šarfovi ulici v Ko-

baridu, ki je razglašeno za kulturni 
spomenik lokalnega pomena in pred-
stavlja ohranjeno dediščino s fresko. 
Ker je v zelo slabem stanju, je pred-
videna sanacija poškodbe. Obnova, 
ki zajema konservatorsko-restavrator-
ska dela na stenskih poslikavah, 
ometih in kovinskih vratcih ter zi-
darska dela, je ocenjena na 12 tisoč 
evrov. Nekaj manj kot devet tisoč je 
občina pridobila na javnem razpisu 
za izbor kulturnih projektov na po-
dročju nepremične kulturne dedišči-
ne Ministrstva za kulturo RS.

DENARNA POMOČ 
NOVOROJENCEM IN NAGRADE 
DIPLOMANTOM

Proračun del sredstev namenja ob-
daritvi novorojenčkov in diploman-
tov. Skladno s pravilnikom so starši ob 
rojstvu otroka upravičeni do denarne 
pomoči v višini 250 evrov, nagrada 
diplomantom, magistrom in doktorjem 
s stalnim bivališčem v občini Kobarid 

pa znaša 100 evrov. Upravičenci jo 
prejmejo po oddaji vloge in naloge 
ter opravljeni predstavitvi. Zaradi sta-
nja, ki ga je prinesel koronavirus, je 
bil sprejem pri županu s predstavit-
vami nalog odpovedan in bo predvi-
doma potekal v začetku septembra.
Nataša Hvala Ivančič

Bi gradili hi{o ali kupili 
stanovanje v ob~ini Kobarid?

Občina Kobarid je pristopila k re-
ševanju stanovanjske problematike. 
V načrtu je gradnja večstanovanjske-
ga objekta s poslovnim prostorom in 
parkirišči za osebna vozila, ki bo 
postavljen poleg kobariškega kultur-
nega doma, ter priprava komunalno 
opremljenih zemljišč za gradnjo sta-
novanjskih hiš.

Občina vabi vse zainteresirane, da 
do 11. junija izpolnijo kratko anketo, 
objavljeno na občinski spletni strani 
(www.kobarid.si). Z njo želimo pre-
veriti, kakšno je zanimanje glede 

OBČINA KOBARID NAČRTUJE IZGRADNJO VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA s poslovnimi 
prostori v neposredni bližini kobariškega kulturnega doma. Z anketo želi preveriti interes glede 
nakupa stanovanj in gradnje stanovanjskih hiš v Kobaridu ter okolici. Foto: iz idejne zasnove 
Studia Torkar

Utrinki

TUDI SLOPNO ZNAMENJE Z OHRANJENO 
FRESKO bo dobilo novo podobo. Foto: Nata-
ša Hvala Ivančič

NA JUŽNI STRANI DOMA ANDREJA MANFREDE BODO LETOS MENJALI OKNA IN POLK-
NA. Sredstva za to naložbo so predvidena v občinskem proračunu. Foto: Nataša Hvala Ivančič

Občine Tolmin Uroš Brežan, vodja 
Mladinskega kulturnega centra Hiša 
mladih Ajdovščina Tonja Ferjančič, 
direktorica Mladinske mreže MaMa 
Maja Hostnik, predsednica dijaške 
skupnosti Gimnazije Tolmin Ema 
Šuligoj in predstavnica Zavoda za 
kulturo, šport in mladino Občine Tol-
min Marina Laharnar.

V upanju, da ob naših projektih uži-
vate tudi vi, za vas že pripravljamo 
seznam poletih dogodkov, kjer verja-
memo, da se bo za vsak okus nekaj 
našlo. Za več informacij si lahko ogle-
date našo spletno in Facebook stran.
Nina Zornik, aktivistka Kluba tolminskih 
študentov

DEMENCI PRIJAZNE TO^KE V 
KNJI@NICI CIRILA KOSMA^A 
TOLMIN
Zgornje Poso~je – V aprilu so na 
pobudo društva Spominčica Zgor-
njega Posočja v naših krajevnih knji-
žnicah v Bovcu, Kobaridu in Tolminu 
dobile mesto Demenci prijazne toč-
ke. Namenjene so osebam z de-
menco, njihovim svojcem in vsem 
ostalim v skupnosti, kjer se točka 
nahaja. Na teh mestih dobijo infor-
macije glede uporabe različnih stori-
tev v skupnosti, kje najdejo pomoč 
in podporo, svojci lahko poiščejo in-
formacije o tem, kako preživeti dan z 
bolnikom ter kaj vse lahko osebe z 

demenco še počnejo.

Številne odgovore, povezane s pro-
blematiko demence, lahko naši upo-
rabniki najdejo tudi v bogati knjižnič-
ni zbirki, z raznolikimi dejavnostmi 
pa knjižnica posreduje koristne nas-
vete o preventivnem preprečevanju 
demence ali soočanju z njo v druži-
ni. Ena takih so redna strokovna 
predavanja posoškega društva Spo-

DEMENCI PRIJAZNE TOČKE SO BILE 
VZPOSTAVLJENE na pobudo društva Spo-
minčica Zgornjega Posočja v krajevnih knji-
žnicah v Bovcu, Kobaridu in Tolminu. Name-
njene so osebam z demenco, njihovim svoj-
cem, pa tudi vsem ostalim. Foto: arhiv Knji-
žnice Cirila Kosmača Tolmin
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nje ter izvajanje ukrepov za prepre-
čevanje širjenja okužbe z virusom 
covid-19. Med drugim so regijskemu 
poveljniku pojasnili sodelovanje čla-
nov občinskega štaba CZ z zdravstve-
nim osebjem pri izvajanju množične-

gradnje stanovanjskih hiš v Kobaridu 
in okolici ter glede nakupa stanovanj. 
Rezultati nam bodo v pomoč pri na-
daljnjih dejavnostih. 
Nataša Hvala Ivančič

Svetovalne ure urbanistke
Vse več občanov se na Občino Ko-

barid obrača z vprašanji, vezanimi 
na občinski prostorski načrt, gradbe-
na dovoljenja in podobno. To nas je 
pripeljalo do odločitve, da smo na 
občini uvedli svetovalne ure urba-
nistke.

Tjaša Podgornik je občanom na 
voljo vsako sredo med 8. in 12. uro 
ter med 13. in 16. uro. V tem času je 
dosegljiva tudi prek elektronskega 
naslova okolje.prostor@kobarid.si in 
telefonske številke 05/38-99-200. 
Vsem zainteresiranim bo odgovorila 
na vprašanja glede občinskega pro-
storskega načrta in mnenj o skla-

dnosti z njim, gradbenih dovoljenj ter 
podobnih tem. Zaradi lažje organiza-
cije dela priporočamo predhodno 
najavo.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Parkirna mesta v Kobaridu
Tako kot pretekla leta je tudi letos 

parkiranje na urejenih parkirnih mes-
tih na Trgu svobode in v Volaričevi uli-
ci v Kobaridu od aprila dalje plačljivo, 
in sicer vsak dan med 8. in 22. uro. 
Strošek urnega parkiranja znaša 0,50 
evra. Cena je ugodnejša za občane in 
zaposlene pri delodajalcih, ki imajo 
poslovne prostore na Trgu svobode v 
Kobaridu, ki lahko z letno dovolilni-
co v vrednosti 10 evrov na območjih 
modre cone parkirajo neomejeno, na 
Trgu svobode in v Volaričevi ulici pa 
eno uro. Na plačljivih parkirnih mes-
tih mora uporabnik poleg letne do-
volilnice namestiti tudi parkirno uro 
z označenim časom začetka parkira-
nja. Za enostavnejše in varnejše pla-
čevanje parkirnine je na parkomatih 
nameščena tudi mobilna aplikacija 
»Easypark«.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Predstavili dejavnosti {taba 
civilne za{~ite

V sredo, 19. maja, se je župan Ob-
čine Kobarid Marko Matajurc skupaj 
s poveljnikom štaba Civilne zaščite 
(CZ) Občine Kobarid Aleksandrom 
Vončino in direktorico kobariške ob-
činske uprave Metko Gregorčič ses-
tal s poveljnikom CZ za Severno 
Primorsko mag. Samuelom Kosma-
čem. Župan je regijskega poveljnika 
seznanil z dejavnostmi občinskega 
štaba CZ, ki je v času od prvega in 
drugega vala epidemije spremljal sta-

NA URBANISTKO TJAŠO PODGORNIK SE 
LAHKO OBRNETE VSI, ki imate vprašanja 
glede občinskega prostorskega načrta, grad-
benih dovoljenj in podobnih tem. Zaradi lažje 
organizacije dela je priporočena predhodna 
najava.

V KOBARIDU JE OD APRILA DALJE PARKIRANJE NA TRGU SVOBODE IN V VOLARIČEVI 
ULICI plačljivo, in sicer vsak dan med 8. in 22. uro.

REGIJSKEGA POVELJNIKA SO SEZNANILI Z DEJAVNOSTMI OBČINSKEGA ŠTABA CIVILNE 
ZAŠČITE IN POSLEDICAMI MOČNEGA DEŽEVJA, ki je sredi maja povzročilo kar nekaj pose-
danja in zdrsov zemljine ter zastajanja voda, zalilo pa je tudi en objekt. Iz leve: poveljnik štaba 
CZ Občine Kobarid Aleksander Vončina, poveljnik CZ za Severno Primorsko mag. Samuel Kos-
mač, župan Občine Kobarid Marko Matajurc in direktorica kobariške občinske uprave Metka 
Gregorčič.

Utrinki

ga cepljenja, ki za občane vseh treh 
posoških občin predvidoma poteka 
vsak četrtek v Tolminu.

Poleg tega je poveljnik Vončina 
gostu predstavil tudi stanje in izve-
dene dejavnosti po nalivu, ki je zve-

minčica v naših prostorih, na našem 
Facebook profilu pa tedensko obja-
vljamo posebne miselne izzive pod 
skupnim naslovom Razgibajmo mož-
gane. Na preprečevanje razvoja de-
mence pomembno vplivajo tudi os-
tale dejavnosti knjižnice; po mnenju 
strokovnjakov namreč k temu pripo-
morejo ravno branje, vseživljenjsko 
učenje, nenehno izobraževanje in 
sodelovanje pri različnih družbenih 
dejavnostih.

Ob odprtju Demenci prijaznih točk 
smo v knjižnicah pripravili priložno-
stno knjižnično gradivo o demenci.
Peter Pavletič, Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin

PRVIH DESET LET SKUPINE 
[OLE ZDRAVJA – MOST NA 
SO^I
Most na So~i – Pisalo se je leto 
2011 in bil je najlepši mesec – maj, 
ko je na Mostu na Soči zaživela telo-
vadba Šole zdravja »1000 gibov«. 
Bila sem zelo srečna, da se je 
končno začelo, pomoč pri tem pa 
nam je nudila kobariška skupina Šo-
le zdravja. Letos praznujemo svoj 
deseti rojstni dan. Ko pogledam na-
zaj, je ta čas minil zelo hitro, a prine-
sel polno lepih druženj, srečanj in 
spominov. Šola zdravja nas je pove-
zala z vso Slovenijo in počutimo se 
kot ena velika družina. Zaradi vsako-

ŠOLA ZDRAVJA – MOST NA SOČI je sredi maja praznovala desetletnico delovanja. Foto: Mir-
jam Kacafura
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čer in tudi v noči na 17. maj na Ko-
bariškem povzročil, da so narasli 
hudourniki ter se močno povečali 
vodotoki, tako da je marsikje prišlo 
do zastajanja vode. Posledično so se 
na nekaterih območjih pojavili ze-
meljski plazovi in posedanja zemlji-
ne. Kot je dejal, je na Livškem ze-
meljski plaz za krajši čas zaprl cesto 
med Livškimi Ravnami in Centrom 
šolskih in obšolskih dejavnosti Kav-
ka. V neurju pa so bili ponovno po-
plavljeni tudi prostori objekta, ki 
stoji ob tamkajšnjem športnem igri-
šču. Vončina si je v družbi upravljav-
cev omenjenega objekta stanje ogle-
dal še istega dne, naslednji dan pa se 
mu je v času, ko so bili tam ravno 
izvajalci vzdrževalnih del te državne 
ceste, pridružil tudi župan Matajurc. 
Kot je pojasnil poveljnik občinskega 
štaba CZ, je težava nastala, »ker cev-
ni prepust pod regionalno cesto ni 
uspel odvajati vseh padavinskih vo-
da, ki so pritekle s pobočja po dveh 
strugah in se je zaradi tega razlivala 
po vozišču regionalne ceste naprej 
proti objektu.« Da do tovrstnih 
nevšečnosti v prihodnje ne bi več 
prihajalo, sta Občina Kobarid in ob-
činski štab CZ na Direkcijo RS za 
infrastrukturo že naslovila predlog s 
prošnjo, da upravljavec ceste v pri-
hodnje skladno z možnostmi najde 
ustrezno rešitev sanacije in s tem 
kontrolirano odvodnjavanje padavin-
skih voda na tem delu državne ceste.
Besedilo in foto: 
Nataša Hvala Ivančič

odšteli 48 evrov. Letne in tedenske 
dovolilnice so vezane na avtomobil 
in jih lahko kupite v Turistično in-
formacijskem centru Kobarid.

Lastniki parcel ob Nadiži lahko 
pridobijo brezplačno dovolilnico za 
parkiranje na svojem zemljišču tako, 
da na Občini Kobarid oddajo vlogo 
s podatki o številki lastniške parcele 
in predložijo prometno dovoljenje.

Vse uporabnike dostopnih mest in 
kopališč ob Nadiži prosimo, da skrbi-
jo za čisto in urejeno okolje, odpadke 
pa odložijo v za to namenjene zaboj-
nike. Na kopalnih mestih je od 15. 
junija do 31. avgusta med 9. in 19. 
uro prepovedano kopanje domačih 
živali ter njihovo zadrževanje na ob-
režju reke. Prepovedani so tudi špor-

tna plovba, kurjenje ognja na nabrež-
ju ter kakršno koli onesnaževanje 
vode in okolice.
Besedilo in foto:  
Nataša Hvala Ivančič

Urejena razgledna to~ka 
proti Kozjaku in spremenjene 
cene nadomestila

Letos je za urejanje območja s sla-
pom Kozjak v občinskem proračunu 
predvidenih dobrih 100 tisoč evrov, 
ki so namenjeni investicijskemu 
vzdrževanju poti, odkupu zemljišč in 
plačilu geodetskih storitev, plačilu 
stroškov najemnin in stroškov dela 
ter pripravi idejne zasnove pešpoti od 
Mlekarne Planika do Napoleonovega 

Odpirajo se dostopna mesta 
ob Nadi`i

S 15. junijem se na dostopnih mes-
tih ob Nadiži na Robiču, v Podbeli, ob 
Napoleonovem mostu in v Logjeh 
začne izvajati parkirni režim. Nadome-
stilo za parkiranje se bo do konca av-
gusta pobiralo vsak dan med 9. in 19. 
uro. Cena urnega nadomestila, ki se ga 
plača na parkomatu na posameznem 
dostopnem mestu, znaša 1,50 evra, 
za ves dan pa boste odšteli 10 evrov.

Tedenska dovolilnica za goste, ki 
prenočujejo pri turističnih ponudni-
kih na območju občine, znaša 16 
evrov, letna dovolilnica za prebivalce 
in lastnike tukajšnjih stanovanjskih 
objektov pa 18 evrov. Vsi ostali obi-
skovalci boste za letno dovolilnico 

PRED NAMI JE KOPALNA SEZONA, zato bo od 15. junija dalje na dostopnih mestih ob Nadiži 
treba plačati parkirnino. 

OBČINA KOBARID NADALJUJE Z UREJA-
NJEM INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU 
SLAPA KOZJAK, občinski svet pa je določil 
nove višine nadomestila njene uporabe med 
glavno turistično sezono, ki traja od 15. junija 
do 15. septembra.

Utrinki

dnevnih vaj je naše telo razgibano, 
predihano, a znova in znova se je 
treba učiti ter nadgrajevati. Šola 
zdravja nam nudi vso podporo.

Tudi koronavirus nas ni ustavil; prila-
godili smo se času, se posodobili in 
Šola zdravja je prišla v naše domove 
prek aplikacije Zoom, YouTube in lo-
kalnih televizijskih kanalov. Ampak 
vemo, da to ni to. Pogovori, objemi, 
smeh, jok, veselje, žalost … vse to 
lahko občutimo prek ekrana, ampak 
šele, ko smo skupaj v živo, je so-
čustvovanje bolj pristno. Telovadba 
je eno, druženje drugo, zato gremo 
po vadbi vedno na kavico. To druže-
nje je zelo pomemben socialni vidik 
naše dejavnosti, ker se bodrimo, na-
smejemo drug drugega in dan se 
začne popolnoma drugače. Hvalež-
ni smo vsem, ki so se in se še trudi-
jo, da je Šola zdravja obstala in na 
naše zelenice ter igrišča privabila 
ljudi, ki so bili željni druženja in vad-

be, pa tudi tiste, ki so se počutili 
osamljene.
Naj živi Šola zdravja še naprej!
Jožica Gerbec, vodja podružnice 3 
Društva Šola zdravja Primorska in vodja 
skupine Šole zdravja Most na Soči

MOSTARSKA O[ PREJELA 
NAZIV VODNA [OLA
Most na So~i – V šolskem letu 
2020/2021 smo se na OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči odločili, da 
pridobimo znak kakovosti in posta-
nemo Vodna šola. Zaradi pouka na 
daljavo smo ob začetku šolskega le-
ta načrtovane dejavnosti preložili na 
22. marec, svetovni dan voda. Izbra-
li smo ga za začetek spodbujanja 
pitja vode za žejo.

