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Tiskano na okolju prijaznem papirju.

Prostovoljstvo zaznamuje 
tudi na{e kraje

T okratno številko SOČAsnika 
zaključujemo ravno v času 
nacionalnega tedna prosto-

voljstva, katerega namen je, kot lah-
ko preberemo na strani Slovenske 
filantropije, praznovanje prosto-
voljstva in prostovoljskih organizacij, 
hkrati pa zahvala prostovoljcem za 
njihovo delo in ozaveščanje o vlogi 
ter pomenu prostovoljstva. Ta tako 
imenovani socialni korektiv ima v 
Sloveniji dolgo tradicijo. Ljudje se 
zanj odločajo iz najrazličnejših vzgi-
bov – pomagati sočloveku, posebej 
tistemu v stiski, vračati organizaciji, 
od katere so v preteklosti sami pre-
jeli, dvigati kakovost življenja, spre-
minjati svet na bolje … Ob tem pro-
stovoljec osebnostno raste in si pri-
dobiva pomembne izkušnje.

Več dogodkov se je po Sloveniji 
odvilo v tednu prostovoljstva, zago-
tovo pa ne gre prezreti sprejema pri 
predsedniku republike Borutu Pa-

tudi na Facebooku

horju. Podelitev najvišjih priznanj za 
izjemne dosežke na področju prosto-
voljstva, njegove promocije in razvo-
ja, ki jih vsako leto podeljuje Odbor 
RS za podelitev državnih priznanj na 
področju prostovoljstva, je potekal 25. 
maja. Najvišje državno priznanje – 
nagrado Republike Slovenije za pro-
stovoljstvo – je prejel dolgoletni gor-
ski reševalec Tonček Smolej, med 
šestimi prejemniki državnih priznanj 
pa je bilo tudi Kulturno tehnično 
turistično (KTT) Društvo Baška de-
diščina. Kot je bilo zapisano v obra-
zložitvi, so priznanje prejeli za izje-
mne dosežke pri opravljanju prosto-
voljskega dela na področju kulture, 
umetnosti in turizma. Delček njiho-
vih prizadevanj je zagotovo poznanih 
tudi vam, bralci SOČAsnika. Verjetno 
pa je nemogoče prešteti vse prosto-
voljne ure, ki so jih člani vložili v 
ohranjanje in povezovanje dediščine 
»naše grape« v kulturni turizem. »S 

prostovoljskim delom so prepričali 
zainteresirano javnost, da je zapušči-
na njihovih prednikov dar preteklosti 
in bogat vir priložnosti, ki z umesti-
tvijo v nove turistične produkte lahko 
postane vrednota prihodnosti. Pro-
dukti, ki jih društvo ustvarja, pušča-
jo za seboj trajnostne sledi, ki so 
Baško grapo postavile na etnološki in 
turistični zemljevid Slovenije.« Na 
tem mestu lahko članom društva le 
čestitam in jim izrečem globok po-
klon.

Prostovoljci puščajo trajne pečate 
v naši dolini. Podpisujejo se tudi pod 
organizacijo številnih dogodkov, ki 
popestrijo tukajšnje dogajanje in bo-
gatijo življenje. Eden takih je zagoto-
vo dobrodelni festival Gora Rocka, ki 
ga 250 prostovoljcev poganja že sko-
raj dve desetletji in nas konec junija 
ponovno vabi na Goro.

Mateja Kutin,
glavna in odgovorna urednica

Utrinki

OPA@AJO PORAST MLAJ[IH 
KRVODAJALCEV
Zgornje Poso~je – Na Rdečem kri-
žu Slovenije – Območnem združe-
nju Tolmin tradicionalno dvakrat na 
leto izvajamo akcije za pridobivanje 
krvodajalcev in organiziramo krvoda-
jalske akcije kot javno pooblastilo. 
Terenske akcije izvajamo po dva dni 
v Tolminu in po en dan v Kobaridu. 
S SMS-sporočili še posebej vabimo 
krvodajalce z najbolj zaželenimi krv-
nimi skupinami in podskupinami (po 
sistemu Kell). Zaradi lažje organiza-
cije se morajo krvodajalci na 
odvzem naročiti po telefonu.

Krvodajalci z darovanjem krvi izka-
zujejo eno najlepših in najdragoce-
nejših oblik medčloveške pomoči 
ter prispevajo k reševanju življenj. 
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Na majski krvodajalski akciji je bilo 
čutiti navdihujočo energijo skoraj 
400 krvodajalcev, ki jo je preprosto 
treba občutiti, saj jo z besedami tež-
ko opišemo. Še posebej smo po-
nosni na vse več mlajših krvodajal-
cev, ki uspešno nadomeščajo sta-
rejše od 65 let – ti zaradi omejitve 
starostne meje krvi ne morejo več 
darovati. Lepo je bilo opazovati tudi 
radovedne obraze učencev OŠ 
Franceta Bevka Tolmin, ki so prišli 
na ogled akcije. Verjamemo, da se 
bo z njimi tradicija krvodajalstva v 
naši dolini nadaljevala.

Pomoč pri tem humanitarnem do-
godku nam nudita občini Kobarid in 
Tolmin z brezplačnim najemom 
športnih dvoran; Gimnazija Tolmin, 
kobariška in tolminska OŠ, pa tudi 

NAGRAJENKE 
NAGRADNE IGRE 

SVIT
V prejšnji številki SOČAsnika 
smo objavili nagradno igro, 

ki jo je pripravil  
Nacionalni inštitut za 
javno zdravje (NIJZ) v 

sodelovanju s Posoškim 
razvojnim centrom. Med 

prejetimi pravilnimi odgovori 
smo izžrebali 

Matejo Hodžić iz Bovca, 
Nado Klobučar iz 

Tolminskih Raven in 
Niko Stres iz Žabč.

Nagrajenkam iskreno 
čestitamo!

www.prc.si/socasnik
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja
https://sl-si.facebook.com/SO%C4%8CAsnik-426819657421606/
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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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rekreativci z razumevanjem, ker na 
dneve krvodajalske akcije ne morejo 
uporabljati športne dvorane. Obe 
šoli in gimnazija pomagata tudi s po-
trebno opremo in pridnimi zaposle-
nimi, ki so vedno pripravljeni prisko-
čiti na pomoč. Pomagajo nam tudi 
mediji z brezplačnimi oglasi, med-
tem ko za malice poskrbita Catering 
Šorli in kuhinja OŠ Simona Gregor-
čiča Kobarid, pa tudi plakatiranje 
lahko opravimo brezplačno.

Naslednja krvodajalska akcija bo v 
oktobru, zato že zdaj k darovanju 
pozivamo vse, tudi tiste, ki se za to 
dobrodelno potezo do sedaj še niste 
odločili in vas mika, da bi postali član 
te nesebične humanitarne družine.
Marjanca Velišček, sekretarka RKS – 
Območno združenje Tolmin

NA KRVODAJALSKI AKCIJI je bilo po besedah organizatorjev čutiti navdihujočo energijo sko-
raj 400 krvodajalcev, ki jo je preprosto treba občutiti, saj jo z besedami težko opišemo. Foto: 
Teja Poberaj

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 1. 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

www.prc.si
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U kaželjnim je že od odprtja, ki 
je potekalo 9. maja, na voljo 
več kot 35 brezplačnih dogod-

kov (nekaj junijskih lahko še ujame-
te; poiščite jih v Koledarju priredi-
tev). Verjamemo, da je program 
pester in da lahko vsak najde delav-
nico ali predavanje zase.

Kaj vse smo `e po~eli?
Največji pustolovci so se z jamarji 

Planinskega društva Tolmin spustili 
v raziskovanje 10.800 metrov dolge 
Pološke jame. Tisti malo mlajši so 
imeli možnost preizkusiti plezalno 
steno pod vodstvom izkušenega ple-
zalca Petra Mraka. Bolj duhovno 
naravnani so z učiteljico joge Evo 
Brovinsky odkrivali, kako so drža 
telesa in gibi povezani z našim 
umom. Zdravju in samozdravljenju 
so se posvečali tudi na delavnicah 
ajurvede, prve pomoči, klinične 
somatike in masaže. Delavnice so 
vodili Megi Kravanja, dr. Vishnu 
Prasad, tolminsko območno združe-
nje Rdečega križa, Dejan Testen in 
Tina Sivec Matelič.

Prav področje osebnostne rasti od-
raža, da je učenje življenje, zato sta 
na sproščujoče dihalno-gibalno-men-
talno potovanje udeležence popeljali 
družinska zdravnica Andrejka Rejc 
in učiteljica integralnih tehnik diha-
nja Nataša Jerman Rajh.

S svetovalko za urejanje doma Ti-
no Markun in s psihoterapevtko Ja-
no Lavtižar so udeleženci lahko 
spoznali, da je učinek temeljito 
pospravljenega doma veliko globlji 
kot le urejenost, saj vpliva na način 
razmišljanja, razpoloženje in počutje. 
Slednjo lahko junija še ujamete v 
Bovcu. Snježana Ristič je vedoželjne 
učila urejanja življenja po lastni me-
ri in nameri s sledenjem notranjemu 
glasu, ki vsakogar kliče na življenjsko 

Pod okriljem vseslovenske akcije Tedni vse`ivljenjskega u~enja (TVU) ve~ kot 25 razli~nih izvajalcev 
maja in junija pomaga {iriti znanje ter promovirati u~enje v Poso~ju. Regijski koordinator projekta, ki 
`e ve~ let poteka pod sloganom »Slovenija, u~e~a se de`ela«, je Poso{ki razvojni center, enota ljudska 
univerza.

Tedni vse`ivljenjskega u~enja v Poso~ju

misijo. O mediaciji in kulturi spora-
zumevanja so se udeleženci lahko 
poučili na delavnicah z Mediacijskim 
društvom Bono in Ksenijo Lorber, 
Meta Prezelj Manfreda pa vabi na 
delavnico mediacije v juniju. Ali ste 
vedeli, da obrazne poteze odražajo 
vašo osebnost? Skrivnosti obraza sta 
razodela Veronika in mag. Uroš 
Plantan. Drugi so odkrivali svoje 
kompetence s pripomočkom SVOS, 
vprašalnikom, s katerim so ocenili 

svoje spretnosti.
Dogodke so povezovale različne 

akcije. Knjižnica Cirila Kosmača Tol-
min se je s pestro paleto dogodkov 
pridružila skupni akciji Beremo sku-
paj – za znanje in zabavo. V akciji 
Starajoča se družba in medgeneracij-
sko povezovanje so starejši obnovili 
znanje o prometnih predpisih pod 
budnim očesom policistov Policijske 
postaje Bovec. V Kinogledališču Tol-
min vabijo na brezplačno projekcijo 

mladinske drame o odraščanju Veso-
lje med nami in na srečanje z ustvar-
jalci. Veliko zanimanja so požele 
tudi delavnica Irene Tertinek o izde-
lavi naravne kozmetike, predavanje 
Irme Dolinar o zeliščih in njihovi 
uporabi v povezavi z naravno kozme-
tiko ter izobraževalni sprehod po 
zeliščni njivi na kmetiji Mojce Bene-
dejčič. V sklopu akcije Trajnostni 
razvoj – lokalno in globalno je neod-
visni energetski svetovalec Tomislav 
Ličen predaval o smotrnosti naložb 
v malo sončno elektrarno. V Bovcu 
pa je zadišalo po dobrotah iz lokalne 
skute in sirotke, ki so jih pripravili 
člani društva Od ovce do izdelka.