Voda je življenjskega pomena, saj 
sestavlja od 60 do 80 odstotkov na-
šega telesa in je nujno potrebna za 
skoraj vsako nalogo v telesu. Pitje 

vode pomembno prispeva tudi k 
zmanjšanju telesne teže in kariesa. 
Če jo popijemo dovolj, smo lahko v 
šoli bolj zbrani in uspešnejši. Že iz-
guba od enega do treh odstotkov te-

lesne tekočine lahko povzroči teža-
ve pri razmišljanju, padec koncen-
tracije, utrujenost in glavobol. S  
pitjem vode iz pipe pa poskrbimo  
tudi za okolje, saj zmanjšujemo  

MOSTARSKA OŠ JE PRIDOBILA ZNAK KAKOVOSTI IN POSTALA VODNA ŠOLA. Na fotogra-
fiji so učenci 9. a razreda pri izviru Pod grmom v Modreju.

SO^Asnik, letnik XXII, {t. 2, 2021



SO^Asnik, letnik XXII, {t. 2, 2021

( 25 )

mostu. Občina Kobarid, skladno s 
sprejetim načrtom vzdrževalnih del, 
nadaljuje z urejanjem infrastrukture 
– počivališč, razglednih ploščadi, sto-
pnic in stopniščnih podestov na poti 
proti malemu ter velikemu slapu 
Kozjak. Na eni najlepših razglednih 
točk na Sočo, ki se nahaja med brvjo 
in malim Kozjakom, je na novo ure-
jena razgledna ploščad, pred njo pa 
prijetno počivališče s pogledom na 
brv in reko. Nova turističnoinforma-
cijska tabla, ki se nahaja pred vsto-
pom na pešpot, kjer kolesarji na 
urejenem mestu pustijo svoja kolesa, 
obiskovalcem poleg zemljevida ponu-
ja tudi vsebine o možnih ogledih na 
Kobariški zgodovinski poti.

Občinski svet Občine Kobarid je na 
majski seji sprejel, da v času glavne 
turistične sezone, to je od 15. junija 
do 15. septembra, cena nadomestila 
za uporabo infrastrukture za obisk 
slapa Kozjak znaša za odraslo osebo 
pet evrov, za otroke tri, za dijake, 
študente, upokojence in skupine (de-
set in več oseb) štiri, za družine pa 
12 evrov. Letna karta znaša 15 evrov.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

V Petrinjo odpeljali za{~itno 
opremo

Kobariški gasilci so se 16. maja 
odpravili v Petrinjo in tamkajšnjim 
prostovoljnim gasilcem predali oseb-
no zaščitno opremo. Delegacijo so 
sestavljali podžupan Občine Kobarid 
Marko Miklavič, predsednica Zdru-
ženja kampov Slovenije Lidija Ko-

ren, predsednik Gasilske zveze Ko-
barid Aleksander Grković in njen 
poveljnik Andraž Mašera, podpovelj-
nik Prostovoljnega gasilskega društva 
(PGD) Kobarid Mitja Hrast ter nje-
gov predsednik Sašo Rosič.

Na območje, ki ga je prizadel po-
tres, so kobariški gasilci v organiza-
ciji Korenove že v začetku januarja 
odpeljali bivalno prikolico in obiska-
li kolege ter jim ponudili pomoč v 
moštvu, opremi oziroma finančno 
pomoč. Aprila so prejeli njihov klic, 
da ob tako velikem številu intervencij 
in posledično uničeni osebni opremi, 
nujno potrebujejo opremo za gašenje 
gozdnih požarov. Na njihovo prošnjo 
se je takoj odzval upravni odbor in v 
istem tednu med člani PGD organi-
ziral akcijo zbiranja sredstev. V dese-

tih dneh so od gasilcev vseh genera-
cij zbrali dobrih 1.300 evrov, s kate-
rimi so nabavili deset lahkih čelad. 
Na prošnjo po pomoči se je prijazno 
odzvalo tudi podjetje za proizvodnjo 
osebne zaščitne opreme iz Slovenije, 
ki je darovalo deset lahkih kombine-
zonov v vrednosti 1.300 evrov. Novi 
zaščitni opremi so kobariški gasilci 
dodali še taktične pasove in komplet 
zaščitne opreme dostavili gasilcem v 
Petrinjo, ki ob prevzemu niso skriva-
li zadovoljstva ter hvaležnosti.

Delegacijo iz Kobarida je sprejel 
predsednik tamkajšnjega gasilskega 
društva Stanislav Polovine. Zahvalil 
se je za pomoč, ki bo pripomogla k 
varnemu opravljanju nalog gasilcev 
na terenu. Skupaj so si ogledali mes-
to, ki je postalo eno samo gradbišče. 

KOBARIŠKI GASILCI SO SKUPAJ S PODPORNIKI PRISKOČILI NA POMOČ SVOJIM KOLE-
GOM V PETRINJI, kamor so sredi maja odpeljali zaščitno opremo. Foto: arhiv PGD Kobarid

Utrinki

Podatek iz marca kaže, da je prija-
vljenih več kot 37.500 poškodb na 
objektih.

Obisk so nadaljevali pri gasilcu 
Borisu Božičku, ki mu potres ni pri-
zanesel. V znak podpore pri obnovi 
doma mu je Korenova predala dona-
cijo v višini 650 evrov, ki jo je skupaj 
s soprogo prevzel s hvaležnostjo in 
solzami v očeh.
Nataša Hvala Ivančič in Sašo Rosič, 
PGD Kobarid

Poletno dogajanje bo 
prilagojeno ukrepom

V občinskem proračunu so zago-
tovljena tudi sredstva za izvedbo pri-
reditev. Javni razpis je objavljen na 
spletni strani občine in je odprt do 
18. junija 2021. V samem občinskem 
središču se v juniju predvideva izved-
ba Kobariškega sejma, v juliju in av-
gustu pa koncerti različnih glasbenih 
izvajalcev – Vlada Kreslina, Zorana 
Predina in Ditke. Poslušalci bodo 
lahko uživali tudi ob zvokih policij-
skega orkestra, Mladi upi Posočja pa 
bodo prepevali z Aniko Horvat in 
Tinkaro Kovač. Ob pesmih Okteta 
Simon Gregorčič bo predstavljena 
notna zbirka Moje nade Metoda Bajta. 
Poletno dogajanje se bo zaključilo s 
Koncertom miru. Ker se lahko program 
zaradi ukrepov, povezanih z bolezni-
jo covid-19, spremeni, zainteresirane 
vabimo, da informacije o dogodkih 
spremljate na občinski spletni strani 
ali Facebook profilu občine.
Nataša Hvala Ivančič

FIZIKA V PRAKSI ali kaj vse so se osmaki poučnega in koristnega naučili o vodi. Foto: Petra 
Drnovšček

količino odpadkov.

Ljudje običajno pijemo, ko smo žej-
ni. Toda v šolah je veliko različnega 
dogajanja in učenci velikokrat poza-
bijo piti, tudi ko so žejni. Zato smo v 
vsakodnevno šolsko življenje in delo 
vnesli pravila Vodne šole:
1. V šoli pijemo samo vodo in napit-

ke na vodni osnovi.
2. Vodo pijemo iz svoje stekleničke.
3. Pijemo ob vodnih odmorih.

Voda je dokazano najbolj zdrava pi-
jača. Pri nas v Zgornjem Posočju te-
če kakovostna iz pipe. Z navajanjem 
na pitje vode in napitkov na vodni 
osnovi se bomo tudi vse bolj zave-
dali, kako pomembno in dobro je, 
da si lahko natočimo čisto kakovo-
stno vodo in da moramo poskrbeti, 
da tako tudi ostane.
Besedilo in foto: Martina Kozorog 
Kenda, knjižničarka, OŠ Dušana Muniha 
Most na Soči

TIHA VODA BREGOVE DERE
Tolmin – Pri pouku fizike, ki jo pou-
čuje učiteljica Petra Drnovšček, 
smo učenci osmih razredov v času 
pouka na daljavo izdelali projektno 
nalogo z naslovom Voda. Vsak uče-
nec se je raziskovanja lotil samostoj-
no. V prvem delu smo proučevali iz-
gube vode in ugotavljali posledice 
puščanja pip, v drugem delu pa smo 
ugotavljali porabo virtualne oziroma 
nevidne vode, ki se uporablja za 
proizvodnjo izdelkov.

Sama sem se raziskovanja lotila tako, 
da sem pipo odprla le toliko, da je iz 
nje kapljalo in nato eno minuto štela 
kapljice. Izračun je pokazal, da v 
enem dnevu iz pipe po kapljicah izte-
če 14 litrov vode, kar pomeni, da bi 
na tak način v enem letu izgubili kar 
5.186 litrov vode. Iztečena količina bi 
v našem gospodinjstvu zadoščala za 
15 dni, zanjo pa bi plačali 9,47 evra.

Naredila sem tudi primerjavo, koliko 
bi v enem letu plačali za vodo, če bi 
vsak dan kupili 1,5 litra vode v plas-
tenki oziroma koliko bi nas stalo, če 
si to količino vode natočimo iz do-
mače pipe. Ugotovila sem, da bi za 

kupljeno vodo porabili 288,35 evra, 
medtem ko bi nas voda iz pipe na le-
tnem nivoju stala 0,99 evra.
Pri ustekleničeni vodi moramo upo-
števati še to, da se v 1,5-litrski plas-
tenki skriva tudi 4,5 litra virtualne vo-
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Ob~ina Tolmin
Ob ob~inskem prazniku

Na zadnji majski dan praznuje Ob-
čina Tolmin. V tem pomladnem me-
secu se spominjamo dogodkov, ki so 
v preteklosti zaznamovali te kraje in 
vplivali na tok zgodovine: velikega 
tolminskega punta, narodnega tabo-
ra, dejavnosti organizacije TIGR, 
ustanovitve Gregorčičeve brigade, 
osvoboditve mesta Tolmina in prve 
seje demokratično izvoljene občinske 
skupščine.

O tem, kaj je zaznamovalo pretek-
lo leto, kako bodo letos obeležili pra-
znik, pa tudi o načrtih za naprej smo 
se pogovarjali z županom Urošem 
Brežanom.

Težko se ognem aktualnim razme-
ram, zaradi katerih tudi letošnji 
maj ni tak, kot smo ga bili vajeni. 
Prireditev praktično ni in kljub 
znanim imenom nagrajencev je 
preložena slavnostna seja. Kako se 
spopadate z epidemijo, ki z vme-
snimi rahljanji ukrepov traja že 
dobro leto?

Takoj v začetku je bilo treba prila-
goditi delo občinskega sveta, saj seje 
v živo niso bile mogoče. S sodelavci 
občinske uprave smo poskrbeli, da 
so se člani občinskega sveta in delov-

bov CZ vseh treh občin v prostorih 
kinogledališča vsak četrtek poteka 
množično cepljenje. Redno spremlja-
mo statistiko in številke o preceplje-
nosti, ki v primerjavi z drugimi regi-
jami in občinami kažejo, da smo 
precej v vrhu. To je prav zaradi dob-
rega dela in organiziranosti.

Kljub omejitvam so vaši projekti 
tekli dalje, kar je bilo opaziti tudi 
na številnih gradbiščih. Kateri so 
bili največji?

Ker je delo občinskega sveta pote-
kalo nemoteno, smo imeli proračuna 
za leti 2021 in 2022 potrjena že ko-
nec lanskega leta. Zato je tudi večina 
naložb že stekla. Najprej bi izpostavil 
urejanje cestne infrastrukture v 
Podbrdu, ki jo skupaj z Direkcijo RS 
za infrastrukturo (DRSI) izvajamo 
že drugo leto. Občina Tolmin v višini 
milijona evrov financira ureditev ko-
munalne infrastrukture: vodovoda, 
kanalizacije, pločnikov in javne 
razsvetljave. Ko bodo dela zaključe-
na, se bosta na čistilno napravo lah-
ko priključila dom upokojencev in 
OŠ. Izpostavil bi tudi dve naložbi v 
ceste: prva, sofinancirana iz Zakona 
o Triglavskem narodnem parku, se 
izvaja na cesti proti planini Stador, 

nih teles srečevali v virtualnem oko-
lju. Tako so lahko redno opravljali 
svoje delo in nemoteno sprejemali 
odločitve. Prilagoditve so bile nujne 
tudi pri delu občinske uprave; kar 
nekaj časa smo delali v dveh ekipah 
– ena od doma, druga v pisarnah – in 
se tedensko menjali. Prilagodili smo 
uradne ure in omejili osebne stike. 
Stranke nas zdaj pogosteje kontakti-
rajo prek telefona ali elektronske po-
šte.

Epidemija je od nas zahtevala doda-
tne naloge. Pohvaliti je treba zdrav-

stvene delavce iz Zdravstvenega doma 
(ZD) Tolmin, zaposlene v domovih 
upokojencev, številne prostovoljce, 
občinski štab civilne zaščite (CZ) ter 
posebej koordinacijsko skupino, ki se 
je od začetka sestajala dnevno, zdaj 
enkrat tedensko, izmenjevala infor-
macije, prilagajala in sprejemala uk-
repe ter usklajevala delo na občinski 
ravni. V tolminskem šolskem centru 
smo zagotovili prostore in ekipe za 
hitro testiranje (testiranje s PCR-testi 
se izvaja na covid točki v ZD). Ob 
podpori zdravstvenega osebja in šta-

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

UROŠ BREŽAN, župan Občine Tolmin. Foto: Mateja Kutin

de. Če en sam član gospodinjstva v 
enem letu namesto ustekleničene 
vode spije vsak dan 1,5 litra vode iz 
pipe, to pomeni, da prihrani 1,5 m3 
virtualne vode. Na ta način bi privar-
čeval le tri evre, a v tem primeru je 
bolj pomemben prihranek virtualne 
vode in 365 odpadnih plastenk.

Ob tem smo se učenci naučili še to, 
da lahko količino odpadkov zmanj-
šamo tudi tako, da kupujemo kako-
vostne izdelke, in sicer v takih količi-
nah, kot jih dejansko potrebujemo, 
saj z vsakim odpadkom odvržemo 
tudi virtualno vodo.

Bolj varčna je tudi uporaba reciklira-
nega papirja. Za projektno nalogo 
sem popisala deset listov in porabila 
100 litrov virtualne vode. Če bi pisa-
la obojestransko na recikliran papir, 
bi porabila samo 0,5 litra virtualne 
vode. Vendar pa denarni prihranki 
niso edini odločilni. Bolj pomembno 

je zavedanje, da so količine vode 
omejene in spoznanje, da pitna vo-
da iz pipe na tem planetu ni nekaj 
samoumevnega.
Kristina Golja, učenka 8. c, OŠ 
Franceta Bevka Tolmin

SVETOVNI DAN ZEMLJE V 
PODBRDU
Podbrdo – Na Svetovni dan Zemlje 
so na bencinskem servisu v Podbrdu, 
katerega lastnik vedno najde posluh 
za povezovanje z lokalno skupno-
stjo, odkrili informacijsko tablo z 
naslovom Naravna dediščina. Na eni 
najbolj tranzitnih točk v kraju iz-
postavlja endemično cvetico Baške 
grape – kratkodlakavo popkoreso – 
in tisti segment ekosistema, ki mu 
ljudje s svojim načinom življenja naj-
bolj škodimo – vodi. Ta življenjsko 
potrebna dobrina v Podbrdu, njegovi 
okolici in Baški grapi nasploh prihaja 

na dan v številnih izvirih, se 
brezskrbno razliva po razdrapanih 
tleh ali pa »se meče« od brega k 
bregu in hiti do reke Bače, od koder 
skozi igro valov šumi v svet. Po naj-
bolj vidnih strugah žuborijo Petrobrški 
potok, Travbah, Kacenpoh in Mačji 
potok s slikovito sotesko Plumf, 
Batava, Mlinski potok, Lajtna grapa 
ter Driselpoh z ledeniško izdolbenim 
kanjonom Kamrca. Doslej onesna-
ženost, na katero opozarja Svetovni 
dan Zemlje, še ni načela njene čis-
tosti. A v času, ko vse več zemljanov 
išče neokrnjene kotičke, se Graparji 
zavedajo, da bo potrebnega veliko 
truda, opozarjanja in spodbujanja, 
da bo taka tudi ostala.

Temu služi tudi informacijska tabla, 
namenjena kupcem, popotnikom, 
turistom … Čeprav točki namenjajo 
le kratek postanek, njena izposta-
vljenost dopušča zaris vznemirljive 

INFORMATIVNA TABLA NARAVNA DEDIŠ-
ČINA mimoidoče seznanja z bogastvom 
Podbrda in bližnje okolice. Foto: Cveto Zgaga
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druga, težka dobre pol milijona ev-
rov, pa na cesti proti Volčanskim Ru-
tom. Za slednjo, ki bo bistveno iz-
boljšala dostopnost, so se tamkajšnji 
prebivalci prizadevali več let. V teku 
je posodobitev glavnega cevovoda 
vodovoda Zadlaščica nad poslovno 
cono Poljubinj, ki je predpogoj za 
izgradnjo vodovoda proti Širokemu, 
ki je načrtovan v drugi polovici leta 
in za katerega se kaže možnost pri-
dobitve dodatnih sredstev. Skupaj z 
DRSI pa smo zaključili ureditev kro-
žišča na Rodnah, letos pa pričakuje-
mo začetek gradnje tolminske obvo-
znice, ki naj bi bila dokončana leta 
2023. V teku je postopek pridobiva-
nja gradbenega dovoljenja in priprava 
razpisa za izbiro izvajalca.