[e so mo`nosti pridobivanja 
znanja

Junij bo posvečen lokalnim zgod-
bam. S KTT Društvom Baška dediš-
čina lahko bolje spoznate baško tra-
dicijo. V Trenti si lahko ogledate edin-
stveno razstavo tipnih slik Triglavske 
pripovedke, ki jo je pripravilo Medob-
činsko društvo slepih in slabovidnih 
Nova Gorica pod mentorstvom pri-
znanih slikark Jane Dolenc in Stan-
ke Golob. Zgodovinski navdušenci in 
planinci pa lepo vabljeni na brezplačni 
vodeni ogled Kobariškega muzeja in 
Muzeja na prostem Kolovrat, v orga-
nizaciji Ustanove »Fundacija Poti 
miru v Posočju«. Več informacij o 
dogodkih, ki se jih še lahko udeleži-
te, najdete na spletni strani www.
prc-lu.si.

Zahvaljujemo se vsem izvajalcem 
in udeležencem, ki so pomagali širi-
ti duh učenja v Posočju, prav tako pa 
tudi našim podpornikom (občinam 
Bovec, Kobarid in Tolmin) ter nacio-
nalnemu koordinatorju Andragoške-
mu centru Slovenije.

Tanja Uršič in Anja Colja, Posoški 
razvojni center

TUDI LETOS POSOŠKI RAZVOJNI CENTER KOT REGIJISKI KOORDINATOR V OKVIRU TED-
NOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA pomaga širiti znanje in promovirati učenje v Posočju. 
Ukaželjni so lahko izbirali med več kot 35 brezplačnimi dogodki. Nekaj junijskih je še na voljo. 
Foto: arhiv Posoškega razvojnega centra

Projekt financira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport.

http://www.prc-lu.si
http://www.prc-lu.si
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( 5 )Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini So~e II

M ožnosti za samostojno učenje tujih jezi-
kov je kar nekaj. Razni pripomočki in 
druge oblike učenja so na voljo na sple-

tu, pa tudi na enoti ljudska univerza na Posoškem 
razvojnem centru (PRC). Nekaj nasvetov za utrje-
vanje znanja vam na tem mestu ponujajo tudi 
naše učiteljice tujih jezikov. Preizkusite jih v pra-
ksi.

Pomembno je, da vzdržujete svoje znanje in 
ostanete v jezikovni formi. Z vsako vloženo uro 
ste bližje sproščenemu pogovoru v tujem jeziku. 
Naj bo učenje prijeten del vašega vsakdana.

Pomladanski jezikovni te~aji se zaklju~ujejo. Do jesenskega razpisa te~ajev »bo preteklo 
kar nekaj vode« oziroma polni trije meseci. Ta ~as lahko izkoristite za utrjevanje znanja v 
lastni re`iji.

Poletno u~enje tujih 
jezikov

Ve~ nasvetov lahko dobite pri Anji Colja: 
05/38-41-512 ali svetovanje@prc.si

Jana Skočir, Posoški razvojni center
Foto: arhiv Canva.com

Na spletu je veliko različnih možnosti za 
učenje tujih jezikov: interaktivne vaje za utr-
jevanje slovnice in besedišča, videoposnetki z 
razlagami, spletni tečaji, aplikacije za učenje 
tujih jezikov, risanke v tujem jeziku, pesmi, 
filmi … Na jezikovnih tečajih vam učiteljice 
svetujejo, kje poiskati kakovostna gradiva in 
kaj izbrati za dodatno utrjevanje znanja v 
prostem času. Namige najdete v naših spletnih 
učilnicah in na platformi Padlet.

Zagrabite priložnost in se na dopustu, izle-
tu v tujino ali kar doma s turisti, ki prihajajo 
v Posočje, pogovarjajte angleško, italijansko, 
nemško … Izkoristite vsako priložnost za po-
govor. Ne obremenjujte se z napakami. Poma-
gajte si z rokami.

Tečaje tujih jezikov izvajamo v okviru projekta Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II, ki se 
zaključuje oktobra 2022.

2018 − 2022

V roke vzemite knjigo v jeziku, ki ga želite 
utrditi. Te si lahko izposodite v Knjižnici Ci-
rila Kosmača Tolmin ali pa pokličete na eno-
to ljudska univerza na PRC, kjer imamo za 
pokušino na voljo majhen izbor knjižic, prila-
gojenih različnim stopnjam znanja angleščine, 
italijanščine, nemščine in ruščine – od ravni A1 
do ravni B2. Seznam literature je objavljen na 
spletni strani www.prc-lu.si (objava »Gradiva 
za samostojno učenje«, rubrika Aktualno).

Največ se lahko naučite z uporabo tujega jezi-
ka v konkretnih situacijah in pogovoru z mater-
nimi govorci. Zaradi pomanjkanja časa in de-
narja je to seveda težko izvedljivo oziroma vsaj 
ni dovolj pogosto. A stvar lahko malo obrnete. 
Poiščite tujca, ki govori izbrani tuji jezik in bi se 
rad naučil slovensko. Pojdite z njim na kavo, kjer 
klepet poteka dvojezično. V prostorih enote ljud-
ske univerze na PRC organiziramo srečanja, na-
menjena izmenjavi jezikovnih znanj med narav-
nimi govorci. Da pogovor lažje steče, dobite 
podporno gradivo, v pomoč pa vam je tudi mentor.

http://www.prc-lu.si
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( 6 )Projekt WALKofPEACE

»'Walk of Peace' je heterotopija, en kraj za ve~ razli~nih, predolgo izklju~ujo~ih se spominskih 
praks, didakti~ni klju~ za razmislek o tem, da ima vsaka zgodba tu svoj breg in da ravno odkrivanje 
valovanja in plastenja zgodovinskih naracij odklepa celostno spoznavno in turisti~no izku{njo. Kar 
je za ene vzhodna meja, je za druge zahodna, kar je za ene ~ude`, je za druge popoln poraz, So~a 
in Piava, ter resnica vmes,« je Pot miru na majski konferenci projekta WALKofPEACE v Trstu opisal 
tr`a{ko-slovenski filozof Jernej [~ek.

Klju~, ki odklepa celostno spoznavno in 
turisti~no izku{njo

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

K onec junija se izteče čezmej-
ni projekt WALKofPEACE, ki 
je od konca leta 2018 do da-

nes na čezmejnem območju Sloveni-
je in Italije spodbujal razvoj ter dol-
goročno ohranjanje dediščine prve 
svetovne vojne. Iz rok pozabe je 
obudil nič koliko zgodb iz tistih kru-
tih časov in z njihovo pomočjo izo-
braževal ter hkrati opominjal na dve 
ključni človeški vrednoti – mir in 
svobodo –, za kateri se zdi, da se v 
luči aktualnih dogodkov po Evropi in 
svetu zopet izgubljata. Ob vsem tem 
pa je krepil tudi uporabo omenjene 
dediščine za razvoj trajnostnega kul-
turnega turizma, ki postaja vse bolj 
priljubljen.

Destinacijska znamka  
»Walk of Peace«

Deset projektnih partnerjev – iz 
naše doline pri tem sodelujeta vodilni 
partner Posoški razvojni center (PRC) 
in Ustanova »Fundacija poti miru v 
Posočju« (fundacija) – je poskrbelo, 
da so bile v okviru projekta WAL-
KofPEACE izvedene številne študijske 
dejavnosti, simpoziji, pripravljene 
nove razstave, kulturni in spominski 
dogodki za krepitev splošnega znanja 
ter ozaveščenost o dediščini vélike 
vojne. Organizirane so bile tudi de-
javnosti usmerjenega izobraževanja 
in mreženja za turistične vodnike, 
ponudnike, organizacije, šolajočo se 
mladino in druge deležnike, name-
njene spodbujanju razvoja nove turi-
stične ponudbe. Poleg tega je bila za 
krepitev skupne promocije in trženja 
dediščine prve svetovne vojne na čez-
mejnem območju uvedena krovna 
destinacijska znamka Pot miru 

(»Walk of Peace«). Ob vsem tem pa 
se lahko pohvalimo z nadgradnjo in 
novo urejenimi trasami številnih zgo-
dovinskih poti, informacijskih točk in 
središč z inovativnimi ter interaktiv-
nimi predstavitvami dediščine. Kot 
pa boste lahko brali v nadaljevanju, 
je čezmejno območje bogatejše še za 
nekaj konkretnih naložb, novih pu-
blikacij in ne nazadnje tudi za novo 
spletno stran, ki jo lahko že to pole-
tje s pridom izkoristite pri načrtova-
nju svojih počitniških dejavnosti. Ker 
je vseh dejavnosti res preveč, da bi 
jih lahko strnili na dveh straneh, bo-
mo omenili le nekaj odmevnejših.

Vidnej{e nalo`be 
Z naložbami so trije slovenski pro-

jektni partnerji (PRC, fundacija in 
Mestna občina Nova Gorica) ter dva 
italijanska (ERPAC in VEGAL) ob 
podpori številnih drugih ustanov pri-
spevali predvsem k ohranjanju dediš-
čine prve svetovne vojne. 
• V občini Bovec se je na novo ure-

dila krožna pešpot Pot miru pod 
trdnjavo Kluže (postavilo se je do-
stopne stopnice, novo visečo brv 
čez reko Koritnico, poskrbelo za 
zaščitne ograje, saniralo dotrajano 
obstoječo brv. Do konca projekta 
pa se bo uredil še podzemni rov 
pod Klužami, ki se bo zaključil z 
razgledno ploščadjo nad delom 
rečnega korita).

• V občini Brda se je z novo urbano 
opremo dopolnila Pot miru na Sa-
botinu.

• V občini Gorica/IT se je prenovil 
park pred muzejem prve svetovne 
vojne na gradu Borgo in uredilo pri-
reditveni prostor z razglediščem. 

• V občini Kanal ob Soči se je resta-
vriralo vodno zajetje iz časa prve 
svetovne vojne na Kambreškem.

• V občini Kobarid se je:
–  obnovilo se je vojaško kapelo na 

Planici in uredilo njeno okolico,
–  restavriralo staro vojaško vozilo 

FIAT 15 TER »Kadorna« iz leta 
1911, 

–  nabavilo premični paviljon za 
hrambo omenjenega vozila,

–  kupilo notranjo opremo za infor-
macijski center Pot miru in služ-
beno vozilo za potrebe fundacije.

• V mestni občini Nova Gorica se je 
na novo uredil interaktivni center 
za obiskovalce na Sabotinu »Park 
miru«.

• V občini Miren-Kostanjevica se je 
pripravila projekta dokumentacija 
za ureditev pomnika miru Cerje.

• V občini Renče-Vogrsko se je na 
novo uredil muzej na prostem Vi-
nišče. 

• V občini San Dona di Piave/IT se 
je v istoimenskem kraju prenovil 
in z novo razstavo, posvečeno prvi 
svetovni vojni, dopolnil muzej 
MUB (Museo della Bonifica).