Začenja se izvajanje največje na-
ložbe na področju družbenih dejav-
nosti – to je ureditev prostorov in 
tribune ob stadionu na Brajdi. Zdaj 
teče postopek izbire izvajalca.

Spremembe se nam obetajo tudi na 
Sotočju, ki je priljubljeno tako med 
domačini kot med obiskovalci in 
organizatorji festivalov. Kot smo 
lahko v SOČAsniku že brali, ste 
imenovali delovno skupino, ki bo v 
sodelovanju s prebivalci pripravila 
strategijo razvoja tega območja. Kaj 
si vi želite za ta prostor?

Delovno skupino sem imenoval, da 
združi in poenoti različne želje, inte-
rese ter do konca leta pripravi usme-
ritve za investicijski in poslovni 
načrt. Njihova naloga ni lahka. Skozi 
javne debate, posvete, pogovore z 

različnimi uporabniki in analizo tega 
prostora mora predlagati usmeritve, 
ki bodo šle v smer podaljšanja turi-
stične sezone, najti nove vsebine ob 
upoštevanju okolja ter tudi preteklo-
sti, ko so bili festivali izrazito domi-
nanten turističen produkt te lokacije. 
To je velik izziv, saj ima območje 
potencial tako za razvoj turizma kot 
ureditev prostora, namenjenega do-
mačinom. Glavna dilema, s katero se 
bo delovna skupina morala soočiti, 
je, na kakšen način uskladiti interese 
domačinov s poslovnimi interesi in 
predvideno dejavnostjo na tem ob-
močju. Zdaj je pravi čas, da vsak 
izrazi svoje želje in tudi pomisleke. 

Z obvoznico se bodo odprle nove 
možnosti urejanja mesta, kar je bi-
lo doslej zaradi državne ceste skozi 
Tolmin onemogočeno.

Tolminska obvoznica je pomem-
bna s prometnega, razvojnega in 
okoljskega vidika. Preoblikovanje 
središča in starega dela Tolmina je 
ena pomembnih razvojnih pridobitev, 
ki jo prinaša. Te naloge smo se lotili 
strokovno in vključujoče s številnimi 
delavnicami pod vodstvom arhitekta 
izr. prof. mag. Tomaža Krušca, na 
katerih smo prišli do usmeritev za 
naslednje korake. Tako sta zdaj že v 
teku dva pomembna projekta: ureja-
nje tolminske tržnice in Mestnega 
trga, izvedbo pa je načrtovana za 

letos. Središče Tolmina in staro 
mestno jedro bosta bolj prijazna 
pešcem in kolesarjem, različnim de-
javnostim, prebivalcem in obiskoval-
cem. Taki posegi pa ne morejo polno 
zaživeti, dokler imamo skozi Tolmin 
glavno prometno žilo in državno ces-
to, kar pomeni številne dejanske in 
birokratske omejitve, negativne 
okoljske vplive in tudi nekaj proble-
matičnih točk z vidika prometne var-
nosti. Prometno napajanje Cvetja, ki 
ga poleg omenjenega prinaša obvo-
znica, pomeni tudi nujno potrebno 
možnost širitve mesta. Da koristi 
tega projekta močno pretehtajo sem 
prepričan tudi, ko pogledam v Koba-
rid in Bovec ter si kraja poskušam 
predstavljati brez obvoznic in z vsem 
prometom skozi njuni središči.

Pred nedavnim je potekala javna 
tribuna o mladinskem centru v Tol-
minu. Ste prišli do kakšnih rešitev? 

Pohvalil bi mlade, da so se na ta 
način spopadli z izzivi. V zadnjih 
dveh desetletjih je bilo za mladino 
narejenih kar nekaj stvari, pomem-
ben premik pa je predstavljal sprejem 
Lokalnega programa za mlade. To 
potrjuje tudi pridobitev certifikata 
Mladim prijazna občina. Zavedamo 
se, da to ne pomenim, da smo nare-
dili že vse. Kar se mi zdi ključno in 
je bil tudi eden od ciljev tega progra-
ma, je, da smo v okviru Zavoda za 
kulturo, šport in mladino Občine 
Tolmin (ZKŠM) zaposlili osebo, ki se 
ukvarja z organizacijo mladinskih 
programov. Najmlajšim je na voljo 

Spoštovane občanke in občani,
za nami je še en mesec maj, v katerem smo prav gotovo pogrešali tisto 

prijetno spomladansko vzdušje s številnimi dogodki v organizaciji naših 
društev in javnih institucij, ki smo ga bili vajeni in ga pravzaprav imeli 
za samoumevnega ob vsakoletnem prazniku Občine Tolmin. Epidemija, 
ki je že lani ves svet obrnila na glavo in po kateri bržčas nikoli več ne bo 
tako kot pred njo, se počasi le umirja. Tudi vsak od nas (lahko) po svojih 
močeh prispeva k temu, da se znova vrnemo v – verjetno zdaj že prav 
zares tako mislimo – dobre stare čase. Bolj spodbudne številke zadnjih 
tednov me navdajajo z upanjem, da se bomo počasi spet začenjali sreče-
vati ob različnih priložnostih, da je pred nami nekoliko bolj sproščen čas 
poletnih počitnic in dopustov ter da bomo v petek, 10. septembra, lahko 
pripravili slavnostno sejo občinskega sveta s podelitvijo letošnjih občinskih 
nagrad. Za zamik smo se odločili, da bi bili pri izvedbi dogodka čim 
manj omejeni in da bi se tudi letošnjim prejemnikom za njihov dosedanji 
prispevek zahvalili na primeren način ter jim namenili pozornost, ki si 
jo vsekakor zaslužijo.

Ob občinskem prazniku vam vsem čestitam in obenem želim, da osta-
nete zdravi.

Uroš Brežan, župan

Utrinki

sledi v kotiček njihovega očesa. 
Morda jih bo nekega dne pripeljala 
nazaj z namenom, da bi uživali v bo-
gastvu njene dediščine.

Informacijska tabla je eden od pro-
duktov projekta Mrouce cajta 2020, 
katerega vodilni partner je bila Obči-
na Tolmin, v pripravo besedila pa se 
je poglobil partner projekta KTT 
Društvo Baška dediščina.
Olga Zgaga, KTT Društvo Baška 
dediščina

TRAJNOSTNO UTRJEVANJE 
SLEDI DEDI[^INE
Ba{ka grapa – KTT Društvo Baška 
dediščina je letošnjo pomlad dopi-
sno izvedlo 16. občni zbor. Načrte 
preteklega leta je sicer nekoliko 
prekrižal koronavirus in dogodke se-
lil na splet, a so bile dejavnosti nad 
pričakovanji kakovostne in pred-

vsem trajnostne. V koronski preob-
leki je 85 članov praznovalo tudi 
15-letnico delovanja društva.

Zaustavljeni čas so člani na vseh treh 
objektih tehnične dediščine – na te-
matski poti Na svoji zemlji, pri vzpo-
stavitvi novega razstavnega prostora 
in sistematičnem zbiranju odkruškov 
časa, ki so izklesali njihovo identite-
to – zapolnili s prostovoljstvom. 
Zbrano gradivo je društvo predstavi-
lo v dveh letakih, dveh informacijskih 
tablah, knjigi o preteklosti Kejzna 
karta mi pisej – Podbrdo skozi stare 
razglednice, na premični razstavi, v 
promocijskem filmu o Podbrdu in 
dokumentarnem filmu o nekdanji 
TVI Bača (pripravljeno v okviru pro-
jekta Mrouce cajta) ter na šestih spo-
minskih znamenjih ljudem, ki so pus-
tili sledi v petih vaseh zgornjega dela 
Baške grape. Produkti so nastajali v 
tesnem sodelovanju s petimi krajev-

V ŽELJI PO ODKRIVANJU BOGASTVA DEDIŠČINE BAŠKE GRAPE PRIHAJAJO SEM OBI-
SKOVALCI IZ VSE SLOVENIJE. KTT Društvo Baška dediščina je prve gostilo takoj po sprostitvi 
ukrepov. Foto: Alenka Zgaga

nimi skupnostmi in društvi z obmo-
čja delovanja, Tolminskim muzejem 
in petimi partnerji pohoda po Bevko-
vi poti, tudi s Cerkljanskim muzejem.

Podobno pestro in izvirno je društvo 
sestavilo tudi program dela za leto 
2021, ki bo ustaljene dejavnosti 
nadgradil z veliko mero tankočutno-
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Mala hiša, vzpostavljen je prostor za 
sodelo, v Minku se lahko odvijajo 
manjši koncerti in vadijo glasbene 
skupine, imamo poseben stanovanj-
ski razpis za mlade družine … Mladi 
pa pogrešajo prostor za dnevno dru-
ženje in prostor, kjer bi lahko orga-
nizirali zabave. Glede obeh se kažejo 
možnosti, ki bi jih lahko z ZKŠM in 
Klubom tolminskih študentov ob 
njihovi pripravljenosti, vloženi ener-
giji na strani občine in pripravljenosti 
v občinskem svetu v kratkem dogo-
vorili ter nato uresničili. Tu mislim 
na lokaciji prizidka telovadnice v 
Šolskem centru Tolmin in objekt Pa-
radisa na Sotočju.

Kaj bo z letošnjimi poletnimi prire-
ditvami?

Podobno kot lani načrtujemo do-
gajanje v starem mestnem jedru in 
ob jezeru na Mostu na Soči, upam 
pa tudi na pestrejše dogajanje na So-
točju. Program oblikujejo ZKŠM, tol-
minska izpostava Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti, Turistično 
društvo Most na Soči in Krajevna 
skupnost Tolmin. Zadnjo besedo pa 
bo tudi letos imela epidemiološka 
situacija.

V zgodovini smo bili Tolminci po-
znani kot puntarji. Ker se včasih zdi, 
da smo tu, na podeželju in obrobju, 
pozabljeni, je nujno, da se oglasimo, 
ko nas ne slišijo. To je bilo zaznati 
tudi v zgodbi o gradnji satelitskega 
urgentnega centra v Tolminu. Se 
stvari od februarskega obiska ta-
kratne državne sekretarke Marije 
Magajne premikajo v pravo smer 
oziroma ali se sploh premikajo?

V tej zgodbi smo se skupaj z ZD 

Tolmin zelo trudili in poskušali vklju-
čiti vse odločevalce, vključno z aktu-
alnim posoškim poslancem Danije-
lom Krivcem. Vseeno za zdaj nimam 
pozitivnih informacij. Mogoče bomo 
lahko vsaj del denarja za ureditev 
urgentnega centra pridobili skozi 
Načrt za okrevanje in odpornost po 
epidemiji, katerega osnovni namen je 
krepitev zdravstvenega sektorja. Je 
pa to tema, ki jo bo v Posočju, tako 
zaradi oskrbe prebivalcev kot tudi 
vse številčnejših obiskovalcev in za-
gotavljanja nujne medicinske pomo-
či, brezpogojno treba nasloviti v nas-
lednjih letih.

Konec marca je med ljudmi zavr-
šalo, ko se je kot možno lokacijo za 
selitev asfaltne baze omenjalo tol-
minsko separacijo. Kakšno je vaše 
mnenje o tem?

Tako kot smo se strinjali na sestan-
ku na občini, kjer so bili prisotni 
predstavniki krajevnih skupnosti 
Volče in Dolje-Gabrje, predstavniki 
turističnega gospodarstva in nekateri 
zaskrbljeni občani, sedanja separaci-
ja Doline neposredno ob Soči v no-
benem primeru ni primerna za 
takšno dejavnost. Bo pa tam treba 
poskrbeti za zmanjšanje negativnih 
vplivov obstoječe dejavnosti, kot so 
hrup, prašenje in odnašanje brežin v 
neposredni bližini. 

Nedavno ste bili ponovno potrjeni 
za podpredsednika Razvojnega sve-
ta Kohezijske regije Zahodna Slo-
venija (KRZS). Lahko našim bral-
cem pojasnite, kaj ta funkcija sploh 
pomeni? Kakšne prednosti lahko 
prinese našim krajem?

Slovenija nima regij, kot jih pozna-

jo druge večje evropske države, zato 
se je odločila za vzpostavitev dveh 
kohezijskih regij, v okviru katerih se 
izvaja evropska kohezijska politika. 
Zdaj smo na začetku nove finančne 
perspektive, ki bo trajala do leta 
2027. Svet KRZS je tisti organ, ki je 
partner državi, ministrstvu in pred-
vsem Službi Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, ko se 
sprejema ključne razvojne dokumen-
te, ki prinašajo možnost koriščenja 
evropskih sredstev. Daje soglasja h 
ključnim strateškim državnim odlo-
čitvam. Prek te funkcije lahko prido-
bim informacije, hkrati pa mi daje 
možnost sooblikovanja programov. 
Ključna težava, s katero se KRZS so-
oča, je, da je z novo finančno per-
spektivo uvrščena med razvite evrop-
ske regije. To pa pomeni, da bomo 
imeli na voljo bistveno manj sredstev, 
kot smo jih imeli doslej. Razlike zno-
traj regije so velike; določena obmo-
čja so po ključnih razvojnih kriterijih 
manj razvita tudi v primerjavi z 
vzhodno regijo. Iščemo načine, kako 
zagotoviti možnosti za kraje, kot so 
naši, da bodo lahko tudi v nasled-
njem obdobju reševali razvojne izzi-
ve. Brez evropskih sredstev to ne bo 
mogoče.

Svet KRZS imenuje svoje predstav-
nike tudi v programe čezmejnega in 
teritorialnega sodelovanja. Za nas je 
zelo pomemben čezmejni program 
Italija-Slovenija, kjer poskušamo uve-
ljaviti tudi svoje interese, konkretno 
na način, da bi se čim več sredstev 
usmerilo neposredno v območje ob 
meji in tako spodbudilo sodelovanje 
med društvi, občinami in drugimi 
organizacijami. Vsakoletna srečanja 

Slovencev Videmske pokrajine in Po-
sočja so trden temelj in humus take-
ga sodelovanja.

Zaključiva najin pogovor z občin-
skim praznikom. Kako ga boste 
obeležili?

Ker se prilagajamo trenutnim raz-
meram, smo slavnostno sejo presta-
vili. Načrtujemo, da jo bomo izvedli 
10. septembra, saj menimo, da bodo 
takrat razmere najbolj ugodne za čim 
večje število obiskovalcev. V starem 
mestnem jedru Tolmina – na Placu 
se bomo poklonili in zahvalili vsem 
letošnjim nagrajencem.
Pripravila: Mateja Kutin

Podelitev za pet prejemnikov 
ob~inskih nagrad 
predvidoma septembra

Občinski svet je letos podelil pet 
nagrad Občine Tolmin, in sicer pla-
keto Društvu veteranov SEVER Sever-
ne Primorske za življenjsko delo ob 
30-obletnici osamosvojitve Republike 
Slovenije, priznanji Cvetki Jug za 
življenjsko delo na področju planin-
stva in Slavku Šorliju za dolgoletno 
delo pri ohranjanju kulturne dedišči-
ne ter uspešno prenašanje znanja na 

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

RAZVOJNI PROGRAM OB^INE 
TOLMIN
V pripravi je Razvojni program 
ob~ine Tolmin za obdobje 2022–
2030. Na ob~inski spletni strani 
www.tolmin.si bo v kratkem obja-
vljena anketa, v kateri lahko vsak 
ob~an izrazi svoje mnenje in 
predlaga vsebine, ki se mu zdijo 
klju~ne za razvoj ob~ine v prihod-
nje.

sti do skupnosti. Kot partner v pro-
jektu Podeželje in dediščina v dolini 
Soče (pridobljen na razpisu LAS Do-
lina Soče) bo nadgradilo tematsko 
pot Na svoji zemlji. Pripravlja še z 
etnološkega vidika dopolnjen raz-
stavni prostor, obnovo Volfove infor-
mativne table in znano akcijo Selfie 
Na svoji zemlji. Med zadanimi nalo-
gami je tudi že 11. sodelovanje na 
Dnevih evropske kulturne dediščine. 
Rdeča nit tridnevnega 16. FESTIvala 
Odmevi dediščine pa bodo nekda-
nje vaške šole v zgornjem delu Ba-
ške grape s poudarkom na 60. 
obletnici izgradnje nove šole v Strži-
šču.
Olga Zgaga, KTT Društvo Baška 
dediščina

JEDRO GLASBENEGA 
ŽIVLJENJA @E 70 LET
Tolmin – Glasba, kakršno ustvarja-
mo in poustvarjamo na Glasbeni šoli 
(GŠ) Tolmin, ima svoje korenine v 
razmeroma raznovrstni glasbeni pre-
teklosti. Številni pevski zbori, tam-
buraški zbor in pihalni orkester po-
menijo kulturno dediščino, iz katere 
se je razvilo bogato glasbeno življe-
nje. Glasbena dejavnost se je naj-
bolj razmahnila v okviru čitalniškega 

ŽELJA KOLEKTIVA GLASBENE ŠOLE TOL-
MIN je, da bi na žlahtnih tleh tradicije tudi v 
prihodnje preizkušali in prestavljali meje 
umetniškega izražanja ter mlade vzgajali v 
suverene in odgovorne ljudi, ki bodo še na-
prej navduševali z glasbo. Foto: Foto Červ
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druge. Zahvali so podelili Igorju 
Skočirju za dolgoletno prostovoljno 
delo v enotah za iskanje in reševanje 
oseb v sklopu civilne zaščite ter Sku-
pini ljudskih pevk Korenine pri KD 
podeželskih žena Gornjega Posočja 
za dolgoletno delo pri ohranjanju 
kulturne dediščine – ljudske pesmi. 
Zaradi še vedno neugodnih epidemi-
oloških razmer smo se tako kot lani 
odločili slavnostno sejo občinskega 
sveta s podelitvijo najvišjih občinskih 
nagrad prestaviti na kasnejši čas. Pre-
dvidoma jo bomo izpeljali v petek, 
10. septembra, na prizorišču v starem 
mestnem jedru Tolmina.
Špela Kranjc

Sanacija na obmo~ju 
Grahovega v dr`avnem 
programu

Vlada RS se je ob koncu lanskega 
leta seznanila s Programom nujnih 
ukrepov za odpravo posledic nestabil-
nosti tal majhnega in srednjega ob-
sega za leti 2020 in 2021, s katerim 
se načrtuje sofinanciranje izvedbe 
nujnih ukrepov na 32 lokacijah v 
državi. Program je Ministrstvo za 
okolje in prostor (MOP) oblikovalo 
na podlagi predlogov, ki so jih pos-
redovale občine, gre pa za sanacijo 
zemeljskih plazov, ki v veljavni za-
konodaji niso opredeljeni kot narav-
na nesreča večjega obsega, njihova 
sanacija pa presega finančno sposob-
nost prizadete lokalne skupnosti. Med 
156 predlogi za izvedbo nujnih sana-
cijskih ukrepov dokument izpostavlja 
»predvsem dva primera plazenja, ki 
močno ogrožata večje število stano-
vanjskih objektov in infrastrukturne 
objekte – plazenje zemljine nad nase-

ljem Koroška Bela v občini Jesenice 
in plazenje na območju naselja Gra-
hovo ob Bači v občini Tolmin«.