• V občini Tolmin se je ...
–  obnovila streha in uredila dos-

topna pot z varovalno ograjo 
spominske cerkvice Sv. Duha v 
Javorci,

–  obnovila in uredila nemška ko-
stnica v Tolminu.

• V občini Šempeter - Vrtojba pa je 
do izteka projekta predvidena še 
ureditev muzeja na prostem na 134 
metrov visokem griču sv. Ot, koder 
je že speljana krožna pot, ki bo z 
novim muzejem zagotovo pridobi-
la obiskovalce.

Opravljene {tudijsko-
raziskovalne dejavnosti

Raziskana je bila logistika na soški 
fronti in pripravljena ter z maketami 
podprta stalna razstava v Parku vo-
jaške zgodovine Pivka. V sklopu 
projekta je Dežela Benetke pripravila 
študijo na temo od infrastrukture v 
veliki vojni do poti miru, ZRC SAZU 
pa on-line dvojezično razstavo o ob-
novi Primorske po prvi svetovni voj-
ni z naslovom Tu je vse končano, vse 
v ruševinah. Ob tem pa ne moremo 
mimo pripravljene spletne baze po-
datkov na soški fronti padlih vojakov, 
ki je objavljena na spletni strani 
SISTORY: Zgodovina Slovenije. ZRC 
SAZU je namreč ob pomoči fundaci-
je raziskal arhivsko gradivo z doku-
menti, ki ponujajo vpogled v več kot 
200 avstrijskih vojaških pokopališč 
ob frontni črti. Gradivo je bilo prido-
bljeno iz avstrijskega državnega arhi-
va na Dunaju.  

Strokovne ekskurzije
Pripravilo se je več enodnevnih in 

večdnevnih ekskurzij za šolajočo se 
mladino v dolini Soče, pa tudi za 
projektne partnerje in deležnike ter 
novinarje in blogerje iz obeh koncev 
meje. Ti so si lahko ogledali nekaj 
pomembnejših projektnih pridobitev 
na čezmejnem območju. Pri tem so 
sodelovali fundacija, PRC, VEGAL, 
Promoturismo FVG in Dežela Benetke.

Pripravljene publikacije in 
tiskovine

Tik pred izidom je tudi trijezična 
monografija Zgodbe s Poti miru, ki jo 
je avtor Željko Cimprič pripravil ob 
pomoči sodelavcev ZRC SAZU. Knjiga 
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bo hkrati služila kot vodnik po aktu-
alni Poti miru, saj bo popotnikom 
postregla s spomini vojakov na soški 
fronti ne glede na to, na kateri strani 
so se borili. Posamezne točke Poti 
miru bodo namreč predstavljene sko-
zi njihove pripovedi o srditih bojih, 
smrti, sovraštvu, pa tudi o tovarištvu 
in odnosih med vojaki, vremenu in 
nasploh življenju na fronti.

V tem času pa je izšlo še več pu-
blikacij, na primer:
• nova večjezična promocijska zgi-

banka o Poti miru od Alp do Ja-
drana, o kateri smo v SOČAsniku 
že pisali, 

• dvojezična publikacija Vodne poti – 
od infrastrukture v veliki vojni do 
poti miru,

• trijezična publikacija Umetniki, 
vojna in povojno obdobje na Gori-
škem.

www.thewalkofpeace.com 
Ob vsem tem pa ne gre pozabiti, 

da nam poletje pred vrati že danes 
ponuja 500 kilometrov dolgo Pot mi-
ru od Alp do Jadrana, ki je trenutno 
razdeljena na 30 odsekov oziroma 
zanimivih etap, ki zainteresirane po-
hodnike in kolesarje vabijo na krajše 
enodnevne izlete. Posamezne trase 
in ostale informacije o Poti miru si 
lahko ogledamo na novi spletni stra-
ni, ki je bila premierno predstavljena 
na majski konferenci v Trstu. Trenu-
tno je spletna stran na ogled v angle-
škem jeziku, do zaključka projekta 
pa bo dopolnjena, tako da bomo 
lahko za brskanje po njej uporabili 
tudi slovensko in italijansko različico.

Naj nam ne zmanjka energije
Kot je na konferenci v Trstu, pou-

daril vodja projekta Simon Škvor, 
direktor PRC, je po dobrih treh letih 
aktivnega dela na projektu WALK- 
ofPEACE več kot evidentno, da gre 
za enega boljših, če ne celo za edin-
stven projekt v Evropi. Pa ne le zato, 
ker se ukvarja z zgodovinsko dedi-
ščino vojne, »ki se kot pomnik na tak 
izjemno subtilen način vključuje v 
paradigmo Poti miru, ampak tudi 
zato, ker je ravno po zaslugi našega 
dela kot tudi izjemnega dela kolegov 
iz Ustanove 'Fundacija Poti miru v 
Posočju' in seveda dela vseh ostalih 
projektnih partnerjev vedno bolj jas-
no, da ideja Poti miru postaja nekaj 
več. Postaja konkretna v prostoru, 
predvsem pa postaja vseevropska. In 
to je ključno vodilo te zgodbe.« Dejal 
je še, da so pred nami številni izzivi 

in da si moramo še naprej prizade-
vati za ohranitev tovrstne dediščine 
v prostoru in jo vključevati v nove, 
sodobne trende. Priložnost vidi sam 
predvsem v turizmu. Ob tem pa je 
seveda izjemno pomembno, da se ne 
izgubi tista ključna paradigma te 
zgodbe, ki jo pišejo mir, sožitje, čez-
mejno sodelovanje in vse to, kar da-
nes Evropa v luči aktualnih dogod-
kov – predvsem tistih na vzhodu – 
potrebuje. Svoj nagovor je Škvor 
zaključil z besedami: »Zato naj nam 
ne zmanjka energije, da v tej smeri 

delujemo še naprej in seveda izkoris-
timo priložnosti, ki jih ponuja nova 
finančna perspektiva – tako na čez-
mejnem prostoru kot tudi širše.«

Le na noge, mirovni 
popotniki!

Pa naj zaključimo tako, kot smo 
začeli ... Z zanimivim izsekom Ščeko-
vega razmišljanja: »Walk of Peace 
premika gore in odpira nove čezmejne 
izobraževalne, gospodarske in sobi-
vanjske steze, na katerih se diha 
evropsko, s polnimi pljuči znanja, ne 

pozabe, odprti drugemu, someščanu, 
sosedu, razsvetljenemu turistu. S sre-
čanjem v Doberdobu oktobra 2016 sta 
predsednika sosedskih republik Ser-
gio Mattarella in Borut Pahor naka-
zala pot, ki peripatetično vodi za 
skupno mizo zgodovine, bogato oblo-
ženo s kulturo miru in sožitja, strp-
nosti in sobivanja. Nastavili smo zr-
calo in nase pogledali z očmi druge-
ga, v dobro svetle prihodnosti na 
zgodnjem Jadranu. Le na noge, mi-
rovni popotniki!«

Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

DEL WALKofPEACE EKIPE in njihovih podaljšanih rok se je v maju srečal na konferenci v Trstu.

MEDDR@AVNO SODELOVANJE 
NA PODRO^JU TURIZMA
Bovec – V začetku aprila so se na 
prošnjo županje Občine Rezija 
Anne Micelli v Bovcu sestali pred-
stavniki občin Bovec in Rezija ter  
direktor Javnega zavoda za turizem 
Dolina Soče Viljam Kvalić. Bovški 
župan Valter Mlekuž se je s svojo 
kolegico iz Rezije doslej že večkrat 
pogovarjal o možnostih sodelovanja 
obeh občin na različnih področjih, 
na zadnjem srečanju v Reziji pa sta 
se oba strinjala, da bi bilo prija-
teljsko sodelovanje na politični ravni 
morda še najbolj primerno razširiti 
na področje turizma. Srečanja v 
Bovcu se je udeležil tudi odbornik 
Občine Rezija Gabriele Pascutti.

Skupna ugotovitev je bila, da je tre-
nutno v Reziji premalo nastanitvenih 
kapacitet, da bi te vključili v nepo-
sredni rezervacijski sistem Dolina 
Soče, vendar je začetni pristop k 
sodelovanju mogoč s posameznimi 

konkretnimi produkti. Ko bodo pred-
stavniki Rezije Dolini Soče predsta-
vili vsaj en turistični produkt, se bo 
lahko začelo tesnejše sodelovanje 
tudi na tem področju.
Besedilo in foto: Milan Štulc

DELOVNI OBISK predstavnikov občine Bovec in Rezija o možnostih sodelovanja na področju 
turizma.

SO^Asnik, letnik XXIII, {t. 2, 2022

http://www.thewalkofpeace.com
https://www.facebook.com/simon.skvor?__tn__=-%5dK*F


SO^Asnik, letnik XXIII, {t. 2, 2022

( 8 )

Ob~ina Bovec
21. redna seja bov{kega 
ob~inskega sveta

Pred začetkom aprilske redne seje 
Občinskega sveta (OS) Občine Bovec 
so se svetniki na predlog župana Val-
terja Mlekuža z minuto molka 
spomnili pred kratkim preminule 
vodje Kulturnega doma Bovec Iris 
Stres. Nato so potrdili zapisnika 
prejšnje redne seje in korespondenč-
ne seje.

V nadaljevanju so obravnavali in 
soglasno sprejeli Zaključni račun pro-
računa Občine Bovec za leto 2021. 
Sprejeli so Spremembe in dopolnitve 
Odloka o turistični in promocijski 
taksi v občini Bovec, kar je potrebno 
za oprostitev plačila turistične in pro-
mocijske takse za begunce, državlja-
ne Ukrajine ter njihove družinske 
člane za celotno obdobje bivanja v 
turističnih nastanitvah.

Sledila je obravnava in sprejem 
Pravilnika o zavarovanju osebnih po-
datkov pri izvajanju videonadzora v 
Bovcu. V preteklih letih je bilo zazna-
nih kar nekaj dejanj, ki so povzročila 
materialno škodo na premoženju fi-
zičnih oseb in občine. S preventivnim 
delovanjem, vzpostavitvijo videonad-
zora in jasnega obvestila o njegovem 
izvajanju, se pričakuje zmanjšanje 
števila tovrstnih dejanj. Občina Bovec 
s sprejemom pravilnika zagotavlja 
pravno podlago za uvedbo in izvaja-
nje videonadzora na območju, kjer 
je bilo v preteklosti zaznati večje šte-
vilo ravnanj, katerih rezultat je bilo 

uničenje ali poškodovanje lastnine.
Direktor Turizma Dolina Soče 

(TDS) Viljam Kvalić je predstavil 
poročilo in program dela javnega za-
voda. Poročilu se je s predstavitvijo 
zimske sezone 2021/2022 na smu-
čišču Kanin-Sella Nevea pridružila 
direktorica Sončnega Kanina Manu-
ela Božič Badalič. V nadaljevanju so 
obravnavali predlagane kandidate za 
predstavnike gospodarstva v svetu 
javnega zavoda TDS. Na predlog žu-
pana so svetniki za predstavnika go-
spodarstva potrdili Boštjana Komaca 
in Boštjana Novosela, ostali člani pa 
ostanejo predstavniki občine: Danijel 
Krivec, Peter Mlekuž, Marko Pret-
ner in Vladimir Vulč.

Svetniki so obravnavali in sprejeli 
Razdelilnik po ukrepih za področje 
malega gospodarstva in turizma ter 

Iz ob~inskih uprav

nanili z novostmi glede režima obra-
tovanja letališča. V imenu predstav-
nikov občine v delovni skupini (po-
leg treh predstavnikov občine jo se-
stavljajo še trije člani civilne iniciati-
ve) je svetnik Danijel Krivec predsta-
vil sodelovanje s civilno zaščito. 
Pravni vidik celotne zadeve je pred-
stavil svetnik Miha Sotlar, ki je tudi 
predstavnik Občine Bovec v delovni 
skupini. Člani OS so izrazili zado-
voljstvo, da so se seznanili z resnič-
nim stanjem o korektnem sodelova-
nju občine s civilno iniciativo.

Sledila je še obravnava stanovanj-
ske problematike. Župan je prisotne 
seznanil, da se o dodatnih stanova-
njih pogovarjajo z Zavodom za goz-
dove, ki je lastnik ene od večstano-
vanjskih stavb v Bovcu. Dogovori, da 
bi občina to stavbo odkupila in v njej 

se seznanili s Poročilom o delu Nad-
zornega odbora za leto 2021 in Let-
nim programom nadzora za leto 
2022. Poročilo je podal predsednik 
Nadzornega odbora Vojko Kovačič. 
Obravnavali in potrdili so še letošnja 
programa športa in kulture v občini 
Bovec.

S sprejetjem Spremembe in dopol-
nitve Sklepa o določitvi parkirnih 
površin v občini Bovec je po novem 
na dveh parkiriščih za polnjenje elek-
tričnih vozil samo prva ura brezplač-
na, vse nadaljnje pa plačljive po ve-
ljavnem ceniku. Glasovali so za dva 
primera ukinitve javnega dobrega, se 
seznanili s pobudo za soudeležbo pri 
ureditvi lokacije Bar na letališču in so-
glasno potrdili sklep za pomoč Občine 
Bovec Turističnemu društvu Bovec.

V nadaljevanju so se svetniki sez-

BOVŠKI SVETNIKI SO SE NA PREDLOG ŽUPANA Z MINUTO MOLKA SPOMNILI pred kratkim preminule vodje Kulturnega doma Bovec Iris 
Stres.

Utrinki

PODELITEV ZLATEGA 
KAMNA ZA LETO 2022
Ljubljana – Med letošnjimi fina-
listkami za priznanje Zlati kamen 
2022 je bila tudi Občina Bovec, za-
to se je župan Valter Mlekuž s so-
delavko Romino Bradaškja sredi 
marca v družbi županskih kolegov iz 
občin Ajdovščina in Bled, še dveh fi-
nalistk iz Kohezijske regije Zahodna 
Slovenija, najprej udeležil okrogle 
mize, kjer je tudi aktivno sodeloval, 
nato pa še svečane razglasitve ab-
solutne zmagovalke in podelitve na-
grad.

Občino Bovec so organizatorji pred-
stavili kot tisto, ki se je v zadnjih ne-
kaj letih prebila med slovenske obči-
ne z najboljšim razvojnim položajem. 
»Okrepilo se je gospodarstvo z 
večjo dodano vrednostjo, poveča-
la podjetniška dinamika, izboljšala 
izobrazbena struktura in očitno je, 
da se mladi po študiju zdaj pogo-
steje vračajo domov, kar izboljšuje 
indeks bega možganov. Tudi sicer 
se v zadnjem obdobju čutita v ob-
čini svež veter in zagon. Začelo se 
je z oblikovanjem turistične strate-
gije sredi prejšnjega desetletja. Ta 

MED LETOŠNJIMI FINALISTKAMI ZA PRIZNANJE ZLATI KAMEN 2022 je bila tudi Občina 
Bovec. Foto: Romina Bradaškja
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uredila stanovanja, so bili uspešni in 
postopki se nadaljujejo. Dve stanova-
nji bosta na voljo tudi na Srpenici. 
Dogovarjajo pa se tudi o nakupu še 
enega zemljišča v Bovcu, ki bi ga 
namenili gradnji stanovanjskih enot. 
Občina Bovec ima 32 neprofitnih sta-
novanj; zasedena so vsa, z izjemo 
enega, ki potrebuje večji poseg.

Gradivo, ki je bilo obravnavano na 
seji, je objavljeno na spletni strani 
občine (obcina.bovec.si/27800-2).
Besedilo in foto: Milan Štulc

Prva faza nalo`be na cesti 
pri Velikih koritih zaklju~ena

Dela na cesti od križišča za Lepeno 
do odcepa na Pristavo so skoraj za-
ključena. Fino asfaltiranje odseka je 
bilo končano 5. aprila, sledi pa po-
stavitev zaščitnih ograj. Občina Bo-
vec je za naložbo namenila nekaj več 
kot 815 tisoč evrov (brez DDV), sred-
stva pa je pridobila iz 11. člena Za-
kona o Triglavskem narodnem parku 
(TNP). Dela je izvajal na razpisu iz-
bran izvajalec Kolektor CPG, nadzor 
pa STIG 8 projektiranje in nadzor, 
Igor Stergar.

Nad cesto je bilo treba najprej 
odstraniti drevesa s panji, narediti 
izkope zaradi širitve in ureditve od-
vodnjavanja, podporne zidove pa so 
izvedli z zaključno kamnito zložbo. 
Kot so zapisali v arhitekturni rešitvi, 
se slednje lepo vklapljajo v okolje, saj 
ohranjajo videz krajevno značilnih 
suhozidnih zložb in so površinsko 
izvedene iz obdelanih kamnov, vgra-
jenih brez vidnega betona na površi-
ni in z globokimi fugami. Po utrditvi 
so vozišče najprej preplastili z grobo, 
nato pa še fino asfaltno prevleko.

Projekt je bil zastavljen in izveden 
v skladu s priporočili in zahtevami 
Triglavskega narodnega parka, oko-

soglasodajalcev končno soglasje izda-
la Agencija RS za okolje, ki širitev 
dovoljuje zgolj v brežino, ne pa tudi 
na strani toka reke Soče, in sicer s 
končno enotno širino vozišča 3,5 m. 
Ob seznanitvi s pogoji so bili prisotni 
tudi predstavniki Krajevne skupnosti 

Soča-Trenta in so se z njimi v celoti 
strinjali.

Občina kot investitorica zaradi zgo-
raj navedenega, v celoti zavrača ne-
katere popolnoma nestrokovne in 
zavajajoče očitke, objavljene pred-
vsem na družbenih omrežjih, da je 
naložba izvedena neprimerno. Prav 
zaradi upoštevanja vseh omenjenih 
zahtev za gradnjo in dovoljenih po-
segov v naravno okolje znotraj obču-
tljivega območja TNP je bila tudi 
bistveno dražja.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Ob~ina Bovec uredila 
obmo~je parkiri{~ Virje

Občina Bovec je 23. marca zaklju-
čila lani začeto naložbo, katere do-
končanje je zaradi neustreznih tem-
peratur moralo počakati na letošnje 
leto. S tem je uredila zadnjo klančino 
ceste za dostop do parkirišč Virje.

Dela je izvajalo Gradbeno podjetje 
Špetim. Naložba je vključevala ure-
ditev odvodnjavanja, utrditev vozne 
površine s končno armiranobetonsko 

ljevarstvenih organizacij, Zavoda RS 
za varstvo narave, Direkcije Repu-
blike Slovenije za vode in na podlagi 
geološkega poročila o plazovitosti ter 
erozijski ogroženosti terena na loka-
ciji širjenja ceste. Projektu je po pri-
dobljenih soglasjih prej imenovanih 

SREDSTVA ZA NALOŽBO NA CESTI PRI VELIKIH KORITIH SOČE je Občina Bovec pridobila 
s pomočjo Zakona o Triglavskem narodnem parku.

KONEC MARCA JE BILA ZAKLJUČENA NALOŽBA UREJANJA PARKIRIŠČ VIRJE. Avtodomi tam ne bodo več smeli parkirati, razlog pa je pred-
vsem ozka dostopna pot.

Utrinki

dokument je bil zaradi svoje kako-
vosti podlaga za strategijo celotne-
ga Zgornjega Posočja. Hkrati so 
povezali turistične organizacije 
treh občin v eno samo in ponovno 
zagnali smučišče Kanin. To je zdaj 
čezmejno povezano z italijanskim 
smučiščem in ima potencial, da se 
razvije v eno najboljših v Evropi. 
Tako menijo tudi partnerji v Italiji. 
Vse tri občine Zgornjega Posočja 
zgledno sodelujejo pri razvoju, a 
pri Bovcu ta usmerjenost v sodelo-
vanje sega izrazito tudi čez držav-
ne meje. Številne razvojne poteze 

v času zadnjega mandata so po-
membno prispevale k razvoju turi-
stične ponudbe, ob tem pa je ra-
zvoj kraja vse bolj trajnostno obar-
van,« so še zapisali organizatorji 
projekta Zlati kamen 2022.
Milan Štulc

ZAKLJU^ENA PRVA FAZA 
DEL V KLU@AH
Klu`e – Prvo fazo del v Klužah, za-
radi katere so bile na državni cesti 
Bovec–Log pod Mangartom za daljše 
obdobje uvedene dnevne popolne 

Z DRUGO FAZO DEL bodo izvajalci predvidoma nadaljevali po končani poletni sezoni oziroma 
jeseni.
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preplastitvijo, rušenje dotrajanih pod-
pornih z gradnjo novih kamnitih zi-
dov in zatravitev. To območje je s 
tem pridobilo še lepšo podobo, pred-
vsem pa večjo funkcionalno vred-
nost. Občina je za naložbo namenila 
dobrih 38 tisoč evrov.

Parkirna mesta so od 1. aprila pla-
čljiva. Na 21. redni seji bovškega ob-
činskega sveta so svetniki s spreje-
tjem Sprememb in dopolnitev Sklepa 
o določitvi parkirnih površin v občini 
Bovec potrdili, da na teh parkiriščih 
ne bodo več smeli parkirati avtodo-
mi; razlog je predvsem ozka dostop-
na cesta. Določili so tudi višino par-
kirnine za enosledna motorna vozila 
oziroma motorna kolesa na parki-
riščih Virje, ki po novem za dve uri 
parkiranja znaša tri evre.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Uradni prevzem ~rpali{~a na 
letali{~u Bovec

Na bovškem letališču je sredi apri-
la potekala uradna, slovesna predaja 
črpališča za helikoptersko gorivo. Ker 
je pri nas helikoptersko reševanje 
velikokrat prisotno, je letališče po 
mnenju prisotnih nujno potrebovalo 
črpališče za točenje helikopterskega 
goriva, ki se razlikuje od tistega za 
letala.