Območje Grahovega ob Bači je že 
od nekdaj znano po stalnem počas-
nem premikanju površja in vplivih 
precejšnjih količin podtalnice. Iz leta 
v leto večje prometne obremenitve, 
dopolnjene z gradbenimi posegi v 
okviru temeljite sanacije državne ces-
te skozi naselje, so jeseni 2017 spro-
žile lokalno plazenje zemljine, ki je 
objektom ob gradbišču dodalo nove 
razpoke. V I. fazi sanacije je Direk-
cija RS za infrastrukturo (DRSI) 
izvedla sanacijske ukrepe za zmanj-
šanje ogroženosti državne ceste in 
stanovanjskih hiš ob njej na dolžini 
130 metrov. V naslednji, II. fazi sana-
cije so predvideni izvedba štirih sid-
ranih pilotnih sten, ureditev površin-
skega odvodnjavanja pobočja pod 

državno cesto in globinskega od-
vodnjavanja pred gasilskim domom 
nad cesto ter sanacija podpornega 
zidu pod njim. Z dvema sidranima 
pilotnima stenama v dolžini 160 in 
35 metrov bodo zavarovana državna 
cesta ter izboljšane stabilnostne raz-
mere stanovanjskih hiš in gasilskega 
doma nad njo, sidrani pilotni steni 
pod stanovanjskimi hišami v dolžini 
75 in 50 metrov pa bosta bistveno 
omilili nadaljnje premike ter poškod-
be objektov pod cesto. Obsežnega 
plazenja celotnega območja namreč 
ni možno v celoti zaustaviti.

Aprila letos je projektant priprav-
ljeno projektno dokumentacijo na 
terenu predstavil lastnikom zemljišč 
na vplivnem območju sanacije, saj je 
pred izvedbo oziroma pred odkupi 
in poravnavami odškodnin potrebno 
pridobiti njihova načelna soglasja. 

Trenutno poteka podpisovanje po-
godb za odkupe zemljišč oziroma 
poravnave odškodnin, z gradnjo pa 
ne bo mogoče začeti, dokler investi-
torji ne pridobijo vseh potrebnih ze-
mljišč zanjo. Sporazum o sofinanci-
ranju naložbe v skupni vrednosti 4,2 
milijona evrov, ki obsega rekonstruk-
cijo ceste in sanacijo plazov, je pred-
met podpisa DRSI (skoraj tri milijone 
evrov), MOP (milijon evrov) in Obči-
ne Tolmin (265.000 evrov).

Geotehnični ukrepi I. in II. faze 
sanacije bodo precej izboljšali var-
nost in stabilnost državne ceste v 
dolžini 335 metrov ter stanovanjskih 
objektov in infrastrukture ob njej ter 
na pobočju pod njo. V III. fazi pa 
bodo izvedeni ukrepi na območju s 
stanovanjskimi in gospodarskimi ob-
jekti nad cesto. Vrednost izvedbe 
dodatnih geološko-geomehanskih 
raziskav je ocenjena v višini 100.000 
evrov. Kot poudarja omenjeni pro-
gram nujnih ukrepov, s predlaganim 
sofinanciranjem ni mogoče trajno in 
v celoti rešiti problematike, temveč 
zgolj začeti s postopnim reševanjem 
razmer na prizadetem območju ter z 
ukrepi nadaljevati po letu 2021. Sku-
pnega obsega pogojno stabilnega in 
nestabilnega območja namreč »zara-
di počasnih premikov ni mogoče na-
tančno opredeliti, zato lahko le oce-
njujemo, da obsega celotno pobočje 
med železnico ob reki Bači do strmih 
skalnih pobočij nad vasjo, ki jih gra-
dijo bolj stabilni skladi baškega dolo-
mita,« še navajajo pripravljavci pro-
grama na MOP. 

Ker gre za dolgotrajno in zelo 
kompleksno problematiko, ki presega 
zmožnosti lokalne uprave, njeno re-

SIDRANI PILOTNI STENI POD STANOVANJSKIMI HIŠAMI v dolžini 75 in 50 metrov, ki bosta 
izvedeni v II. fazi sanacije, bosta bistveno omilili nadaljnje premike in poškodbe objektov pod 
cesto v naselju Grahovo ob Bači. Foto: Eva Levpušček

Utrinki

gibanja v drugi polovici 19. stoletja. 
Posebej na Primorskem je prevzela 
velik del odgovornosti za narodno 
ozaveščanje in uveljavljanje. Veliko 
kulturnikov je z deklamacijami ter 
prepevanjem slovenskih pesmi izra-
žalo nacionalno zavednost in pripa-
dnost.

Potrebe časa so želele, da je glas-
beno ustvarjanje dolgo ostalo v okvi-
rih domoljubnega udejstvovanja. Še-
le po osvoboditvi leta 1945 je kultur-
no življenje dobilo nov, svež zagon. 
Potreba po sistematičnem izobraže-
vanju je postopoma rasla in prvo 
uresničitev našla v tako imenovanem 
glasbenem tečaju, organiziranem 
oktobra leta 1950. Kmalu je prera-
sel v pravo glasbeno šolo, ki je maja 

leta 1951 doživela tudi formalno pri-
znanje. V sicer skromnih začetkih je 
bilo slišati zvoke klavirja, violine in 
harmonike, pa tudi kakšno pihalo ali 
trobilo.

GŠ se je uspešno uveljavila in se 
popolnoma ukoreninila v svojem 
okolju. Njeno prvo domovanje je bi-
lo v Ulici Petra Skalarja, od koder se 
je leta 1952 preselila na Gregorči-
čevo, jeseni leta 1977 pa v novo-
zgrajeni Šolski center Vojvodina. Ši-
ritev glasbene dejavnosti je kmalu 
prerasla zmogljivosti teh prostorov, 
zato se je junija 2008 začela grad-
nja nove glasbene šole, ki je maja 
dve leti kasneje slovesno odprla 
svoje prostore.

Od začetka pa do danes GŠ Tolmin 

predstavlja trdno podlago in jedro 
glasbenega življenja, iz katerega čr-
pajo številne generacije. Ima po-
membno poslanstvo, da vzgaja k na-
tančnosti, vztrajnosti, delavnosti in 
odgovornosti posameznika ter z do-
bro mero ustvarjalnega zanosa in 
predanosti prinaša zadovoljstvo, ki 
ga druge dejavnosti ne morejo po-
nuditi.

Želja vseh nas je, da bi na žlahtnih 
tleh tradicije GŠ Tolmin tudi v priho-
dnosti preizkušala in prestavljala me-
je umetniškega izražanja ter vzgajala 
mlade v suverene in odgovorne lju-
di, ki bodo še naprej navduševali z 
glasbo.
Katja Skočir, učiteljica nauka o glasbi in 
klavirja, GŠ Tolmin

DO BISTREGA DUHA S 
POMO^JO DIATONI^NE 
HARMONIKE
Tolmin – V času razglasitve ponov-
ne epidemije bolezni covid-19, ki je 
zopet terjala večmesečno druženje 
znotraj posameznih »mehurčkov«, 
so se tudi dejavnosti Glasbenega 
centra harmoNIKA preselile na 
splet. Tako po šolah kot pri nas so 
učne ure nemoteno stekle prek ra-
čunalniških zaslonov. Čeprav nam 
sprva to ni bilo ravno po volji in smo 
bili v dvomih, kako se bomo znašli, 
se je kmalu izkazalo, da smo harmo-
nikarji kos tudi takšnim izzivom, ki 
kratijo družaben način življenja.

Marsikdo je bil v tem času primoran 
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ševanje pa terja vključenost različnih 
državnih institucij, je župan Uroš 
Brežan na občinski ravni imenoval 
delovno skupino. Ta spremlja izved-
bo programa sanacijskih aktivnosti 
na območju Grahovega ob Bači, pri-
dobiva potrebne informacije pri pri-
stojnih državnih službah (predvsem 
DRSI in MOP) ter jih posreduje kra-
janom in javnosti. Vodja delovne 
skupine je podžupan Tomaž Štenk-
ler, sestavljajo pa jo še predsednica 
Krajevne skupnosti Grahovo ob Bači 
Martina Levpušček, vodja občinske-
ga oddelka za okolje in prostor Sanja 
Sivec Levpušček, pomočnik vodje in 
zadolžen za investicije Borut Rov-
šček, svetovalka za civilno zaščito in 
stanovanjsko gospodarstvo Kristina 
Rutar Gabršček ter spodaj podpisa-
na, ki sem zadolžena za odnose z 
javnostmi.
Špela Kranjc

Dela na sezonsko bolj 
obremenjenih cestah poleti 
v manj{em obsegu

Že v prejšnji številki SOČAsnika 
smo pripravili pregled občinskih na-
ložb na kategoriziranih lokalnih ce-
stah in javnih poteh. Tokrat nadalju-
jemo z aktualnimi razmerami na te-
renu, saj na 450 kilometrih občinskih 
cest, za kolikor jih skrbi Občina 
Tolmin, potreb nikoli ne zmanjka. K 
temu svoje dodajo še naložbe države 
na višje kategoriziranih cestah, 
kakršna je trenutno nadaljevanje ure-
janja ceste skozi Podbrdo. Pri takšnih 
investicijah občina sodeluje z more-
bitno ureditvijo pločnikov, javne 
razsvetljave, komunalne infrastruktu-

re in avtobusnih postajališč.
Kot smo že poročali, so se gradbe-

ni delavci v začetku pomladi lotili 
obsežne sanacije tretjega, 2.500 me-
trov dolgega odseka občinske ceste 
iz Ljubinja proti planini Stador. Izva-
jalec se mora z dinamiko prilagajati 
potrebam uporabnikov, zato bodo od 
1. julija do 31. avgusta gradbena dela 
večinoma mirovala in bo cesta pre-
vozna. Prav tako bo moral dinamiko 
del v poletni sezoni prilagajati tudi 
izvajalec na cesti od cerkve svetega 
Petra nad Zatolminom proti planini 
Polog. Na prvem, 600-metrskem od-
seku so predvideni izvedba kamnitih 
zložb in armiranobetonskih kron, 
ureditev odvodnjavanja, tamponira-
nje in asfaltacija odseka ter postavi-
tev zaščitnih ograj. V nadaljevanju 
bodo na 1,5 kilometra dolgem odse-
ku obstoječe zidove zaključili z armi-
ranobetonskimi kronami in namesti-

li zaščitne ograje. Začetek del je 
predviden v juniju in zaključek v 
oktobru. Na cesti bodo občasne po-
polne zapore prometa, vzpostavljen 
pa bo tudi javni prevoz do Javorce.

Pred kratkim se je zaključila inve-
sticija na lokalni cesti Žabče–Tol-
minske Ravne. Gre za asfaltacijo 
800-metrskega odseka vozišča nad 
vasjo Žabče, v katerem je Komunala 
Tolmin ob koncu lanskega leta zame-
njala cevi glavnega vodovoda za na-
pajanje širšega območja Tolmina, ter 
dveh krajših odsekov (130 metrov in 
80 metrov) do Zadlaza-Žabč, na če-
trtem odseku je urejeno odvodnjava-
nje meteornih voda, obstoječi kamni-
ti zidovi pa so zaključeni z novimi 
armiranobetonskimi kronami. Z loče-
nim projektom se bo jeseni nadalje-
valo urejanje te ceste od hidroelek-
trarne proti Tolminskim Ravnam.

V kratkem bo občina sanirala tudi 

dva odseka ceste med Drobočnikom 
in Kanalskim Lomom. Na približno 
130 metrih bo izvajalec lokalno za-
menjal neustrezen spodnji in zgornji 
ustroj ceste in asfalta, uredil od-
vodnjavanje in preplastil vozišče. 
Saniran bo tudi 65 metrov dolg dotra-
jan betonski zid, ki bo zaključen z 
armiranobetonsko krono, spodnja 
polovica ceste ob njem pa bo na no-
vo asfaltirana.

Zaključuje pa se celovita sanacija 
skoraj 50-metrskega odseka ceste 
med Drobočnikom in Gorenjim Lo-
gom. Poseden spodnji rob ceste je 
utrjen z novo kamnito-betonsko pod-
porno konstrukcijo in zaključen z 
armiranobetonsko krono, spodnja 
polovica ceste bo na novo asfaltirana 
in zavarovana z zaščitno ograjo. Še 
na več drugih občinskih cestah so na 
najbolj nevarnih mestih v prvi polo-
vici leta namestili zaščitne ograje, 
med drugim tudi na odsekih Tolmin–
Volarje, Ljubinj–Kneža, v vas Pore-
zen, Most na Soči–Kozmerice, v 
Modreju, Slap ob Idrijci–Markaduc–
Šentviška Gora in Grahovo ob Bači–
Bukovo.
Špela Kranjc in Boštjan Uršič

Dr`avna kolesarska 
povezava se {iri tudi v 
Poso~ju

Priljubljenost kolesarjenja se zad-
nja leta vztrajno povečuje. Z razma-
hom električnih koles pa srečamo 
veliko več rekreativcev tudi na poteh, 
ki so se jih nekdaj lotili samo 
vzdržljivi oziroma pogumni. Obmo-
čje občine Tolmin ponuja številne 
možnosti, obenem pa si na upravi 

Utrinki

OBČINA TOLMIN BO V KRATKEM PRISTOPILA TUDI K SANACIJI dveh odsekov ceste med 
Drobočnikom in Kanalskim Lomom. Foto: Sanja Sivec Levpušček

spremeniti svoje navade. Eni so na 
primer zakopali željo po tem, da se 
ob poskočnih melodijah zavrtijo na 
plesišču, spet drugi so morali opus-
titi kak drug hobi ali pa so se odpo-
vedali popoldanskemu igranju raču-
nalniških igric. In tako je naneslo, da 
je naš sicer zelo mlad glasbeni cen-
ter, ki je v začetku letošnjega leta 
upihnil svojo drugo svečko, prav v 
tem nenavadnem času dobil celo 
nove učence. Ti so v prid glasbe 
svoj prosti čas izkoristili za to, da se 
naučijo raztegniti meh diatonične 
harmonike in zaigrati kakšno veselo 
skladbico, ki odžene slabo voljo ter 
poživi duha oziroma telo. In tako, kot 
smo se spoznali, se tudi družimo – 
s pomočjo računalniških kamer, ki 
nam bodo služile, dokler se ukrepi 

ne sprostijo in se ponovno srečamo 
v živo; z enimi na Tolminskem, z dru-
gimi na Cerkljanskem.

Ob tem moram pohvaliti prav vseh 
mojih 32 bolj ali manj novih učen-
cev, ki v tem času niso izgubili moti-
vacije in še naprej marljivo delajo na 
novih skladbah. Srčno upam, da bo-
mo lahko vsaj ob koncu leta vsi sku-
paj stopili na oder in vam pokazali, 
kaj smo se kljub izrednim razmeram 
naučili. Če to ne bo mogoče, pa že 
razmišljamo o tem, da se vam 
predstavimo s posnetki po spletu 
(YouTube in FB), ki smo ga do zdaj 
že vsi skupaj dodobra osvojili.