Odprtje črpališča so s petjem 
pospremile učenke OŠ Bovec pod 
mentorstvom Daše Mlakar Komac 
in Andreje Šulin. V nadaljevanju je 
bovški župan Valter Mlekuž v uvo-
dnem nagovoru izrazil zadovoljstvo, 
da je Občina Bovec pristopila k temu 

projektu. Zbrane je spomnil, kako so 
morali v preteklosti helikopterji ne-
malokrat prekiniti akcije gašenja ali 
reševanja in zaradi pomanjkanja go-
riva odleteti nazaj na Brnik. Zato ga 
veseli, ker so z Ministrstvom za not-
ranje zadeve (MNZ), Ministrstvom 
za obrambo (MORS) in upravljavcem 
bovškega letališča podjetjem Aviofun 
našli skupni jezik. Pojasnil je, da se 
sicer na občini zavedajo dodatne fi-
nančne obremenitve, vendar bodo 
skladno s tripartitno pogodbo »nasta-
le stroške razdelili na tri dele, saj se 
vsi zavedamo, da Bovško in tudi šir-
še Posočje to črpališče nujno potrebu-
je.« Dogodek je izkoristil tudi za 
javno zahvalo vsem, ki skrbijo za 
varnost domačinov in gostov ter jim 

po potrebi nudijo pomoč. Nekaj 
spodbudnih besed je zbranim name-
nil tudi slavnostni govornik Franc 
Kangler, državni sekretar na MNZ. 
Ta je v uvodu opravičil odsotnost 
ministra, ki je po njegovih besedah 
»naredil vse, da je prišlo do podpisa 
tripartitne pogodbe med Občino Bo-
vec, MNZ in MORS«.

Črpališče za gorivo so svojemu 
namenu predali na praktičen način. 
Poslanec Danijel Krivec je v družbi 
državnega sekretarja Kanglerja in 
bovškega župana Mlekuža črpalno 
pištolo izročil upravniku letališča Bo-
vec. Ta je prve litre goriva natočil v 
rezervoar »Julke«, kakor poimenujejo 
nov helikopter slovenske policije.
M. Š. in T. Š. F.

Nova pomembna pridobitev 
na Srpenici

Prvo soboto v maju je na Srpenici 
potekalo slovesno odprtje Gasilskega 
doma Srpenica s športno oziroma 
večnamensko dvorano, v njem pa je 
svoj prostor našla tudi Krajevna 
skupnost Srpenica. Gasilci prija-
teljskih prostovoljnih gasilskih dru-
štev (PGD) iz Avstrije, Italije in Slo-
venije so se skupaj z domačimi ga-
silci najprej postrojili pred starim 
gasilskim domom in se na ta način 
od njega tudi simbolično poslovili. V 
srpeniški cerkvi sv. Florjana so se 
nato udeležili bogoslužja, sama slo-
vesnost, ki jo je vseskozi s pesmijo 
spremljal Oktet Simon Gregorčič, pa 
se je nato preselila pred novi gasilski 
dom.

Predsednik PGD Srpenica Žan Lo-
gar je ob tej priložnosti na kratko 
zaokrožil 123-letno zgodovino srpe-
niškega gasilstva. Za gradnjo novega 
gasilskega doma so se odločili leta 
2011, najprej pa je bilo treba najti 
primeren prostor. »Pri tem gre velika 
zahvala družbi TKK in njihovim la-
stnikom, podjetju Soudal iz Belgije, 
ki je prostor odstopilo v dolgoročni 
najem. Na tem mestu je nekoč stal 
zapuščen objekt TKK, iz katerega smo 
domači gasilci z udarniškim delom 
leta 2018 odstranili kritino, steklo in 
vse lesene komponente, nato pa je 
sledilo rušenje s strojno mehanizaci-
jo,« se začetkov gradnje spominja 
Logar. Ob tem je izrazil veliko zah-
valo tako Občini Bovec na čelu z 
županom Valterjem Mlekužem, 

ODPRTJE ČRPALIŠČA ZA GORIVO – Novo pridobitev na bovškem letališču so svojemu name-
nu predali na praktičen način. Foto: Romina Bradaškja

Utrinki

zapore, so zaključili zadnji petek v 
aprilu. Zdaj tam promet spet poteka 
brez posebnosti. Direkcija RS za in-
frastrukturo je izvajalca – Kolektor 
CPG – uvedla v delo in k sanaciji 
brežin pristopila oktobra lani, v času 
zimskih razmer pa so dela prekinili. 
V tem času so namestili enajst po-
dajno-lovilnih sistemov v skupni dol-
žini 407 metrov, dve podajno-lovilni 
ograji v erozijskih grapah ter zaščitne 
mreže v skupni kvadraturi 3.000 m2, 
in sicer v treh linijah. Po zaključku 
teh del so popravili poškodovani zid 
in preplastili del poškodovanega vo-
zišča ter sprostili promet. Kot je Ob-
čino Bovec obvestila Petra Dimnik 
iz podjetja DRI upravljanje investicij, 
bodo z drugo fazo predvidoma na-
daljevali po končani poletni sezoni 
oziroma jeseni.

Besedilo in foto: Milan Štulc

PRIZNANJE ZVGS 
PREDSTAVNIKU OB^INE 
BOVEC
Polj~e – Združenje vojaških gorni-
kov Slovenije (ZVGS) je na svojem 
občnem zboru v Natovem centru 
odličnosti za gorsko bojevanje, ki so 
se ga udeležili tudi člani z Bovške-
ga, med drugim priznanje podelilo 
tudi Milanu Štulcu, predstavniku 
Občine Bovec, ki že od leta 2011 
aktivno sodeluje z ZVGS. Priznanje 
so podelili z utemeljitvijo: »Delova-
nje Združenja vojaških gornikov 
Slovenije je močno povezano z do-
godki vojaškega gorništva v Po-
sočju. Mangartsko in krnsko po-
gorje skrivata nešteto zgodb slo-
venskih, pa tudi tujih vojakov. Ko 
odkrivamo in obujamo dogodke 
zgodovine, smo veseli zanesljivih 
in delovnih ter zaupanja vrednih 

posameznikov, ki so pripravljeni 
vložiti svoj čas in trud za skupni 
cilj. V dolgih letih naših aktivnosti 
na Bovškem smo imeli takega so-
delavca, Milana Štulca. Za velik pri-
spevek k ugledu združenja in us-
pešno sodelovanje mu na pobudo 
izvršnega odbora in predsednika 
ZVGS Slavka Delaluta izrekamo in 
podeljujemo priznanje.«

Občni zbor je s kratkim nagovorom 
in zahvalo za prejeto priznanje poz-
dravil tudi prejemnik, ki je prenesel 
pozdrave in pohvale iz Bovškega. 

PREJEMNIK PRIZNANJA MILAN ŠTULC je 
med drugim povedal, da trenutno za Občino 
Bovec koordinira pripravo letošnjega spo-
minskega dogodka v Bovcu in na Mangart-
skem sedlu. Ta bo potekal v petek, 3. junija, 
ko bodo v bovškem kulturnem domu premier-
no v Sloveniji predvajali film Mission Mt. Man-
gart. Foto: arhiv Milana Štulca
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predsedniku gradbenega odbora Da-
nijelu Krivcu, poslancu v DZ RS, ter 
sponzorjem in donatorjem.

Sledil je pozdravni nagovor bov-
škega župana, ki se je med drugim 
spomnil dogovarjanj izpred štirih let. 
Izrazil je hvaležnost, da so člani Ob-
činskega sveta Občine Bovec takrat 
stali za svojo odločitvijo in potrdili 
projekt gradnje. »Naložba, vredna 
1.300.000 evrov, se nam je takrat zde-
la ogromna, skoraj grozna. Danes pa 
lahko rečem … in verjamem, da temu 
pritrjujejo tudi gradbinci …, da je 
danes objekt zaradi rastočih cen vre-
den vsaj milijon več,« je zatrdil Mle-
kuž in v nadaljevanju poudaril tudi 

odlično sodelovanje z župani sose-
dnjih občin, ki se skupaj trudijo za 
blaginjo celotne doline v prepričanju, 
da samo s sodelovanjem lahko dose-
žejo prave uspehe.

Predsednik Gasilske zveze Sloveni-
je Janko Cerkvenik je ob tem dogod-
ku izpostavil pomembnost pridobitve 
in povedal, da tudi sam deli srečo z 
domačimi gasilci. Spomnil je na pra-
znik gasilcev ob godu njihovega za-
vetnika sv. Florjana, a ob tem dodal, 
da so za gasilce praznični vsi tisti 
dnevi, ko jim ni treba na teren. Ob 
tem je izrazil skrb, ker je takšnih 
praznikov med letom premalo in svo-
je mnenje podprl z dejstvom, da je 

kar 60.000 gasilcev v prvih štirih me-
secih letošnjega leta posredovalo že 
skoraj 10.000-krat.

V nadaljevanju so s kratkim, a po-
učnim gasilskim skečem občinstvo 
nasmejale domačinke s Srpenice, 
nato pa je zbrane nagovoril slav-
nostni govornik, minister za obram-
bo Matej Tonin. Ta je ob čestitkah k 
izgradnji tako kompleksnega objekta 
zatrdil, da sodi slovenska gasilska 
organiziranost med najboljše na sve-
tu, saj temelji na prostovoljstvu in 
množičnosti. Izpostavil je tudi nekaj 
dosežkov in uspešnih akcij sloven-
skih gasilcev v tujini. Iskreno je čes-
tital tudi pogumnemu vodstvu, ki po 

njegovem mnenju pelje gasilstvo v 
pravi smeri z močno prisotnostjo 
mladih, ki bodo dolgoletno tradicijo 
krepili naprej. Čestital je tudi občini 
in županu za ustrezen posluh ter 
podporo, pa tudi celotnemu gradbe-
nemu odboru s predsednikom na 
čelu, ki je »zagrizel v ta milijonski 
projekt«. Dejal je še, da po Sloveniji 
opaža veliko dvomov, ali se lotiti pro-
jektov ali ne. »Marsikdaj nas sprašu-
jejo tudi, zakaj država ne investira v 
te projekte. Slovenija ima več kot 
1.300 PGD. Financiranje enega pro-
jekta bi potegnilo za sabo projekte 
vseh ostalih društev, kar pa je za dr-
žavo finančno nevzdržno,« je pojas-

ODPRTJE NOVEGA GASILSKEGA DOMA Z VEČNAMENSKO DVORANO IN DODATNIMI 
PROSTORI NA SRPENICI – Minister za obrambo je ob čestitkah k izgradnji tako kompleksnega 
objekta v svojem slavnostnem nagovoru zatrdil, da sodi slovenska gasilska organiziranost med 
najboljše na svetu, saj temelji na prostovoljstvu in množičnosti. Predsednik Gasilske zveze Slo-
venije pa je ob tej priložnosti opozoril na 60.000 gasilcev, ki so v prvih štirih mesecih letošnjega 
leta že skoraj 10.000-krat priskočili na pomoč. Foto: Milan Štulc

SLOVO OD ^ASTNEGA 
OB^ANA ANTONA BOZJA

Za vedno nas je zapustil častni 
občan Občine Bovec Anton Bozja, ki 
je pustil močan pečat na področju 
gasilstva. Rodil se je v Malem Li-
poglavu in s 15. leti postal član Pro-
stovoljnega gasilskega društva (PGD) 
Lipoglav. Poklicna pot tapetnika ga 
je zanesla v Bovec, kjer si je ustvaril 
družino, prostovoljno delo pa nada-
ljeval v PGD Bovec in pomembno 
vplival na njegov razvoj. Izšolal se je 
za gasilskega strojnika, bil je predse-
dnik, nato poveljnik PGD. Dosegel je 
čin višjega gasilskega častnika 2. 
stopnje. Vzorno je vodil operativne 
naloge ob nesrečah, požarih in na-
ravnih katastrofah. Za svoje delo je 
bil večkrat odlikovan, tudi z najviš-

jim priznanjem, kipcem Matevža 
Haceta. Bil je član Lovske družine 
Bovec, njegovo posebno znanje pa je 
bilo pritrkovanje. Naziv častnega ob-
čana je prejel leta 2014.
Po predlogu za prejem nagrade 
povzel: Milan Štulc
Foto: Mateja Kutin

Utrinki

Ob tem je dejal, da je Občino Bovec 
in ZVGS najbolj združilo obujanje 
spomina na tekmo pripadnikov 10. 
gorske divizije ameriške vojske na 
Mangartskem sedlu. »Naše sodelo-
vanje je res zgledno, Občina Bo-
vec pa vedno pristopi k organizaci-
ji po svojih najboljših močeh. Tre-
nutno za Občino Bovec koordini-
ram pripravo letošnjega spo-
minskega dogodka v Bovcu in na 
Mangartskem sedlu, ki bo v petek, 
3. junija 2022, ko bomo v veliki 
dvorani Ite Rine Kulturnega doma 
Bovec premierno v Sloveniji pred-
vajali film Mission Mt. Mangart. 
Vsekakor pa lahko v imenu Občine 
Bovec oziroma župana Valterja 
Mlekuža obljubim še nadaljnje us-
pešno sodelovanje,« je še povedal 
v svojem nagovoru.
M. Š.

BU[KA IZBA SE PREDSTAVI
Bovec – Drugo soboto v aprilu je v 
mali sejni sobi Stergulčeve hiše zaži-
vela Buška izba. Mestna dnevna so-
ba Bovec se izvaja v okviru progra-
ma URBACT, namenjena pa je dru-
ženju, medgeneracijskemu sodelo-
vanju, izobraževanju, dediščini in 
dobremu počutju. Občina Bovec je 
partnerica v projektu prenosa dobre 
prakse Mestne dnevne sobe in je 
del mreže, znotraj katere se prena-
šajo dobre prakse nekaterih evrop-
skih in slovenskih mest.

»Vzpostavitev centra temelji na sa-
moupravljanju prostora, ki bo brez-
plačno odprt za vse prebivalce, 
namenjen pa bo tudi skupinam po-
sameznikov, ki se želijo prostovolj-
no udejstvovati,« pove Nataša Bar-
tol, ki jo je Občina Bovec imenovala 
za lokalno koordinatorko. Med glav-

BUŠKA IZBA SE PREDSTAVI je bil naziv prvega predstavitvenega dneva, na katerem so izvedli 
kviz, nagradno igro, prikaz oživljanja z AED, bovške igre s pripovedovalko, gakljanje dejkne za 
izbo, družabne namizne igre, gwerm an pišem pu buško, otroci ustvarjamo, briškolo in pravljico 
za Marijanco.
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nil slavnostni govornik in dodal, da 
je prav zato toliko bolj pomembna 
skrb lokalnih skupnosti. »Kjerkoli po 
Sloveniji sem hodil, sem se zavedel, da 
se je tam, kjer je bilo dovolj poguma, 
na neki način vedno izšlo,« je še dejal 
Tonin, ki je v nadaljevanju izpostavil 
tudi nekaj novosti nove zakonodaje 
na področju gasilstva, ki gasilcem 
prinaša boljše pogoje in izboljšuje 
njihov status. Ob tem pa ni pozabil 
niti na družine gasilcev, ki tolerirajo 
njihovo odsotnost ob obveznih uspo-
sabljanjih in različnih intervencijah. 
S posebnim priznanjem ministra za 
obrambo se je Tonin ob koncu še 
enkrat zahvalil PGD Srpenica.

Predsednik PGD Srpenica se je v 
družbi poveljnika Boštjana Žagarja 
najzaslužnejšim sponzorjem, projek-
tantom, nadzornikom in izvajalcem 
zahvalil s posebnimi zahvalami. Pla-
keto je prejel Danijel Krivec, ki je 
poudaril, »da je tudi potem, ko pro-
jekt že steče, še veliko usklajevanj, 
sprejemanje najboljših rešitev pa je na 
koncu v zadovoljstvo vseh.« Dejal je 
še, da ni šlo vseskozi vse gladko, da 
pa so imeli po eni strani tudi srečo, 
»da se je zamenjal lastnik TKK, saj 
nam pred tem zadnjih deset let zade-
ve ni uspelo premakniti v pravo 
smer.« Prijateljska gasilska društva so 
v nadaljevanju PGD Srpenica predala 
priložnostna spominska darila, sledil 
pa je blagoslov objekta in vsega, kar 
je v njem, ki ga je opravil bovški de-
kan in župnik Viljem Čušin. Odprtja 
novega objekta na Srpenici sta se 
med drugimi udeležila tudi generalni 
direktor uprave RS za zaščito in re-
ševanje Darko But in župan Občine 
Kobarid Marko Matajurc.

Po prerezu traku so si prisotni ogle-
dali novo prostorsko pridobitev in 

dogodek nadaljevali z rezanjem torte 
ter zabavo, ki se je prevesila v jutro.
M. Š. in T. Š. F.

Predstavniki Ob~ine Bovec 
ponovno v pobratenem 
Prijedorju

Delegacija Občine Bovec z župa-
nom Valterjem Mlekužem na čelu 
je po dveh letih, ko zaradi koronavi-
rusnih ukrepov obiski niso bili mo-
goči, ponovno obiskala pobrateno 
Občino Prijedor, ki 16. maja praznu-
je svoj praznik.

Bovčani so v Prijedor prispeli dan 
prej. Po prisrčnem sprejemu gostite-
ljev so v popoldanskem času obiska-
li nacionalni park Kozara. Na pra-
znični dan so vse delegacije udeleže-
nih pobratenih občin prisostvovale 
pri polaganju vencev k spomenikom 
padlim v drugi svetovni in zadnji voj-
ni, pod večer pa je bila v narodnem 
gledališču slavnostna akademija. 
Zbrane je najprej pozdravil gostujoči 
župan Slobodan Javor, slavnostni 

govornik pa je bil srbski član Pred-
sedstva Bosne in Hercegovine Milo-
rad Dodik.

Dan kasneje, 17. maja, je bil v do-
poldanskem času v sejni sobi Občine 
Prijedor tradicionalni županov spre-
jem vseh delegacij – tokrat prvič vseh 
skupaj in ne vsake posebej –, kot po 
navadi pa so delegacije župana ob-
darile s priložnostnimi darili. Kot je 
v svojem nagovoru dejal bovški žu-
pan, je dolgoletno sodelovanje občin 
obrodilo tudi konkretne sadove z 
izvedbo posameznih projektov. »V 
teh turbulentnih časih ni bogat tisti, 
ki ima veliko denarja, ampak tisti, 
ki ima iskrene prijatelje. Med našima 
občinama se je zgradilo prijateljstvo 
na vseh področjih, tako kulturnem in 
športnem kot gospodarskem in poli-
tičnem. Najpomembnejše pa je, da se 
medsebojno družijo otroci in mladi, 
ker bo to garancija za sodelovanje 
prihodnjih rodov,« je med drugim 
poudaril Mlekuž.
Besedilo in foto: Milan Štulc

BOVŠKA DELEGACIJA JE PONOVNO OBISKALA POBRATENO OBČINO PRIJEDOR, ki je sredi maja praznovala svoj praznik.

Donatorska sredstva 
namenili gasilcem in 
gorskim re{evalcem

V petek, 6. maja, je direktor opera-
tive v podjetju Kolektor Koling Gašper 
Matelič v sejni sobi Občine Bovec 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
(PGD) Bovec in Društvu gorske reše-
valne službe (GRS) Bovec predal do-
naciji v obliki simboličnih čekov v vred-
nosti 10.000 in 5.000 evrov. Društvo GRS 
Bovec sta zastopala namestnik načelni-
ka Darjo Muznik in tajnik Teo Žagar, 
PGD Bovec pa predsednik Matjaž 
Černuta in poveljnik Davor Gašperčič.

Za donacijo sta se dogovorila Ma-
telič in bovški župan Valter Mlekuž. 
Skupna odločitev je bila, da je sred-
stva najbolj smiselno nameniti ome-
njenima društvoma, saj se zavedata, 
da jih tudi najbolj potrebujeta. Župan 
je hvaležno pozdravil gesto podjetja 
Kolektor Koling in povedal, da »ni 
samoumevno, da se neki izvajalec 
odloči tudi za donacijo lokalni skup-
nosti, zato sem vam iskreno hvale-

Utrinki

ne projektne naloge sodijo priprava 
dogovorov za vzpostavitev skupno-
stnega prostora na podlagi ogledov 
dobrih praks, priprava načrtov za 
vzpostavitev skupnostnega prostora 
in promocijske dejavnosti za ta pros-
tor. »S projektom občina naslavlja 
težave sodobnega časa, predvsem 
osamljenost in pomanjkanje dru-
žabnosti ter druženja,« je še poja-
snila Bartolova. Buško izbo si je 
ogledal tudi župan Občine Bovec 
Valter Mlekuž, ki je v pogovoru z 
mladimi udeleženci in organizatorji 
vsem skupaj zaželel uspešno delo-
vanje v duhu načel ter načrtov za 

delovanje in namene Buške izbe.

Buška izba se predstavi je bil naziv 
prvega predstavitvenega dneva, na 
katerem so izvedli kviz, nagradno 
igro, prikaz oživljanja z AED, bovške 
igre s pripovedovalko, gakljanje dej-
kne za izbo, družabne namizne igre, 
gwerm an pišem pu buško, otroci 
ustvarjamo, briškolo in pravljico za 
Marijanco. Končno misel je pripeval 
tudi župan Valter Mlekuž, ki je de-
jal: »Imam samo eno željo, in sicer 
da bi ta dnevna soba, Buška izba, 
spet povezala Bovčane tako, kot 
smo bili povezani nekoč.«
Besedilo in foto: Milan Štulc

NA DAN ZAVEDANJA O 
AVTIZMU ZASVETILI MODRO
Bovec – Dan po prvoaprilskem laž-
nivem kljukcu tradicionalno obeležu-
jemo svetovni dan zavedanja o avtiz-
mu. Starši avtistov nenehno poudar-
jajo, da okolica še vedno premalo 
pozna to motnjo in zato težko razu-
me, da v teh primerih ne gre za raz-
vajenega oziroma nevzgojenega ot-
roka ali »čudnega« odraslega. Gre 
za na prvi pogled nevidno in ne-
ozdravljivo razvojno motnjo, ki že v 
otroški dobi prizadene možgane in 
vpliva na obdelavo informacij. Naj-
večkrat se kaže kot motnja pri prila-
godljivosti mišljenja, pa tudi socialni 

komunikaciji in sodelovanju. Moteno 
je prepoznavanje, razumevanje in 
vživljanje v ideje, želje, prepričanja, 
namere ter čustva drugih ljudi. Avtis-
tom so tuja tudi lastna čustva in de-
janja. In prav zaradi tega večkrat ne-
vede kršijo socialna pravila in norme 
ter za okolico delujejo čudaško in 
nesprejemljivo.