Nika Rutar Jereb, vodja Glasbenega 
centra harmoNIKA
Foto: Aljaž Jereb

MLADI TOLMINSKI PEVCI SO 
SE PONOVNO IZKAZALI
Tolmin – September 2020. Pouk 
se ponovno izvaja v živo po razredih. 
Tudi med nami pevci vzklije novo 
upanje, da bomo lahko zopet imeli 
pevske vaje v živo in bomo končno 
spet vsi skupaj. Poiščemo primeren, 
dovolj velik prostor, ki nam omogoča 
meter in pol medsebojne razdalje 
ter začnemo z vajami. A naše vese-
lje ne traja dolgo; le dva meseca. 
Ponovno smo primorani sesti za ra-
čunalniške zaslone in se »srečevati« 
prek zoom povezave. Kljub temu si v 
času ponovne izolacije poiščemo 
nov cilj – Mednarodno On line tek-
movanje Aegis Carminis 2021. Prvič 
gremo po tej poti. Vsem nam je nez-
nana. Od nas zahteva preizkušanje 
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prizadevajo za priključitev k tako 
imenovani državni kolesarski hrbte-
nici z enim krakom povezave iz sme-
ri Nove Gorice/Kanala proti Kobaridu 
in drugim iz Tolmina/Mosta na Soči 
po dolini Idrijce. Cilj te državne ko-
lesarske mreže je povezanost celotne 
Slovenije v okviru javnih in nekate-
goriziranih cest, ki se uporabljajo za 
javni cestni promet, ali v okviru 
objektov vodne, železniške in ener-
getske infrastrukture.

V prvem kraku je za Občino Tol-
min trenutno najpomembnejši odsek 
Most na Soči–Tolmin, na katerem gre 
pričakovati tudi največ kolesarskega 
prometa. Del kolesarske poti je na 
tem odseku že narejen, preostanek 
pa nevaren, zato sta občina in Direk-
cija RS za infrastrukturo (DRSI) 
pristopili k skupni pripravi projektne 

dokumentacije za ureditev kolesarske 
poti od Modreja do brvi čez Tolmin-
ko pri Sotočju. DRSI trenutno z jav-
nim naročilom izbira izvajalca del, 
projekt, ki sodi v okvir Dogovora za 
razvoj Goriške razvojne regije, pa bo 
sofinanciran iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Na ta odsek bo ob-
čina uredila tudi dve navezavi, in 
sicer bo sanirala cesti od središča 
Modreja do bara Morea ob mostar-
skem jezeru ter od središča Tolmina 
do nekdanjega hotela Paradiso, od 
tam naprej pa uredila še pot do brvi 
čez Tolminko.

Kolesarski odsek med Kanalom in 
Mostom na Soči bo potekal večinoma 
po obstoječi cesti skozi Gorenji Log, 
občini Tolmin in Kanal ob Soči pa sta 
naročili še projektiranje manjkajoče-
ga odseka med Gorenjim in Spod-

njim Logom. Projektna dokumenta-
cija, ki obsega tudi gradnjo mostu 
čez potok Vogršček, je pripravljena, 
vendar gradbenega dovoljenja zaradi 
nerešenih premoženjskopravnih za-
dev še ni mogoče pridobiti. Na odse-
ku med Tolminom in Kobaridom je 
Občina Tolmin že pred leti uredila 
večnamensko pot do Gabrij, skupaj s 
kobariškimi kolegi pa pripravila še 
projekt za del od Kamnega in do va-
si Ladra. Med Gabrjami in Kamnom 
pot zaenkrat poteka po obstoječi ces-
ti, vendar bo treba novo traso za ko-
lesarsko povezavo še določiti. Težavo 
predvsem predstavlja način in mesto 
prečkanja potoka Volarja.

Drugi krak kolesarske povezave, ki 
bo potekal po levem bregu Idrijce, se 
bo začel s kolesarsko potjo med Mo-
stom na Soči in Postajo, za kar je že 
pripravljena projektna dokumentaci-
ja, ter se nadaljeval do Slapa ob Idrij-
ci. Zaradi vzpetine Prvejk bo posebej 
zahtevno urejanje naprej do Dolenje 
Trebuše.

Vzporedno z dejavnostmi za ure-
janje navedenih odsekov se je občina 
vključila tudi v projekt začasnih 
označitev kolesarskih povezav, ki ga 
letos pripravlja DRSI.
Špela Kranjc

Kaj je pokazala anketa o 
parkiranju v Tolminu?

Potrebe po urejenih parkirnih po-
vršinah se tudi v mestu Tolmin skozi 
leta povečujejo, obenem pa narašča 
potreba po večji prometni varnosti 
pešcev. Občina je že naredila več po-
membnih korakov pri urejanju miru-
jočega prometa, ki ga predvideva 

tudi leta 2017 sprejeta celostna pro-
metna strategija. Uredila je brezplač-
na parkirišča pri športnem parku 
Brajda, na območju šolskega centra 
in na Štrklepcih ter na večini javnih 
parkirišč zagotovila parkirna mesta 
za invalide. Prav tako je v sklopu ce-
lovite prenove ulic v nekaterih uredi-
la parkirna mesta, uvedla modre 
cone za kratkočasno brezplačno par-
kiranje in cone umirjenega prometa 
s površinami za ustavljanje. Za na-
daljnje urejanje bo služila Strokovna 
podlaga za parkirno politiko v Tolmi-
nu, v pripravo katere občina vključu-
je tudi javnost. Tako je nedavna sple-
tna anketa Parkiranje v mestu Tolmin 
dala vpogled v trenutne parkirne 
navade, zadovoljstvo z možnostjo 
parkiranja in predstave o parkirni 
ureditvi v prihodnje. Večina od 616 
sodelujočih prebiva v Tolminu z bli-
žnjo okolico, preostali pa v drugih 
naseljih občine.

Anketa je pokazala, da pred doma-
čimi vhodnimi vrati parkira 63 od-
stotkov Tolmincev, 27 odstotkov pa 
jih za hojo od parkirnega mesta do 
doma potrebuje največ pet minut. V 
77 odstotkih parkirajo na zasebnem 
parkirnem mestu ali na funkcional-
nem zemljišču bloka, preostali pa 
vozilo pustijo na ulici ali na ureje-
nem javnem parkirišču. Polovica tis-
tih Tolmincev, ki tu tudi dela, se jih 
v službo odpravi peš ali s kolesom. 
Pri uporabi avtomobila 13 odstotkov 
vprašanih Tolmincev parkira pred 
vhodnimi vrati službe in 21 odstot-
kov pred vhodnimi vrati trgovine 
oziroma drugih dejavnosti.

36 odstotkov tistih, ki se v Tolmin 

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO ima do 16. junija odprto javno naročilo za izvajalca del 
pri gradnji kolesarske povezave med Modrejem in Tolminom. Projekt, ki sta ga snovali skupaj z 
Občino Tolmin, sodi v okvir Dogovora za razvoj Goriške razvojne regije in bo sofinanciran z 
evropskim denarjem. Foto: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

svojih meja in vanjo vlagamo veliko 
napora. Vsem nam predstavlja res 
velik izziv. Pošiljamo si posnetke, se 
pogovarjamo, popravljamo vstope in 
intonacijo, snemamo videoposnetke 
in se ob tem vsaj s peščico posame-
znikov srečamo tudi v živo. Pri tem 
nam z izvrstno zamislijo scenarija in 
mladostno vedrino pri snemanju vi-
deokoncepta pomaga Tereza Gre-
goric, za strokovno opravljeno delo 
montaže videa in zvoka pa je zaslu-
žen Andrej Rutar.
Kot se izkaže, je bila naša odločitev 
pravilna. S pesmijo Aneja Černeta 
Večerna pravljica, ki jo je uglasbil 
Gregor Strniša, dosežemo na 
mednarodnem tekmovanju 90,3 
točke in s tem v kategoriji C2 osvoji-
mo prvo mesto. Ob tem si pripoje-
mo tudi posebno nagrado za naj-

MLADINSKI PEVSKI ZBOR OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN se je kljub času ponovne izolacije 
prijavil na mednarodno on-line tekmovanje Aegis Carminis 2021 in osvojil prvo mesto, za name-
ček pa še dve dodatni nagradi. Posnetek si lahko ogledate na https://bit.ly/3hUxvn4. Foto: po-
snetek zaslona

boljši slovenski zbor in za nameček 
prejmemo še drugo posebno na-
grado za najbolj izviren koncept vi-
deopredstavitve skladbe.
Življenje se velikokrat odvija v nezna-
nem, v iskanju in negotovosti, kamor 
si ne drznemo stopiti, ker ne vemo, 
kako se bo razpletlo. Zato me toliko 
bolj veseli, da imam v zboru pevke 
in pevce, ki si upajo narediti nekaj 
novega. Ti mladi imajo dovolj volje in 
poguma, da dokažejo, da lahko živi-
jo svoje pesmi. Iz nepopolnosti na-
šega časa jim je uspelo narediti te-
melj za novo prihodnost. Skupaj z 
njihovimi starši, ki skrbijo za vzgojo 
tako predanih mladih ljudi, so nam 
lahko za zgled. Hvala vsem skupaj 
za to lepo izkušnjo.
Barbara Kovačič, zborovodkinja MPZ 
OŠ Franceta Bevka Tolmin

SO^Asnik, letnik XXII, {t. 2, 2021

https://bit.ly/3hUxvn4


SO^Asnik, letnik XXII, {t. 2, 2021

( 32 )Iz ob~inskih uprav

v službo pripeljejo od drugod, parkira 
na parkirnem mestu v lasti podjetja, 
20 odstotkov na javnem parkirišču 
pred in za Blagovnico, 17 odstotkov na 
parkirišču pri športnem parku (ŠP) 
Brajda in osem odstotkov na t. i. Le-
tališču (parkirišče pri občinski upra-
vi, upravni enoti in knjižnici). Od 
vprašanih jih 95 odstotkov do vhodnih 
vrat porabi največ pet minut. Podobno 
so odgovorili tudi v primeru nakupo-
vanja v Tolminu, pri čemer jih za 
hojo od parkirnega mesta do trgovine 
oziroma drugih dejavnosti 85 odstot-
kov potrebuje največ pet minut.

Anketa je v enem od 25 vprašanj 
spraševala, kako pogosto imajo vpra-

šani težavo najti parkirno mesto na 
nekaterih parkiriščih v Tolminu. Na 
Letališču in pri ŠP Brajda kar 94 ozi-
roma 96 odstotkov uporabnikov pros-
to parkirno mesto povečini najde, za 
Blagovnico je takšnih 68 in pred njo 
pa 52 odstotkov. V starem mestnem 
jedru (SMJ) le redki uporabniki par-
kirni prostor vedno najdejo, medtem 
ko več kot polovica vprašanih tega 
dela Tolmina niti ne koristi za parki-
ranje. V enem od vprašanj smo spra-
ševali, česa je po mnenju vprašanjih 
v Tolminu preveč ali premalo? 64 
odstotkov jih je odgovorilo, da je pre-
več parkiranih avtomobilov, 58 od-
stotkov pa da je premalo parkirišč. 

61 odstotkom se zdi premalo površin 
za pešce in kolesarje, 49 odstotkom 
pa premalo ulic in trgov po meri lju-
di, kjer bi se vozila umaknila pešcem 
ter kolesarjem.

Na podlagi analize odgovorov, 
osnutka strokovne podlage za parkir-
no politiko in razprave s Krajevno 
skupnostjo Tolmin je občina pripra-
vila predlog nadaljnjih ukrepov, ki sta 
ga na aprilski seji obravnavala tako 
odbor za gospodarske javne službe 
in promet kot občinski svet. V nada-
ljevanju jih povzema vodja občinske-
ga oddelka za okolje in prostor Sanja 
Sivec Levpušček. Glede na pridoblje-
ne podatke, je eden prvih ukrepov 

uvedba plačljivega parkirnega režima 
na parkirišču za Blagovnico v Tolmi-
nu, kar bo več možnosti za parkira-
nje zagotovilo uporabnikom bližnjih 
institucij (zdravstveni dom, glasbena 
šola, lekarna …). O predlogu bo na 
junijski seji odločal občinski svet. Trg 
1. maja ob fontani v SMJ bo obliko-
van tako, da bo prednost dajal 
pešcem in kolesarjem, poleg tega pa 
bo občina preučila še druge možnos-
ti za izboljšave na tem področju. V 
okviru urejanja celotnega mesta, tudi 
z izgradnjo obvoznice, se bo namreč 
na obrobju načrtovalo večje javno 
parkirišče po sistemu P+R (parkiraj 
in se pelji). »Vsekakor bomo spre-
membe na javnih parkiriščih, ki se 
bodo pojavljale z uvedbo posamezne-
ga parkirnega režima, redno spre-
mljali in temu prilagajali nadaljnje 
ukrepe,« zagotavlja Sivec Levpuščk-
ova. Prav tako se občina zaveda, 
kakšne so razmere na funkcionalnih 
zemljiščih večstanovanjskih objektov, 
ki povečini sicer niso javne površine. 
Da bi stanovalcem olajšala urejanje, 
je pripravljena sodelovati pri načrto-
vanju parkirnih mest in dostopnih 
poti ob stanovanjskih blokih. V ta 
namen je že naročila izdelavo idejne 
zasnove ureditve območja Prekomor-
skih brigad, ki bo stanovalcem pred-
stavljena do konca leta. Veliko anke-
tirancev omenjene ankete je izrazilo 
podporo gradnji garažne hiše v Tol-
minu, vendar ta glede na zasedenost 

(NE)STRINJANJE S PREDLOGI UKREPOV, kot so ga izrazili tisti, ki so izpolnili spletno anketo Parkiranje v mestu Tolmin, prikazuje zgornji graf. 
Avtorica: Nika Gerbec

Utrinki

KAKO SE ZOPERSTAVITI 
VIRUSU, KI TERJA MOLK? 
Tolmin – Najbrž ni pevca na tem 
planetu, ki bi si lahko predstavljal, 
da bo na račun virusa za nekaj časa 
obmolknila celo pesem. Če bi nam 
lani v začetku februarja, ko smo sku-
paj z ostalimi pevskimi zasedbami 
prepevale na Reviji pevskih zborov 
Zgornjega Posočja, kdo rekel, da bo 
to naš zadnji nastop v tistem letu, bi 
se mu iz srca nasmejale. Toda ne le 
me, ampak tudi številni drugi člani raz-
ličnih društev smo morali že dober 
mesec kasneje na račun razglašene 
epidemije opustiti vse skupne vaje. 

Čeprav je nekaj časa kazalo, da bo-
do tudi društvene dejavnosti pod-
legle virusu, se nekateri s tem nismo 
mogli sprijazniti. Moto »Vse se da, 
če se hoče«, nam ni dal miru in tako 
smo posamezne pevske zasedbe 
začele vsaka na svoj način ohranjati 
pevsko kondicijo. Lep primer, da se 
lahko vaje v sili preselijo na Zoom, je 

na primer Komorni zbor Musica Viva. 
Še bolj neverjetni so bili mladi pevci 
iz OŠ Franceta Bevka Tolmin, ki so 
se v koronačasu udeležili celo med-
narodnega tekmovanja in si pripeli 
več pevskih priznanj. Članice Vokalne 
skupine Gadičke res nismo bile tako 

drzne, a smo se kljub temu korona- 
prevladi zoperstavile na svoj način. 

Naša umetniška vodja Marjeta Ru-
tar nam je pripravila posnetke po 
posameznih glasovih, tako da smo 
lahko nove skladbe doma poslušale 
in se naučile vsaka svoj glas. Ob 

koncu prvega vala epidemije smo si 
poiskale večji prostor, ki je ustrezal 
vsem zahtevanim ukrepom. Tega so 
nam prijazno odstopili na Kmetijski 
zadrugi Tolmin, kjer smo se še pred 
dopusti nekajkrat srečale na sku-
pnih vajah. Kljub temu na oder nis-
mo mogle več stopiti, saj smo po 
številčnosti še vedno presegale nor-
mative, ki so jih narekovali dani 
ukrepi. Toda obupale nismo in smo 
vadile vse do drugega epidemiolo-
škega vala. Takrat se je naše petje 
zopet preselilo pod »domače prhe«, 
ki smo jih po ponovnem rahljanju 
ukrepov v letošnjem letu nemudoma 
zamenjale za enkrat tedenska sre-
čanja po posameznih glasovih. Sre-
di maja smo naposled dočakale 
skupne vaje v živo, kar nam je dalo 
novega zagona.

Trenutno pridno vadimo v želji, da bi 
naši glasovi vsaj prek spleta odme-
vali na reviji Primorska poje. In če 
bo šlo vse kot po maslu, potem nam 
boste lahko prisluhnili 19. avgusta, 

ČLANICE VOKALNE SKUPINE GADIČKE so se koronaprevladi zoperstavile na svoj način in če 
bo šlo vse po sreči, bodo vsaj prek spleta sodelovale na letošnji reviji Primorska poje, 19. avgus-
ta pa jim boste lahko prisluhnili v okviru Tolminskega poletja, kjer bodo nastopile z Oktetom Si-
mon Gregorčič, Vokalno skupino Flance in Vokalno skupino Karik.

Uvedba več 
časovno 
omejenih 

parkirnih mest.

Uvedba dodatnih 
plačljivih parkirišč 

je smiselna.

Potrebna je 
gradnja dodatnih 
javnih parkirnih 

mest in parkirišč.

Uvedba (letnih) 
parkirnih 

dovolilnic je 
smiselna.

Nadzor nad 
nepravilnim 

parkiranjem bi 
morali poostriti.

Kolesarjenje in 
hoja bi morala 

postati 
prevladujoča 

oblika mobilnosti.