Za lažje razumevanje avtistov nam 
splet v branje ponuja več primerov, 
ki podajajo konkretne primere. Tako 
izvemo, da lahko avtist dotik sočlo-
veka ali razne zvočne dražljaje ob-
čuti oziroma doživi kot izjemno hudo 
telesno bolečino. Na primer: »Mar-
ko je 7-letni deček z avtizmom, ki 
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žen. Poudariti pa moram, da sem 
vesel in ponosen, da imamo v občini 
tako požrtvovalne ljudi, kot so gasilci 
in gorski reševalci, na katere lahko 
računamo venomer in v vsakem tre-
nutku. Želim si še več takih potez 
podjetij, ki pri nas izvajajo dela.«

Zahvalo za donacijo je izrekel tudi 
predsednik PGD Bovec. Ni pozabil 
povedati, da gre velika pohvala župa-
nu, ki se na vseh ravneh trudi tudi 
za zagotavljanje donatorskih sredstev, 
ki jih prispevajo izvajalci del ter pro-
dukcijskih hiš, ki na Bovškem izva-
jajo naložbe ali snemajo reklame in 
filme. Tudi predstavnika GRS Bovec 
sta izrazila hvaležnost za donacijo, 
ki nikakor ni samoumevna, zato pa 
toliko več vredna. Muznik se je zah-
valil donatorju za pomembno dona-
cijo, županu in Občini Bovec pa zato, 
ker GRS zagotavlja vsako leto več 
sredstev. Kot je ocenil, je dosedanje 
sodelovanje med GRS Bovec, gasilci 
in občino na zelo visoki ravni.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Sre~anje `i~ni~arjev 
Slovenije

Združenje žičničarjev Sloveni-
je (ZŽS), v katero je včlanjenih 50 
različno velikih smučišč, je srečanje 
svojih članov letos zopet pripravilo v 
Bovcu. Po sestanku upravnega odbo-
ra in izvedbi letne skupščine so se 
udeleženci v večnamenski dvorani 
Hotela Alp udeležili uradnega spreje-
ma. Tudi tokrat ni šlo brez tradicio-
nalne smučarske tekme, ki se je se-
veda odvila na Kaninu.

Predsednica ZŽS Manuela Božič 
Badalič je na sprejemu dejala, da je 
končno zopet nastopil čas, ko si lah-
ko izmenjujejo mnenja, se športno 
udejstvujejo in se ob koncu zimske 
sezone ne nazadnje tudi pozabavajo. 
»Za nami je ena posebna zima, ki je 
minila delno v znamenju epidemije, 
delno v obratovanju, če pa potegnemo 
črto pod vse, smo dobro sodelovali, 
kar je pravzaprav najpomembnejše.« 
Ob tem je izpostavila čas, ki so ga ob 
upoštevanju najrazličnejših epidemi-

PODJETJE KOLEKTOR KOLING JE V ZAČETKU MAJA PREDALO DONACIJI Prostovoljnemu gasilskemu društvu Bovec in Društvu gorske 
reševalne službe Bovec.

oloških ukrepov preživljali tudi žič-
ničarji in se v imenu združenja in 
Sončnega Kanina, ki ga prav tako 
vodi, zahvalila poslancu Državnega 
zbora (DZ) RS Danijelu Krivcu. Ta 
je po njenih besedah veliko prispeval, 
»da smo vso zakonodajo, ki zadeva 

žičničarstvo in smučarijo v Sloveniji, 
spravili do te faze, da so bila smu-
čišča deležna izdatne državne pomoči. 
To je bistveno pripomoglo k temu, da 
so vsa smučišča preživela. Res je, ime-
li smo težave, a smo nekako okreva-
li,« je poudarila predsednica ŽZS.

Omenjeni poslanec, ki tako smu-
čišče Kanin kot dogajanje na podro-
čju tovrstne zakonodaje aktivno spre-
mlja od leta 2000, je v nadaljevanju 
zbranim pojasnil, da si je dolgo časa 
prizadeval za sprejem zakona, s ka-
terim bi žičnicam, ki obratujejo sko-
zi vse leto, omogočil sistemski vir 
financiranja. »To nam je lani tudi 
uspelo. Vsi ostali protikoronski ukrepi 
pa so reševali gospodarstvo in v to so 
spadala tudi smučišča,« je pojasnil 
poslanec DZ in dodal, da so lahko 
določene zadeve izboljševali tudi na 
račun številnih prejetih pobud. Ob tej 
priložnosti je izrazil tudi upanje, da 
bi uspešno do konca pripeljali na 
razpis za posodobitev smučišč prijav-
ljen projekt novega Kanina. Prepričan 

Utrinki

BOVEC PONOVNO GOSTIL TRADICIONALNO »ŽIČNIČARJADO« – Strokovni sodelavec Er-
nest Kovač je v družbi predsednice ZŽS Manuele Božič Badalič v imenu prisotnih direktorjev 
in članov združenja poslancu v DZ RS Danijelu Krivcu in županu Občine Bovec Valterju 
Mlekužu v zahvalo izročil knjigo z naslovom Alpe, kot jih vidijo ptice. Foto: Milan Štulc

obiskuje 1. razred OŠ. Je preobčut-
ljiv na zvok, zato se upira odhodu v 
hrupno in kaotično šolsko jedilni-
co. Ko je čas za malico, se Marko 
uleže na tla šolske učilnice. Ko ga 
učiteljica skuša pripraviti, da bi vstal 

SVETOVNI DAN ZAVEDANJA O AVTIZMU – 
V Sloveniji se vsako leto rodi od 180 do 200 
otrok z avtizmom. Ker pa je ta motnja tudi v 
svetu še vedno premalo poznana, je General-
na skupščina Organizacije združenih naro-
dov 2. april razglasila za svetovni dan zaveda-
nja o avtizmu. Zveza za avtizem Slovenije 
vsako leto ob tej priložnosti pripravi več akcij 
ozaveščanja javnosti. Simbolično vsako leto 
sodeluje tudi Občina Bovec, ki na predvečer 
praznovanja z modro barvo osvetli Stergulče-
vo hišo. Foto: arhiv PRC

in odšel na malico kot vsi ostali 
učenci, kriči in brca okrog sebe.«

V želji po boljšem razumevanju te 
motnje na Zvezi za avtizem Slovenije 
ob svetovnem dnevu zavedanja av-
tizma vsako leto pripravijo več oza-
veščevalnih akcij. Med drugim pova-
bijo občine, da na predvečer obele-
ževanja z modro osvetlijo posame-
zne zgradbe in s tem simbolično 
spomnijo na avtiste med nami.
Tatjana Šalej Faletič

Vir: »Značilno vedenje« oseb z avtizmom. Cen-
ter za sluh in govor Maribor – Strokovni cen-
ter za avtizem. On-line. [Citirano: 18. 5. 2022, 
ob 13:12]. Dostopno na spletni strani: www.
csgm-avtizem.si/avtizem/znacilno-vedenje

OBISK [TUDENTOV 
RAZREDNEGA POUKA IZ 
CELOVCA
Bovec – Našo šolo je v začetku ma-
ja obiskalo 13 študentov razrednega 
pouka iz Celovca in njihovi mentori-
ci. Prvo šolsko uro so se preizkusili 
v vlogi učiteljev nemščine. Pouk so 
izpeljali z učenci, ki letos obiskujejo 
izbirni predmet nemščina. Navduše-
ni so bili tako učenci kot tudi mladi 
učitelji. Drugo šolsko uro so pri-
sostvovali pri urah razrednega pou-
ka. Našim obiskovalcem smo pripra-
vili kratek program, s katerim smo 
predstavili Bovec in njegove zanimi-
vosti. V slovenščini in nemščini smo 
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je, da bo država prepoznala velik po-
men vlaganja v vsa slovenska smu-
čišča, ki se v tem trenutku kot taka 
ne morejo kosati z drugimi evropskimi 
smučišči. »Trenutno čakamo na za-
ključek razpisa. Upam, da bo pozitiv-
na odločitev sprejeta zelo hitro. Jasno 
sem namreč povedal, da bom v na-
sprotnem primeru, po dvajsetih letih 
prizadevanj za gradnjo novih žični-
ških in drugih naprav na smučišču 
Kanin, prvi županu predlagal, da 
smučišče zapremo. Če država ne bo 
spoznala, da je to smučišče, ki ima 
dolgoročno možnost preživetja in ra-
zvoja, potem so vsa nadaljnja prizade-
vanja nesmiselna.« Tudi on se nam-
reč dobro zaveda dejstva, da se tako 
majhna občina, kot je Bovec, sama 
ne more ukvarjati s tako velikimi pro-
jekti. Zastavljeni projekt je po njego-
vih besedah rešitev za naslednjih 50 
let, »seveda z delnim zasneževanjem 
in učinkovitim sistemom za proženje 
plazov. Tudi pri tem je smučišče Ka-
nin specifično. Sicer pa želja za čim-
prejšnji zaključek razpisa velja za vsa 
smučišča, ki so kandidirala za sred-
stva,« je še dejal Danijel Krivec. 

Ponovnega srečanja žičničarjev v 
Bovcu se je še posebej razveselil tudi 
prvi mož Bovškega, župan Valter 
Mlekuž, ki meni, da so taka srečanja 
zelo pomembna še z enega vidika. 
»Ko stopimo in nastopimo skupaj, 
smo lahko močnejši in uspešnejši. 
Samo tako lahko pokažemo državi, 
kako velikega pomena je smučarija 
za Slovenijo,« je dejal. Tudi on je po-
trdil prizadevanja za gradnjo sodob-
nega smučišča Kanin in dodal, da 
sam v celoti podpira razvoj vseh slo-
venskih smučišč. Zaveda se namreč, 
da so naprave na naših smučiščih 
zastarele. »Mi smo narod smučarjev, 
to nas povezuje in pri tem moramo 
vztrajati. Verjamem, da bo država 

prisluhnila našim potrebam in da bo 
pomagala vsem smučiščem. Strinjam 
se, da je treba vlagati v cestno in dru-
go infrastrukturo, v zdravstvo in še bi 
lahko našteval, ampak v tem trenut-
ku je treba podpreti razvoj smučišč,« 
je še dejal bovški župan. Čeprav se 
je po njegovih besedah realiziralo 
480.000 nočitev, je prepričan, da brez 
zimske sezone na Bovškem ne bo 
večjih uspehov. »Če država ne bo 
imela posluha, se nam slabo piše, a 
sam ostajam optimist,« je še povedal 
bovški župan.
M. Š. in T. Š. F.

Kva~kani ob~inski grb v 
prenovljeni sejni sobi

Občina Bovec je prenovila sejno 
sobo, ki je z novim pohištvom lično 
urejena in še bolj primerna za ses-
tanke. Krasi pa jo tudi kvačkani ob-
činski grb, ki ga je na prireditvi ob 
letošnjem prazniku kulture župan 
Valter Mlekuž prevzel iz rok kvač-
karice Danijele Zonta.