Število parkirnih 
mest bi v 

središču Tolmina 
morali zmanjšati.
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ČEPRAV SI JE OBČINA POT V CELOTI ŽELELA SPELJATI 
PO ŽE UHOJENI TRASI, zaradi poplavnega območja Tolmin-
ke to na vsej dolžini ni mogoče, zato je bilo treba potek poti na 
nekaterih mestih zamakniti. Foto: Nataša Humar

Utrinki

ko bomo skupaj z Oktetom Simon 
Gregorčič, Vokalno skupino Flance 
in Vokalno skupino Karik zapele v 
okviru Tolminskega poletja.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič, 
predsednica Vokalne skupine Gadičke

MISTER SLOVENIJE JE 
SEBASTIAN ^UFER
Ljubljana – Projekt Mister Slovenije 
je končno doživel finalno dejanje iz-
bora, ki se je odvilo leto pozneje, 
kot je bilo načrtovano. Naziv najlep-
šega Slovenca je osvojil Sebastian 
Čufer s Kamnega, Cosmo mister 
2021 pa je pripadel Tadeju Polaj-
žerju iz Šmarje - Sapa.

Osmerica finalistov se je v Šentjako-
bskem gledališču potegovala za dva 
naziva, o njihovi usodi pa je poleg 
ekipe Mistra Slovenije odločala še 
sedemčlanska komisija. Svoje oce-
ne so podali predstavnica revije Co-
smopolitan Nataša Mernik, pred-
stavnica naravne kozmetike Essen-

tiq Lucija Lampret, modna fotogra-
finja Ana Gregorič, Mister Slovenije 
2019 Simon Blažević, družbena 
vplivnica Adrijana Dimec, nekdanji 
mister in glasbenik Franko Bajc ter 

MISTER SLOVENIJE – Naziv najlepšega Slovenca je tudi tokrat pripadel Primorcu, 25-letnemu 
Sebastianu Čuferju s Kamnega, kateremu so v domačem kraju konec maja pripravili sprejem. 
Foto: Luka Brataševec

direktor marketinga Avto Aktiva Se-
nijad Čatić. Finalisti so se predsta-
vili v treh izhodih, v »casual« izhodu 
blagovne znamke Mini, kopalkah Li-
sca ter oblekah Morro Sartoriale.

»Ne bom rekel, da je bila zmaga 
čisto nepričakovana, ker sem si jo 
zelo želel in vložil ves trud in ener-
gijo v ta projekt. So bili pa ostali 
kandidati tudi zelo dobri in je bila 
zato konkurenca zelo močna. 
Zmaga mi veliko pomeni, ker gre 
za dolgoletno priznano tekmova-
nje. Ne gre samo za neko tipično 
lepotno tekmovanje, ne gleda se 
samo zunanje lepote, ampak so 
pomembne posameznikove karak-
teristike, znanje in vrednote,« je po 
zmagi dejal Sebastian, ki je sicer ve-
lik ljubitelj športa in gibanja. Najraje 
ima dejavnosti v naravi, izlete v hri-
be, tek in supanje na Soči. Ukvarja 
se z osebnim trenerstvom, veseli ga 
delo z ljudmi, njegovo delo pa ga 
osebno dopolnjuje in kot pravi, se je 
v tem resnično našel. Svojega dela 
ne jemlje kot tipično službo, saj v 
njem uživa vsak trenutek.
Nina Uršič, lastnica licence in glavna 
organizatorka projekta Mister Slovenia
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plačljivega parkirišča Letališče trenutno ni ocenje-
na kot eden prvih smiselnih ukrepov. »Pred odlo-
čanjem o morebitni izgradnji parkirne hiše bi pri 
večjih uporabnikih javnih parkirnih mest najprej 
preverili interes za odplačni najem ali odkup par-
kirnega mesta v garažni hiši,« pojasnjuje Sivec 
Levpuščkova in obenem napoveduje natančen pre-
gled javnih parkirnih mest, na katerih bi lahko 
uvedli časovno omejeno parkiranje, ter pripravo 
predloga tako imenovanega vinjetnega sistema 
oziroma sistema dovolilnic.
Špela Kranjc

Na desnem bregu Tolminke nastaja 
u~na pe{pot

Na desnem bregu Tolminke med mostom čez 
državno cesto in brvjo na sotočju s Sočo so v za-
četku aprila stekla gradbena dela za ureditev te-
matske pešpoti, posvečene soški postrvi ter tradi-
ciji ribištva in ribogojstva na Tolminskem. Traso v 
dolžini 1,25 kilometra, ki je v času del zaprta, bo 
Občina Tolmin kot vodilni partner uredila v okvi-
ru projekta Učna pešpot ob Tolminki (z akronimom 
Tolminke Valčkov Šum). Ob poti bo devet točk z 
raznoliko urbano opremo za udobnejše in zanimi-
vejše preživljanje prostega časa ob reki ter infor-
mativnimi tematskimi tablami.

Na vsej dolžini bo pešpot široka 1,8 metra in na 
dveh odsekih bo zavarovana z ograjo. Čeprav si jo 
je občina v celoti želela speljati po že uhojeni 
trasi, zaradi poplavnega območja Tolminke to na 
vsej dolžini ni mogoče, zato je bilo treba potek 
poti na nekaterih mestih zamakniti. Kot investitor-
ka je morala pridobiti tudi služnostno pravico pri 
lastniku zemljišča, to je podjetju Soške elektrarne 
Nova Gorica, in stavbno pravico pri Direkciji za 
vode RS. Do zaključka projekta, ki je predviden z 

iztekom leta 2022, bodo nastali še tematski učni 
oziroma delovni listi za osnovnošolce in gradiva 
za učitelje, za različne ciljne skupine (tudi ranljive) 
bodo potekala strokovna vodenja po tej učni pešpo-
ti (izvajalec Zavod Sara Vuri), v okviru odprtja 
oziroma predaje poti namenu pa bo Ribogojnica 
Faronika pripravila tudi dan odprtih vrat.

Celotna vrednost projekta znaša skoraj 280.000 
evrov, pri čemer so projektni partnerji z uspešno 
kandidaturo na 5. javnem pozivu LAS Dolina So-
če pridobili pravico do sofinanciranja s sredstvi 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v viši-
ni skoraj 120.000 evrov ter s sredstvi državnega 
proračuna v višini 40.000 evrov, lastno sofinanci-

ranje partnerjev pa znaša nekaj manj kot 120.000 
evrov. Največji delež v finančnem načrtu projekta 
predstavljajo stroški gradbeno-obrtniških del, ka-
terih pogodbena vrednost znaša skoraj 200.000 
evrov.
Špela Kranjc

Poletje v starem mestnem jedru in na 
Soto~ju podobno kot lani

Ob zaključku redakcije SOČAsnika še ni bil znan 
izbor najemnikov, ki bosta v prihajajoči poletni 
sezoni skrbela za gostinsko ponudbo na Trgu 1. 
maja v starem mestnem jedru (SMJ) Tolmina in na 
Sotočju, si pa lahko na teh dveh lokacijah obetamo 
podobno dogajanje, kot smo mu bili priča lani.

Zemljišče pri sotočju Tolminke in Soče v najem 
za izvajanje gostinske dejavnosti oddaja Zavod za 
kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, ki je 
upravljavec tega območja. Najemnik si mora zago-
toviti premično gostinsko enoto, ki jo bo na tem 
mestu lahko postavil za določen čas od 1. junija 
do vključno 31. oktobra 2021, obratovala pa bo 
lahko od nedelje do četrtka od 9. do 23. ure, v 
petek in soboto pa od 9. ure zjutraj do 2. ure pri-
hodnjega dne.

Javno površino na trgu ob fontani skupaj s pre-
mičnim gostinskim obratom in delom pomožnega 
poslovnega prostora v bližnji stavbi pa v najem 
oddaja Občina Tolmin. Prav tako gre za najem za 
določen čas, in sicer od 15. junija do vključno 10. 
oktobra 2021, z možnostjo podaljšanja do vključno 
3. januarja 2022. Obratovalni čas premičnega go-
stinskega obrata bo od nedelje do četrtka od 9. do 
22. ure, v petek in soboto pa od 9. do 23. ure. Obli-
kovanje programa v SMJ je še v teku, skupen pro-
gram Tminskega poletja pa bo objavljen naknadno.
Špela Kranjc
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Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2014–
2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Ste za »So~no«?
Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja, ki 

je bilo ustanovljeno leta 1998, že dobro leto dni 
svoje mesne izdelke trži pod blagovno znamko 
Sočna. Poleg lastne reje drobnice člani v sklopu 
društvenih dejavnosti vzrejajo tudi društveni trop 
ovac. Ta po besedah predsednika društva Milana 
Kalčiča poleg jagenjčkov šteje 106 odraslih živali, 
ki se v glavnem pasejo na najetih površinah na 
območju Kuka, v zaledju Livških Raven in na Pla-
nji. Na teh pašnikih lahko zainteresirani člani pa-
sejo tudi svoje lastne trope.

Prav pašne površine na Kuku so člani uredili in 
ogradili s pomočjo projekta Revitalizacija prostora 
in uma (REVITUM). A to še zdaleč ni vse. Naj 
spomnimo, da so v sklopu tega projekta poskrbeli 
tudi za ponovno oživitev objekta v Drežnici. V 
sodelovanju z Občino Kobarid so odkupili zemlji-
šče in objekt, kjer je bila nekoč trgovina. Medtem 
ko je občina kupila prostore v zgornji etaži, je 
društvo postalo lastnik pritličnih prostorov, kjer so 
uredili mesnopredelovalni in prodajni obrat. Celot-
na vrednost naložbe (nakup, adaptacijska dela, 
nadzor, nabava opreme in tako dalje) je znašala 
okoli 148.000 evrov. Od tega sta oba omenjena 
projektna partnerja za izvedene dejavnosti že pri-
dobila 85-odstotni delež nepovratnih sredstev Re-
publike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

LAS Dolina Soče, ki deluje pod okriljem Poso-
škega razvojnega centra, je kot prijaviteljica pro-
jekta, v katerem so sicer sodelovali še drugi pro-
jektni partnerji, upravičeno ponosna in zadovoljna 
z rezultati skupnih prizadevanj, ki se še kako dobro 
kažejo tudi po zaključku projektnih aktivnosti.

Emil Skočir, ki v obratu opravlja delo mesarja, 
nam je ob tem zaupal, da imajo trenutno na voljo 
ovčje, svinjske in mešane šalame, v zorilnici pa že 
čakajo tudi pršuti in rolane pancete. Na vprašanje, 
kdaj so ovčji izdelki upravičeni do tovrstnega poi-

Iz meseca v mesec ve~ konkretnih 
rezultatov razli~nih projektov

Tokrat vam bomo na straneh lokalne akcijske skupine LAS Dolina So~e ponudili 
kakovostne mesne izdelke in hkrati poskrbeli, da se ne boste prav ni~ poredili, saj imamo 
za vas kar dve alternativi za pridobitev kondicije in hkrati seveda izgubo odve~nih kalorij. 
^isto za konec pa se bomo spomnili 30-letnice pristopa LEADER in nekaj besed namenili 
tudi (za nas zelo pomembnem) obisku iz prestolnice.

menovanja, Skočir pojasnjuje, da morajo v tem 
primeru mesnine vsebovati več kot 35 odstotkov 
ovčjega mesa. Ob tem pa že na glas razmišlja, da 
bi v prihodnje razmerje v prid ovčetini povečal in 
ji namesto preostalega deleža svinjine dodal le 
slanino ter s tem ovčjim izdelkom še bolj upravičil 
ime.

Da je v naši dolini potenciala za pridelavo kako-
vostnih mesnih izdelkov dovolj, je potrdil tudi član 
društva Davorin Koren. Kot je dejal, se v Zgornjem 
Posočju trenutno vzreja okoli 10.000 glav drobnice. 
Od tega nekaj manj kot 60 članov posamično vzre-
ja približno 2.500 glav drobnice različnih pasem, 
med njimi tudi avtohtoni slovenski pasmi bovško 
ovco in drežniško kozo. A obrat sam po sebi ni 

namenjen le predelavi društvenega mesa. Koren 
poudarja, da je bil urejen tako za individualne 
potrebe članov društva rejcev drobnice kot za vse 
ostale živinorejce v naši dolini, ne nazadnje tudi 
lovce. »Prednost obrata je v razkošju konfekcioni-
ranja in zorenju svežega mesa, kar živinorejcem 
med drugim omogoča lažjo neposredno prodajo 
lokalnim gostincem,« še pojasnjuje Koren.

S tem ko društvo svojim članom omogoča kako-
vostne pogoje za gospodarnejšo prirejo, predelavo 
in prodajo mesa, posledično skrbi za razvoj reje 
drobnice na našem območju. Tako prispeva tudi k 
zmanjševanju zaraščanja travnikov in pašnikov ter 
pripomore k ohranjanju kulturne krajine. Ob tem 
naj omenimo, da se izvajalci sicer uspešno izvede-
nega projekta predelave mesa srečujejo tudi z manj 
prijetnimi dogodki – napadi velikih zveri, ki ogro-
žajo uspešnost reje in posledično predelave ome-
njenih izdelkov. A to je že druga zgodba, o kateri 
bo v času nove pašne sezone zagotovo še govora.

Nove projektne pridobitve tudi na 
Kanalskem

Občina Kanal ob Soči je s pomočjo sredstev 
projekta Spodbujanje skupnega življenja v dolini 
Soče dobila tri solarne klopi in pripravila zloženko 
Kulturna pot po Kanalu. Gre za del rezultatov sku-
pnega projekta, ki se izvaja v urbanih naseljih na 
območju LAS Dolina Soče (v Bovcu, Breginju, 
Desklah, Kanalu, Kobaridu in Tolminu). Z njim 
prijavitelj LAS Dolina Soče v sodelovanju s projek-
tnimi partnerji tukajšnjim prebivalcem in obisko-
valcem omogoča kakovostnejše življenjske pogoje, 
zagotavlja medgeneracijsko povezovanje in ohra-
njanje ter promocijo kulturne dediščine območja.

Kot je dejala koordinatorka projekta Nika Tesen 
so te klopi, »ki jim rečemo tudi ‘zelene’, nameščene 
pred Turistično informacijskim centrom (TIC) Kanal 
in kulturnim domom v Desklah. Tu si lahko mimo-
idoči malo oddahnejo, hkrati pa ob tem brezžično 
ali prek USB-vtičnika napolnijo svoje mobilne na-

POD BLAGOVNO ZNAMKO SOČNA najdemo kakovostne 
mesne izdelke Društva rejcev drobnice Zgornjega Posočja. 
Ti so kupcem na voljo v mesnopredelovalnem obratu v Drežni-
ci, kjer imajo tudi manjši prostor za neposredno prodajo. Po 
dogovoru je možen tudi kak drug način prevzema. Za dodatne 
informacije vam je na voljo Emil Skočir (na fotografiji), ki ga 
lahko pokličete na 041-724-885. Foto: Greta Černilogar
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Več o projektu si lahko preberete na naši spletni 
strani, informacije o posameznih etapah pa najde-
te na spletni povezavi https://bit.ly/3yyeixs.

Uspe{en razvoj podeželja s pomo~jo 
evropskih pristopov

Pristop LEADER se v Evropski uniji (EU) uspešno 
izvaja že 30 let. Slovenci pa smo lahko ta model 
»od spodaj navzgor«, ki temelji na povezovanju in 
oblikovanju skupne razvojne vizije ter njenem ure-
sničevanju, bolje spoznali v programskem obdobju 
2007–2013. Njegov namen je logičen – s tem, ko se 
zainteresirani predstavniki različnih sektorjev 
(nevladnega, ekonomskega, javnega in zasebnega) 
medsebojno povežejo, se posledično v lokalnih 
skupnostih okrepijo vezi, olajša se izmenjava zna-
nja, spodbudijo pa se tudi inovacije med različnimi 
sektorji, kar pripomore k nadaljnjemu razvoju.

V programskem obdobju 2014–2020 je Evropska 
komisija v želji, da bi se razvoj na posameznih 
območjih s povezovanjem ukrepov in nepovratnim 
denarjem iz več strukturnih skladov še izboljšal, 
vsem državam članicam EU v izvajanje ponudila 
nov pristop – CLLD (»Community Led Local Deve-
lopment«) oziroma »Lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost«. Gre za nadgradnjo pristopa LEADER, 
za katerega smo, če smo ga želeli izvajati, potre-
bovali nepovratna sredstva, ki smo jih dobili iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 

(EKSRP). Ko pa govorimo o pristopu CLLD, se z 
namenom še boljšega razvoja lokalnih območij, kot 
že rečeno, finančni viri združijo iz več različnih 
strukturnih skladov. Naša država se je tako odlo-
čila, da Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ne 
bo podprla le s sredstvi iz EKSRP, temveč tudi z 
nepovratnim denarjem iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Tako je bilo do zdaj. Kaj pa se nam obeta v 
novi finančni perspektivi, ki zaobjema obdobje 
2021–2027 in na katero se LASi – med njimi tudi 
LAS Dolina Soče – že intenzivno pripravljamo? 
Nekaj podrobnosti o tem je že znanih, a vsak me-
sec prinese kakšno novo informacijo o nadaljnjem 
poteku pristopa CLLD, saj so stvari trenutno v fazi 
usklajevanja. Kot nam je na delovnem sestanku, ki 
je potekal 13. maja v prostorih Posoškega razvoj-
nega centra, zaupala vodja Medresorske delovne 
skupine za CLLD Alina Cunk Perklič, zaposlena 
v kabinetu kmetijskega ministra, bo na to temo v 
juniju sklican poseben sestanek z vsemi LASi, kjer 
bodo lahko zbranim postregli z več konkretnejšimi 
informacijami.

Sestanek, ki se ga je udeležilo 16 predstavnikov 
nevladnega, ekonomskega in javnega sektorja, je 
koordinatorka sklicala predvsem zaradi pridobiva-
nja povratnih informacij iz terena, kjer izkušenj pri 
izvajanju pristopa LEADER/CLLD ne manjka. Pri 
tem so udeleženci izpostavili prednosti in pomanj-
kljivosti tovrstnega pristopa. Slednje bo Medre-
sorska delovna skupina CLLD 2021–2027, ki jo 
sestavljajo predstavniki vseh v CLLD vključenih 
skladov – EKSRP, ESPR, ESRR in po novem tudi 
Evropskega socialnega sklada (ESS) –, s pridom 
uporabila pri pripravi na aktualno finančno obdobje 
ter s tem povezanimi programskimi dokumenti.
Tatjana Šalej Faletič
Viri:
•  Predstavitev sofinancirane aktivnosti. LAS Dolina Soče. [onli-

ne]. Dostopno na spletnem naslovu: https://bit.ly/342L77I
•  Kaj je LEADER in kaj je CLLD? LAS Vipavska dolina. [online]. 

Dostopno na spletnem naslovu: https://bit.ly/3f4thXY
•  Sporočilo za javnost – PRP: Trideset let pristopa LEADER v EU 

in pristopa od spodaj navzgor v Sloveniji. Program razvoja po-
deželja. [online]. Dostopno na spletnem naslovu: https://bit.ly/ 
3bZwWET

prave. Naj povem, da lahko mobilni telefon z vgra-
jenim QI-sistemom polnimo tako, da ga samo po-
ložimo na brezžični polnilec, ki je označen na vrhu 
klopi.«

Poleg tega so na kanalski občini, ki je eden od 
šestih sodelujočih projektnih partnerjev, v sklopu 
tega pripravili tudi novo zloženko z naslovom Kul-
turna pot po Kanalu, »s katero vodimo obiskovalce 
mimo glavnih kulturnih znamenitosti: od trga Kon-
trada, Lurda, kanalskega gradu, občinske stavbe, 
Neptunovega vodnjaka, cerkve Marijinega vnebov-
zetja do mostu,« je vsebino na kratko strnila Teste-
nova. Zloženka, ki je prevedena tudi v angleški in 
italijanski jezik, je zainteresiranim na voljo v TIC 
Kanal. Tako uporaba klopi kot zloženka so na vo-
ljo brezplačno, saj so nastale v sklopu projektnih 
dejavnosti, ki jih sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regional-
ni razvoj.

Najbolj{i evropski turisti~ni projekt
Vsem, ki letos nameravate dopustovati na doma-

čih tleh, priporočamo, da pripravite svoje noge in 
stopala ter se z nahrbtnikom na ramenih podate 
na proti novim dogodivščinam, ki vam jih ponuja 
najzanimivejša evropska pot. Govora je o 270 km 
dolgi daljinski pohodniški poti Juliana Trail, ki jo 
je Združenje britanskih turističnih novinarjev 18. 
aprila letos razglasilo za najboljši evropski turistič-
ni projekt (»Best Europe Tourism Project«). Na LAS 
Dolina Soče smo ob tem še posebej ponosni, saj 
se je ena od 20 etap – tista, ki popotnika popelje 
od Bovca do Predela – uredila prav na račun naše-
ga javnega poziva, kamor je vodilni partner Javni 
zavod (JZ) za turizem Dolina Soče prijavil projekt 
z naslovom Usmerjanje obiska v Triglavskem na-
rodnem parku – Pot Julijske Alpe (JA TRAIL). Pri 
tem so sodelovali še JZ Triglavski narodni park, 
Občina Kobarid, Občina Tolmin, Posoški razvojni 
center in Turistično društvo Log pod Mangartom. 

TRI SOLARNE KLOPI IN NOVA ZLOŽENKA KULTURNA POT 
PO KANALU, za katere so poskrbeli na Občini Kanal ob Soči, 
sodijo med rezultate projekta Spodbujanje skupnega življenja 
v dolini Soče. Foto: Lucija Kavčič

NAJBOLJŠI EVROPSKI TURISTIČNI PROJEKT (»BEST EU-
ROPE TOURISM PROJECT«) je po mnenju Združenja britan-
skih turističnih novinarjev postal projekt Juliana Trail, ki pove-
zuje gorenjsko in primorsko stran Julijskih Alp. Foto: Mitja 
Sodja (arhiv Turizem Dolina Soče)

DELOVNEGA SESTANKA Z VODJO MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA CLLD Alino Cunk Perklič, ki je potekal deloma v 
živo deloma pa prek zoom povezave, se je udeležilo 16 predstavnikov nevladnega, ekonomskega in javnega sektorja. Foto: T. Š. F.

https://bit.ly/3yyeixs
https://bit.ly/342L77I
https://bit.ly/3f4thXY
https://bit.ly/3bZwWET
https://bit.ly/3bZwWET
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KANUISTKA ALJA KOZOROG – Letos bo naša dolina na olimpijadi v Tokiu še posebej močno 
stiskala pesti za članico Kajak kluba Soške elektrarne, domačinko z Idrije pri Bači. Foto: Žiga 
Koren

KANUISTKA ALJA KOZOROG 
ODHAJA NA OLIMPIJSKE 
IGRE V TOKIO
Ivrea (Italija) – Evropsko prvenstvo 
(EP) v slalomu na divjih vodah, ki se 
je zaključilo 9. maja, je bilo za slo-
vensko moštveno reprezentanco us-
pešno. Posamično je kajakašica 
Eva Terčelj osvojila srebro in kaja-
kaš Peter Kauzer bron, tako kot v 
ekipni tekmi kanuisti Luka Božič, 
Nejc Polenčič ter Benjamin 
Savšek. Čeprav smo v Zgornjem 
Posočju močno stiskali pesti in navi-
jali, da bi se Božič, doma iz Modre-
ja, uvrstil na olimpijske igre (OI) v To-
kiu, so mu te tokrat splavale po vodi. 
Skozi celotno kvalifikacijsko obdo-
bje smo z zanimanjem spremljali 
njegov precej izenačen dvoboj s 
Savškom. A prav ta zadnja tekma je 
bila odločilna. Po tem, ko je Božič, 
sicer član Kajak kluba Soške elek-
trarne (KKSE), za eno mesto zgrešil 
finale, je posledično moral priznati 
premoč Savška, ki si je z osvojenim 
drugim mestom v polfinalu izboril 
vstopnico na OI.

Kljub temu pa bo imela dolina Soče 
na olimpijadi tudi svojo predstavni-
co. Mesto v ekipi za OI si je namreč 
priveslala Alja Kozorog, članica 
KKSE. Kot je dejala mlada kanuist-
ka, doma z Idrije pri Bači, se ji je ob 
tem »definitivno odvalil en kamen 
od srca,« čeprav ji je kljub osvojeni 
vozovnici za Tokio zaradi vožnje, na 
kateri je za sekundo in pol zgrešila 
finalni nastop in s tem nadaljnji boj 
za višjo uvrstitev, ostalo nekaj gren-
kega priokusa. »Proga je bila težka. 
Vsako sekundo si moral biti zbran 
in kar malo sproti reševati kakšne 
stvari, sproti se prilagajati. Se je pa 
dalo tudi zelo lepo odpeljati, kar 
smo lahko videli.« Na tekmovanje je 
prišla zelo samozavestna, saj je že 
od izbirnih tekem dalje imela obču-
tek, da se lahko zanese nase in da 

bo dobro tekmovala. »Sem zelo ve-
sela, da se mi je uspelo uvrstiti na 
olimpijske igre. S tem sem si odpr-
la vrata do novih možnosti za nap-
redovanje in tudi več možnosti za 
poseganje po dobrih rezultatih,« 
dodaja Kozorogova.

Na EP se je za nastop na OI boril tu-
di kajakaš Niko Testen iz Gorenje-
ga Loga, sicer prav tako član KKSE, 
ki je skupaj s Petrom Kauzerjem in 
Martinom Srabotnikom ekipno os-
vojil šesto mesto, medtem ko mu je 
posamični nastop zaradi narejene 
napake tokrat nekoliko spodletel.
R. F.

BOMO OBDR@ALI 
PRAVLJI^NO [TEVILO 
REPREZENTANTOV 
KAJAKA[EV 
MIRNOVODA[EV?
Tolminsko – Sprinterji na mirnih vo-
dah so se aprila na zagrebškem Ja-
runu pomerili na izbirni tekmi za 
sestavo reprezentance, ki bo našo 
državo letos zastopala na največjih 
tekmovanjih. Tolminsko bo imelo tu-
di letos v teh vrstah, če bo šlo vse 
po sreči, sedem svojih predstavni-
kov. V moštvo članic je priveslala 
Mia Medved, ki bo hkrati tekmovala 
še v kategoriji mlajših članov, kamor 
se je uvrstil tudi Tit Faletič, medtem 
ko bodo mladinsko ekipo načeloma 
zastopali Matevž Manfreda, Jakob 
Stojanovič, Alen Mugerli, Santia-
go Leban Parada in Rok Maver. 
Konec maja, ko je bil SOČAsnik že v 
tiskarni, so mladinci nastopili še na 
mednarodni regati v Bratislavi, kjer 
se je sprejela dokončna odločitev. 
Razen Medvedove, ki se je letos po-
tegovala tudi za nastop na olimpij-
skih igrah (OI), so vsi ostali omenje-
ni kajakaši člani Kajak kluba Soške 
elektrarne (KKSE), trenirajo pa na 
Mostu na Soči. Glede na zagnanost 

in neverjetno vztrajnost, ki jo premo-
rejo ti mladi športniki, verjamemo, 
da bomo lahko nekega dne zanje 
navijali tudi na OI.

Sicer pa mostarski kajakaši v času 
poletnih počitnic v svoje vrste vabijo 
vse pogumne deklice in razigrane 
fantiče, stare od 8 do 12 let. Ti lah-
ko izbirajo med Poletjem ob Soči, ki 
poteka v prvem in predzadnjem ted-
nu šolskih počitnic, druga možnost 

pa je Poletna šola kajaka z anglešči-
no za otroke – redna vadba, ki bo 
potekala od 14. julija do 31. avgusta 
ob ponedeljkih ter četrtkih od 17.00 
do 18.30. Prijave sprejemajo do 
25. junija, za dodatne informacije 
pa so vam na voljo prek e-pošte 
kksemost@gmail.com ali na telefon-
ski številki 041-269-916 (trener Jer-
nej Zupančič Regent).
R. F.

MOSTARSKI KAJAKAŠI MIRNOVODAŠI so se lani izjemno razveselili svoje nove pridobitve – 
tekmovalnega kajaka dvoseda. Vsako poletje pa se z veseljem spominjajo tudi svojih začetkov. 
Večina se je namreč s tem športom srečala prav med poletnimi počitnicami. Zato v svoje vrste 
vabijo nov podmladek, za katerega so v KKSE pripravili Poletje ob Soči in Poletno šolo kajaka z 
angleščino. Foto: Ivo Černe

Utrinki
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OB^INA BOVEC
Občina Bovec sporoča, da so celot-
na besedila vseh spodaj navedenih 
javnih razpisov in pozivov ter pripada-
joče razpisne dokumentacije na voljo 
na občinski spletni strani obcina.bo-
vec.si/razpisi-natecaji-pozivi, in sicer 
z dnem izida SOČAsnika.

Najava javnega razpisa za 
sofinanciranje dejavnosti NA 
PODRO^JU TURIZMA IN 
PRIREDITEV v ob~ini Bovec za 
leto 2021
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju 
dejavnosti na področju turizma in 
prireditev v občini Bovec (Uradni list 
RS, št. 46/2018 in 53/2018 – popr.) 
Občina Bovec razpisuje sofinancerska 
sredstva za delovanje, projekte ter pri-
reditve turističnih društev in društev, ki 
delujejo na področju spodbujanja ter 
ohranjanja naravne in kulturne dediš-
čine v povezavi s turizmom za leto 
2021. Skupna višina razpisanih sred-
stev za leto 2021 znaša 18.000 evrov.

Najava javnih razpisov za 
SPODBUJANJE KMETIJSTVA v 
ob~ini Bovec za leto 2021
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Bovec za program-
sko obdobje 2015–2020 (Uradni list 
RS, št. 37, 2015) v skladu z odobrenim 
podaljšanjem sheme državne pomoči 
Občina Bovec razpisuje sofinancerska 
sredstva v skupni višini 10.000 evrov, 
in sicer za ukrepa:
1: Naložbe v kmetijska gospodarstva
2: Varstvo tradicionalne krajine in stavb

Najava javnih razpisov in 
javnih pozivov za 
SPODBUJANJE MALEGA 
GOSPODARSTVA IN TURIZMA 
ter vzpodbujanje PROJEKTOV 
INOVACIJ v ob~ini Bovec za 
leto 2021
Občina Bovec razpisuje sofinancerska 
sredstva po Pravilniku o finančnih in-
tervencijah za ohranjanje in razvoj 
malega gospodarstva in turizma ter 
vzpodbujanje projektov inovacij v ob-
čini Bovec (Uradni l ist RS, št. 
48/2009 s spremembami in dopolnit-
vami, v skladu z odobrenim podaljša-
njem sheme državne pomoči) v skupni 
višini 20.640 evrov za ukrepe:
2.1: Nakup, urejanje in opremljanje 
zemljišč za poslovne namene vključno 
s pridobivanjem projektne dokumenta-
cije za gradnjo poslovnih prostorov
2.2: Nakup, graditev, adaptacija po-
slovnih prostorov

OB^INA TOLMIN
Občina Tolmin ima trenutno objavlje-
ne naslednje javne objave:

Javni razpis za sofinanciranje 
JAVNIH KULTURNIH 
PROGRAMOV IN KULTURNIH 
PROJEKTOV S PODRO^JA 
LJUBITELJSKE DEJAVNOSTI v 
ob~ini Tolmin za leti 2021 in 
2022 
z rokom za prijavo 14. junij 2021;

Javno naznanilo o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka Prvih 
sprememb in dopolnitev 
OB^INSKEGA PROSTORSKEGA 
NA^RTA ob~ine Tolmin, 
pri čemer javna razgrnitev poteka do 
vključno 22. junija 2021, javna obrav-
nava pa bo v obliki videokonference 
izvedena 3. junija 2021 ob 16. uri;

Javni razpis za dodelitev 
kreditov s subvencionirano 
obrestno mero za 
POSPE[EVANJE RAZVOJA 
MALEGA GOSPODARSTVA v 
ob~ini Tolmin v letu 2021 
z zadnjim rokom za prijavo 19. novem-
bra 2021 do 11. ure;

Javni razpis za dodelitev 
pomo~i za OMILITEV 
POSLEDIC EPIDEMIJE 
COVID-19 NA PODRO^JU 
GOSPODARSTVA v ob~ini 
Tolmin v letu 2021 
z zadnjim rokom za prijavo 19. no-
vembra 2021 do 11. ure.

Celotna besedila objav in razpisna do-
kumentacija so objavljeni na spletni 
strani občine www.tolmin.si.

2.3: Nakup opreme – osnovnih sred-
stev
2.4: Stroški nematerialnih investicij
2.5: Svetovalne storitve, nujno potreb-
ne za izvedbo zgoraj navedenih inve-
sticij
2.8: Sofinanciranje novih zaposlitev
2.10: Sofinanciranje strokovnega izo-
braževanja in usposabljanja
2.14: Sofinanciranje izdelave promo-
cijskih gradiv in internetnih strani
oziroma ukrepe, kot so objavljeni v 
celotnem besedilu javnih razpisov in 
pozivov skupaj z razpisno dokumenta-
cijo na zgoraj objavljeni občinski sple-
tni strani.
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Utrinki

t: 05 38 00 560 · www.stavanja.si

AKCIJA 
SERVIS KLIME: 2900 € 
*ne vsebuje hladilnega plina

Cene veljajo s tem kuponom do 31. 08. 2021

AKCIJA 
DEZINFEKCIJA 
KLIMATSKEGA SISTEMA: 
2490 €
Cene veljajo s tem kuponom do 31. 08. 2021

AKCIJA 
ZUNANJE PRANJE 
Z VOSKANJEM: 890 690 €
Cene veljajo s tem kuponom do 31. 08. 2021

SERVISNI CENTER TOLMIN

MENJAVA OLJA 
IN FILTRA 
za vozila starejša od 5 let

69,90 €
VW Polo, Seat Ibiza, Škoda Fabia, 
Škoda Rapid 

79.90 €
VW Golf, Seat Leon, Audi a3, 
Škoda Octavia 

89.90 € 
VW Passat, Škoda Superb 
Cene veljajo s tem kuponom do 31. 08. 2021

Prijave, cenitve in popravila škod 
za vse zavarovalnice

KORONA ^AS NAKLONJEN AKCIJI NA 
OBISK NA ^RNO PRST
^rna prst – Podbrški planinci, pa tudi ljubitelji na-
rave in gora od drugje, so se v preteklem letu spet 
izkazali v akciji Na obisk na Črno prst. Medtem ko 
gora skozi to akcijo Planinskega društva (PD) Pod-
brdo uživa njihovo posebno naklonjenost že 12 let, 
so nekateri njeno rastlinsko bogastvo in dih jemajo-
čo razgledno lego odkrili šele v času, ko so bili 
omejeni zgolj na gibanje v okolici lastnega doma.
Prav v pandemijskem letu jih je bilo največ doslej, 
ki so med druženjem z goro na njenem hrbtu vsaj 
desetkrat napenjali svoje mišice in priganjali svoje 
korake proti vrhu. Nekateri so se na Črno prst 
povzpeli preprosto zaradi uživanja v naravi in poslu-
šanja neskončne tišine, drugi morda zaradi vzdrže-
vanja kondicije in svojega dobrega počutja ali pa 
zaradi prepuščanja svojih misli sprostitvi od vsega 
negativnega, s čimer jih je posiljeval čas.
Kar 76 jih je bilo, ki so vsaj eno poglavje svoje 
zgodbe, ustvarjene med zaprtjem sveta, spisali z 
znojem, nemalo napora in pozitivnimi mislimi. Kajti 
za slabe misli v tako posebnem svetu, kot je Črna 
prst, ni prostora. Kakšno razkošje in privilegij jim je 
ponudila, da so v času koronskih zapor in prepove-
di smeli uživati lepoto njenih sončnih bregov, ki so 
bili nekoč pašniki in senožeti.
Med zgodbami jih izstopa 15 s prav posebnimi, ne-
rodnimi odtisi najmanj petih vzponov, napisanih še 
z osnovnošolsko pisavo. Za jutrišnji dan akcije Na 
obisk na Črno prst se torej ni bati!
Negotovi časi pa žal niso dovolili, da bi se dosež-

kov veselili skupaj na občnem zboru PD Podbrdo, 
kjer bi jim lahko iz srca zaploskali. Zato jim je zaslu-
ženo spominsko majico s čestitko in željo, da bi jim 
zdravje še dolgo dovoljevalo prijateljevati z »našo 
goro«, društvo poslalo na dom.
Olga Zgaga, PD Podbrdo

VODNI[KI PODMLADEK V PLANINSKEM 
DRU[TVU PODBRDO
Podbrdo – V Planinskem društvu (PD) Podbrdo so 
se v preteklem letu trije člani udeležili usposablja-
nja za pridobitev naziva vodnik Planinske zveze Slo-
venije (PZS) kategorije A, s katerim lahko vodijo 
lažje kopne ture. Usposabljanje je potekalo v pla-
ninskem učnem središču PZS v Bavšici. Dva člana, 
Tina Šorli s Koritnice in Marko Abram iz Hudajuž-
ne, sta izobraževanje že uspešno zaključila, eden 

pa je še pripravnik. Šorlijeva je ob osebnem uspe-
hu povedala: »Želja hoditi po poteh svojih sanj 
me je z odločnostjo in vztrajnim sledenjem pripe-
ljala na cilj. To je zame uspeh, ki me je napolnil z 
energijo, mi dal veliko znanja in dodal v življenje 
veliko novih poznanstev in lepih doživetij.«
Tako Šorlijeva kot Abram sta hvaležna dosedanjima 
društvenima vodnikoma Marini Leban in Bogdanu 
Brišarju, da sta lahko kot njuna vodnika pomočni-
ka opravila zahtevano število kopnih tur, kar je po-
goj za dosego zastavljenega cilja. V teh dneh se že 
pripravljata na samostojno vodniško turo, ko bosta 
člane društva in prijatelje hoje vodila na Sabotin pri 
Novi Gorici.
V društvu so zadovoljni, da mladi z veseljem in od-
govornostjo bogatijo vodniški odsek.
Olga Zgaga, PD Podbrdo

UDELEŽENCI AKCIJE NA OBISK NA ČRNO PRST so zaslu-
žene majice prejeli na dom. Foto: Alenka Zgaga

PD PODBRDO IMA DVA NOVA VODNIKA: Tino Šorli in Mar-
ka Abrama, ki sta se v preteklem letu udeležila usposabljanja 
v Bavšici. Foto: Aljaž Žnidaršič
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dediščino, na katero nas posredno 
navezujejo nekatere arheološke najd-
be iz rimskega časa, ki so bile na 
posoških planinah in drugih višin-
skih lokacijah odkrite v zadnjih dvaj-
setih letih.« Poglavju o arheoloških 
odkritjih sledi etnološki pregled paš-
ništva v Posočju, ki nam odstira ra-
zvoj sirarstva, ki sta ga najbolj zazna-
movala Tomaž Hitz in Matteo Mar-
sano. V dvojezičnem katalogu (v 
slovenskem in italijanskem jeziku) je 
besedilo podkrepljeno s fotografijami 
in skicami.

NASLOV: Od planine do Planike. 
Vodnik po razstavi v Mlekarni Plani-
ka Kobarid. AVTORJA: Marko Grego 
in Miha Mlinar. IZDAL: Tolminski 
muzej. KRAJ IZDAJE: Tolmin. LETO 
IZDAJE: 2019. ŠTEVILO STRANI: 64. 
NAKLADA: 300. FORMAT: 18,9 cm × 
25,8 cm. VEZAVA: mehka.

Moje nade
Notna zbirka Moje nade je peta v 

nizu izdaj Sozvočja Posočja. V njej je 
zbranih 43 skladb Metoda Bajta, »ki je 
vse svoje življenje posvetil glasbi – 
zborovskemu delu, prirejanju ljudskih 
in umetnih skladb in glasbeni produk-
ciji ter kot raziskovalec in poustvar-
jalec ljudske glasbe,« kot je v uvodu 
zapisala vodja tolminske izpostave 
Javnega sklada RS za kulturne dejav-
nosti Silva Seljak. Bajt je skladbe 

Od planine do 
Planike

Katalog Od planine do Planike je 
bil izdan kot vodnik po razstavi z 
istoimenskim naslovom, ki je na 
ogled v Mlekarni Planika Kobarid. 
V uvodu, ki ga je prispevala direkto-
rica mlekarne Anka Lipušček 
Miklavič, lahko preberemo, da je 
bila ta postavljena v želji, da bi obi-

večinoma prirejal, harmoniziral ali 
prestavljal za moški zbor, dve – Moje 
nade in Vasovalec – pa sta njegovi 
avtorski. Kot dodatek je v zbirko uvr-
ščena priredba tolminske ljudske pe-
smi Magdalenca za mešani zbor. 
Urednik zbirke Mitja Gobec je sklad-
be razdelil v tri tematske sklope: pri-
redbe izvirnih skladb, obdelave slo-
venskih ljudskih pesmi in sakralne ter 
nabožne pesmi. Kot je zapisal, je pri 
izboru skladb izhajal iz prostora, kjer 
je Bajt ustvarjal. »Pri izbiri besedil še 
posebej izstopa Simon Gregorčič. Pri 
ljudskih pa pesmi iz Primorske.«

NASLOV: Moje nade. Priredbe, 
harmonizacije in prestavitve za moš-
ki zbor. AVTOR: Metod Bajt. IZDAL: 
Javni sklad RS za kulturne dejavno-
sti, Območna izpostava Tolmin. 
KRAJ IZDAJE: Tolmin. LETO IZDA-
JE: 2020. ŠTEVILO STRANI: 62. NA-
KLADA: 300. FORMAT: 21 cm × 29,7 
cm. VEZAVA: mehka.

Prav’ce pod Krnom
Kulturno društvo Nit – Posočje, Be-

nečija, Rezija je lani izdalo novo zbir-
ko pravljic in zgodb, ki so jo naslovili 
Prav’ce pod Krnom. Zbirko so avtorji 

predstavili najprej najmlajšim iz tol-
minske Male hiše, kasneje pa v vasi 
Krn. Za svoje literarne pravljične ve-
čere namreč društvo vedno izbere 
odmaknjene vasi in zaselke, »kjer čas 
teče počasneje, je življenje mirnejše 
in se v njih še zlahka čuti čarovnijo.« 
V knjižici najdemo 16 del, v katerih 
»so svoje mesto našli že poznani 
zlobci in zmaji, princi in princeske pa 
živali in ljudje, ki se lahko med seboj 
pogovarjajo, oživeli so tudi štruklji, 
čevlji in dolina, ki je letošnjo pomlad 
skoraj izumrla.« Pravljica iz časov 
koronavirusa se je tako dotaknila ak-
tualne teme, ki je tako močno poseg-
la v vsakdanje življenje. »Prišel je 
ukaz in utihnile so harmonike, umi-
rili so se neukročeni vetrovi, zausta-
vila se je pomlad in umolknili so 
zvonovi.«

NASLOV: Prav’ce pod Krnom. 
UREDILA: Marjeta Manfreda Vakar. 
IZDALO: Kulturno društvo Nit – 
Posočje, Benečija, Rezija. KRAJ 
IZDAJE: Tolmin. LETO IZDAJE: 
2020. ŠTEVILO STRANI: 60. NAKLA-
DA: 200. FORMAT: 15,4 cm × 22,5 
cm. VEZAVA: mehka.

Knjižno polico napolnila:  
Mateja Kutin

skovalcem Posočja na enem mestu 
prikazali delo na živih planinah in v 
mlekarni. Pri tem jim je pomagal 
Tolminski muzej. »Zgodovina sirar-
stva in planin v tem prostoru je izje-
mno dolga.« Gre za »predslovansko 

SPREMLJAJTE NAS TUDI NA FACEBOOKU! 
Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin, www.prc.si

041 335 667 | 041 382 885
intermedija@siol.net

PRIPRAVLJATE knjigo, 
zbornik, brošuro, katalog, 

plakate ...?
Pokličite za nasvet, pomoč in  
izvedbo tiskovin.

Zdaj še posebej 

ugodno!
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Datum Kraj Prireditev Informacije

18. 6. (17.00)
KOBARID, 
asfaltno igrišče

Kobariški sejem – izvedba kola Košarkarske lige NBA Tolmin Peter Domevšček: 031-409-012

19. 6. KOBARID
Kobariški sejem – od 15. ure dalje sejemska ponudba, ob 20.30 koncert skupine  
Help – A Beatles tribute

Peter Domevšček: 031-409-012

26. 6. (20.00) BOVEC Slovesnost ob 30. obletnici osamosvojitve Občina Bovec

od 28. 6. do 3. 7. TOLMIN Nogometni kamp Tolmin 2021 – za otroke od 1. do 5. razreda
FB Nogometni kamp Tolmin, 
Klemen Jarc: 051-632-818

1. 7. KOBARID
Predstavitev notne zbirke Metoda Bajta Moje nade, program bo sooblikoval Oktet Simon 
Gregorčič Kobarid

JSKD OI Tolmin

3. 7. (17.00)
BOVEC, kulturni 
dom

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Bovec in podelitev nagrad Občina Bovec

od 5. do 9. 7. TOLMIN Nogometni kamp Tolmin 2021 – za otroke od 6. do 9. razreda
FB Nogometni kamp Tolmin, 
Klemen Jarc: 051-632-818

9. 7. KOBARID Koncert policijskega orkestra in Vlada Kreslina ob 130-letnici PGD Kobarid PGD Kobarid

22. 7. KOBARID Koncert Ditke, kantavtorice in pevke Občina Kobarid

29. 7. KOBARID Koncert Zorana Predina Občina Kobarid

Koledar prireditev

V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (05/38-41-502, 05/38-41-510, e-naslov: socasnik@prc.si). 
Informacije za objavo v naslednji številki SOČAsnika sprejemamo do 14. julija 2021. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo odvijale od 30. julija do 22. 
oktobra 2021.

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. Izvedba načrtovanih prireditev bo odvisna tudi 
od epidemioloških razmer.

Utrinki

SKU[ALI SO IZBOLJ[ATI 
ALARMANTNO STANJE 
ZALOG KRVI V SLOVENIJI
Kobarid in Tolmin – Na spletni 
strani Zavoda RS za transfuzijsko 
medicino lahko preberemo, da »za-
loge krvi niso odvisne samo od 
krvodajalcev in zbrane krvi, ampak 
tudi od njene porabe. Ta je ne-
predvidljiva tako po potrebnih koli-
činah komponent krvi kot po krv-
nih skupinah.« V času priprave pri-
spevka smo tako izvedeli, da je tre-
nutno največ povpraševanja po krv-
nih skupinah A+, B+, B–, 0+ in 0–. 
Kot nam je zaupala ena od zaposle-
nih na omenjenem zavodu, ki je le-
tos sodelovala pri krvodajalski akciji 
v Tolminu, je stanje glede zalog krvi 
v Sloveniji alarmantno, saj se je za-
radi epidemioloških razmer število 
krvodajalcev vidno zmanjšalo. »Še 
nikoli prej se mi ni zgodilo, da bi 
se sama znašla v situaciji, ko zalo-
ge krvi popolnoma poidejo in po-
tem ves čas dežurstva trepetaš, da 
ti pripeljejo kakšnega poškodovan-
ca – otroka, ki bi nujno potreboval 
kri. Še dobro, da se kaj takšnega 
tistega dne ni zgodilo, ker sicer 
vse znanje, ki ga premoreš, ni do-
volj,« je na resnost situacije opozori-
la z osebno izkušnjo.

V Posočju se s krvodajalskimi akci-
jami ukvarjajo na Rdečem križu Slo-
venije – Območnem združenju (RKS 
OZ) Tolmin. Po besedah Marjance 
Velišček, sekretarke omenjenega 

združenja, imajo pri njih javno poob-
lastilo za izvajanje akcij, s katerimi 
pridobivajo in motivirajo krvodajalce. 
Pri tem si, kot je pojasnila, pomaga-
jo na najrazličnejše načine, pri če-
mer jim ob strani stojijo tudi mediji. 
»Na že znane krvodajalce se obra-
čamo s pomočjo SMS-sporočil, na 
tak način pa še posebej vabimo tu-
di vse tiste krvodajalce, ki imajo 
tisti hip, ko se akcija približuje, naj-
bolj iskane krvne skupine,« je še 
povedala.

V njihovo domeno pa poleg animira-
nja potencialnih krvodajalcev sodi 
tudi organizacija terenskih krvodajal-
skih akcij, ki jih že tradicionalno iz-
vajajo v maju in novembru tako v Ko-
baridu kot Tolminu. Zaradi prepreče-
vanja možnih prenosov nalezljivih 
bolezni so v času razglašene epide-

mije te akcije nekoliko prirejene, za-
to se je treba nanje predhodno prija-
viti in se dogovoriti o uri darovanja. 
Skladno z napotki Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje je pri tem tre-
ba upoštevati večje razdalje med 
krvodajalci in izvajalci odvzemov, za-
to so se od lani akcije preselile v 
športne dvorane. »Pomoč pri tem 
humanitarnem dogodku nam z 
brezplačnim najemom dvoran nu-
dita tolminska in kobariška občina 
– slednja tudi s svojimi zaposleni-
mi. S potrebno opremo in pridnimi 
rokami svojih delavcev pa nam na 
pomoč radi priskočijo tudi na OŠ 
Kobarid in Tolmin ter na tolminski 
gimnaziji«. Ob tem se sekretarka 
iskreno zahvaljuje tudi vsem ostalim 
akterjem iz zakulisja, kot so denimo 
kuharji iz Cateringa Šorli in kuhinje 

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, ki 
krvodajalcem zagotavljajo okrepčil-
ne malice. Pozabila pa ni niti na šte-
vilne rekreativce, ki z razumevanjem 
sprejmejo dejstvo, da v času 
večdnevne krvodajalske akcije ne 
morejo uporabljati športnih dvoran.

»Seveda pa so glavne zvezde na-
ših zelo uspešnih akcij dobri krvo-
dajalci, ki se jim ne moremo dovolj 
zahvaliti za to, da so si pripravljeni 
vzeti čas in nesebično darovati 
svojo kri in s tem prispevati k reše-
vanju življenj. Letos sta se akcije v 
Posočju, kljub prirejenim razme-
ram, skupno udeležila kar 402 
krvodajalca,« je bila vidno zadovolj-
na sekretarka. Od teh so jih sicer 
morali tudi tokrat nekaj žal zavrniti. 
Razloge za to gre, kot so nam pojas-
nili odgovorni, iskati pretežno v 
predhodnem sončnem koncu te-
dna, ki ga je kar nekaj kandidatov 
preživelo zelo aktivno. Seveda pa 
nihče od njih ob tem ni pomislil, da 
se na račun telesnih naporov nava-
dno poveča poraba železa v krvi, 
kar pa negativno vpliva na potrebne 
parametre pri odvzemu krvi. Poleg 
tega so jih morali nekaj zavrniti tudi 
na račun njihovega nedavnega stika 
s klopi. Kljub temu si vsi skupaj želi-
mo, da občasne zavrnitve ne bodo 
zaustavile potencialnih darovalcev 
krvi in da se bodo ti novembra po-
novno pogumno pridružili novi krvo-
dajalski akciji v naši dolini.
Tatjana Šalej Faletič

RKS – OZ TOLMIN K DAROVANJU KRVI, KI JE PREDVIDENO V NOVEMBRU, ŽE ZDAJ POZI-
VA VSE DOSEDANJE KRVODAJALCE IN TISTE, KI SE ZA DAROVANJE ŠE NISO ODLOČILI, 
jih pa, kot pravi Marjanca Velišček, sekretarka RKS – OZ Tolmin, mika, da bi postali člani te 
nesebične humanitarne družine. Po njenih besedah že od lani v zahvalo vsem sodelujočim 
načrtujejo krvodajalski izlet in podelitev priznanj najzaslužnejšim, a žal jim izvedbo za zdaj še 
vedno onemogočajo ukrepi, povezani z boleznijo covid-19. Foto: Teja Poberaj
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