Grb je bil izdelan v okviru projektu 
Slovenija kvačka, v katerem so kvač-
karice izdelale 212 občinskih grbov. 
Besedilo in foto: Milan Štulc

Za~etek gradnje trgovine 
Spar v Bovcu

V Bovcu so sredi maja začeli gra-
diti trgovino Spar, za kar se je Obči-
na Bovec potegovala že več časa, pri 
čemer pa je bil v prvi vrsti zelo akti-
ven sogovornik župan Valer Mlekuž. 
To bo še ena velika pridobitev za 
Bovec in Bovško, saj samo pestra 
ponudba zagotavlja zdravo konku-

V BOVCU SO MAJA ZAČELI Z GRADNJO TRGOVINE SPAR. Naložba, ki naj bi bila zaključena 
jeseni, bo velika pridobitev ne le za kraj, ampak tudi za Bovško.

PRENOVLJENO SEJNO SOBO OBČINE BOVEC krasi uokvirjen kvačkani občinski grb.

Utrinki

renco in s tem ugodnosti za prebival-
ce.

Z gradnjo bi morali začeti že lani, 
vendar so bili investitorji zaradi epi-
demioloških razmer prisiljeni spre-
meniti načrte. Župan je bil v nepre-
stanem stiku s predstavniki investi-
torja in je vztrajal, da Bovško nujno 
potrebuje to pridobitev. Hkrati pa bo 
to priložnost tudi za samo trgovinsko 
mrežo Spar, saj se Bovškemu obeta 
velik razvoj. Naložba bo predvidoma 
zaključena v jeseni.

»Občina Bovec je investitorju nudi-
la vso podporo, ki je v njeni pristoj-
nosti, sam pa sem ves čas pritiskal 
nanj, da vendarle čim prej začne 
dela. Ni bilo preprosto, toda zdaj sem 
vesel, da mi je uspelo izpolniti oblju-
bo, da bomo na Bovško pripeljali vsaj 
še en trgovski subjekt. Veseli me, da 
je v to jabolko zagrizel Spar. Ob za-
četku del jim želim hiter potek in 
uspešno delo tako pri naložbi kot 
kasneje pri prodaji,« je poudaril Mle-
kuž.
Besedilo in foto: Milan Štulc

recitirali Zdravljico, zaigrali pa smo 
jim tudi gledališko predstavo Mali 
princ. Učenci gledališke skupine so 
se potrudili, da so v besedilu upora-
bili tudi nekaj nemških besed, ker 
nekateri študentje niso razumeli slo-
vensko. Sledil je pogovor s študenti, 
ki so imeli veliko zanimivih vprašanj v 
zvezi z našim šolskim sistemom.
Skupaj s študenti in mentoricama iz 
Celovca smo preživeli zanimiv do-
poldan, ki nam bo še dolgo ostal v 
lepem spominu.
Denise Šuler Rutar, ravnateljica OŠ 
Bovec

eTWINNING IN BOV[KI 
PRVO[OLCI
Bovec – V skupnost eTwinning, ki 
povezuje 233.279 evropskih šol, 
1.056.027 učiteljev in 138.904 pro-
jektov, je vključena tudi OŠ Bovec. 
Gre za del programa evropskega so-
delovanja na področju izobraževanja, 
usposabljanja, mladih in športa, ki ga 
poznamo pod imenom Erasmus+. 
Omenjena skupnost pedagoškim 
delavcem, zaposlenim v sodelujočih 
šolah, ponuja spletni portal, ki omogo-
ča povezovanje, sodelovanje, razvija-

MAJA JE BOVŠKA OŠ GOSTILA ŠTUDENTE RAZREDNEGA POUKA IZ CELOVCA. Ti so se 
med drugim preizkusili tudi v vlogi učiteljev nemščine in navdušili učence, ki ta izbirni predmet 
obiskujejo. Foto: Maja Richter
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Ob~ina Kobarid
Polo`en temeljni kamen za 
izgradnjo Centra za za{~ito 
in re{evanje Kobarid

Župan Občine Kobarid Marko Ma-
tajurc in gospodarski minister 
Zdravko Počivalšek sta 15. aprila 
položila temeljni kamen za izgradnjo 
Centra za zaščito in reševanje Koba-
rid. Najprej je zbrane nagovoril žu-
pan, ki je povedal, da začetek gradnje 
tega centra sodi med večje naložbe 

občine. Ta je lani že pridobila grad-
beno dovoljenje, letos pa intenzivno 
nadaljuje dejavnosti.

V letošnjem občinskem proračunu 
je za to naložbo rezerviranih 510 ti-
soč evrov. Večji del sredstev bo na-
menjen gradbenim in obrtniškim 
delom, pokriti pa bodo tudi stroški 
izdelave investicijskega programa, 
priprave razpisne dokumentacije in 
varnostnega načrta ter stroški nadzo-

ra in koordinatorja za varnost. Župan 
je ob tem dodal, da dosedanji vložek 
občine ne bo dovolj, da pa pričakuje 
tudi sredstva z razpisov.

Predvidena je izgradnja dvoetažne-
ga objekta z garažami in stolpom v 
skupni neto površini 1.717 m2 (kako 
bodo prostori razporejeni, smo že 
pisali v SOČAsniku št. 5, 2020). Pred 
objektom bo urejeno parkirišče in raz-
stavni prostor za starodobno gasilsko 
vozilo Kadorna, ki se trenutno naha-
ja pred sedanjim gasilskim domom. 
Dostop do centra bo urejen z držav-
ne ceste med Idrskim in Kobaridom.

Naložba bo predvidoma zaključena 
v letu 2024. Z njo bo Kobarid dobil 
prepotreben sodoben center, ki bo 
pod eno streho združeval vse službe 
sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Temeljni kamen je blagoslovil ko-
bariški župnik Ivan Blažič, slovesno 
položitev pa je s pesmijo pospremil 
domači kantavtor Borut Skočir.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Parkirna mesta na obmo~ju 
ob~ine Kobarid

S 1. aprilom je parkiranje na Trgu 
svobode in Volaričevi ulici v Kobari-
du plačljivo, in sicer vsak dan med 
8. in 22. uro. Strošek urnega parkira-
nja znaša 0,50 evra, prva ura pa je 
brezplačna.

Občani in zaposleni pri delodajal-
cih, ki imajo poslovne prostore na 
Trgu svobode, lahko na Občini Ko-
barid za deset evrov kupijo letno 
dovolilnico, ki omogoča neomejeno 

parkiranje na območjih modre cone 
ter enourno brezplačno parkiranje na 
Trgu svobode in Volaričevi ulici. Na 
plačljivih parkirnih mestih mora upo-
rabnik poleg letne dovolilnice name-
stiti tudi parkirno uro z označenim 
časom začetka parkiranja.

Brezplačno dvourno parkiranje je 
omogočeno na parkirnem mestu ob 
Kulturnem domu Kobarid in as-
faltnem igrišču na Šarfovi ulici. Upo-
rabnik mora s parkirno uro označiti 
začetek parkiranja. Enak parkirni 
režim velja pri asfaltnem igrišču v 
vasi Robič.

PLANINA KUHINJA
Parkirnina na območju planine 

Kuhinja na asfaltiranih površinah, 
označenih z belo barvo, in na maka-
damski površini, kjer so parkirna 
mesta označena z lesenimi pragovi, 
znaša en evro na uro za čas parkira-
nja do devet ur in deset evrov za čas 
parkiranja od devet do 24 ur.

PARKIRNI REŽIM OB NADIŽI
Na dostopnih mestih ob Nadiži na 

Robiču, v Podbeli, ob Napoleonovem 
mostu in v Logjeh se s 15. junijem 
začne izvajati parkirni režim. Nado-
mestilo za parkiranje se bo do konca 
avgusta pobiralo vsak dan med 9. in 
19. uro. Plača se ga na parkomatu na 
posameznem dostopnem mestu in 
znaša 1,50 evra na uro oziroma deset 
evrov za ves dan. Tedenska dovolil-
nica za goste, ki prenočujejo pri tu-
rističnih ponudnikih na območju 

APRILA SO POLOŽILI TEMELJNI KAMEN ZA IZGRADNJO CENTRA ZA ZAŠČITO IN REŠE-
VANJE KOBARID. Sodobni center bo svoj prostor dobil ob obrtni coni, pod eno streho pa bo 
združil vse službe sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Utrinki

nje projektov, izmenjavo izkušenj ipd.
Na naši šoli v okviru eTwinninga pote-
ka projekt »The T(h)ree Masketeers«, 
ki ga v prvem razredu izvajajo otroci, 
ki so postali pravi varuhi gozdov. Ti 
so s pomočjo njihove učiteljice spo-
mladi posneli video s sporočilom, 
zakaj je pomembno ohranjati naravo 
in izdelali knjižno kazalo. Na pomem-
bnost ohranjanja narave smo se spom-
nili tudi, ko smo obeležili dan Zemlje.
Po prvomajskih počitnicah nas je na 
šoli pričakal list Filimona, maskote 
projekta, ki je prepotoval Evropo ter 
povezal v projektu sodelujoče šole 

MALE VARUHE GOZDOV IZ OŠ BOVEC je po prvomajskih počitnicah na šoli pričakal list Filimo-
na, maskote projekta »The T(h)ree Masketeers«, ki je prepotoval Evropo ter povezal v projektu 
sodelujoče šole in vrtce. Med drugim so bovški prvošolci spoznali tudi, kakšno srečo imamo v 
naših krajih, saj nas obkroža neokrnjena narava, ki je mnogi ne poznajo.

in vrtce. Z zanimanjem smo si ogle-
dali mapo, ki je prišla skupaj z ome-
njeno maskoto in v katero je vsak 
sodelujoči partner dodal list, cvet ali 
vejico drevesa s šolskega dvorišča 
ali njegove bližine. Mapo smo do-
polnili z listom jablane, ki jo imamo v 
šolskem sadovnjaku in jo poslali na-
prej v Francijo. Filimon je svojo pot 
začel v Grčiji, svoje potovanje pa na-
daljeval na Poljsko in Litvo, prispel k 
nam v Slovenijo, od koder smo ga 
poslali v Francijo. Od tam bo kreni 
nazaj v Grčijo, kjer bo zaključil svoje 
popotovanje. Na svoji poti bo skupaj 
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občine, znaša 16 evrov, letna dovolil-
nica za prebivalce in lastnike stano-
vanjskih objektov pa 18 evrov. Za 
ostale obiskovalce znaša letna dovo-
lilnica 48 evrov. Letne in tedenske 
dovolilnice so vezane na avtomobil 
in jih lahko kupite v Turistično in-
formacijskem centru Kobarid (Trg 
svobode 16). Lastniki parcel ob Na-
diži lahko pridobijo brezplačno do-
volilnico za parkiranje na svojem 
zemljišču tako, da na Občini Kobarid 
oddajo vlogo s podatki o številki 
lastniške parcele in predložijo prome-
tno 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.

Za enostavnejše in varnejše plače-
vanje parkirnine je na parkomatih 
nameščena tudi mobilna aplikacija 
»Easypark«.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Finan~ne spodbude za 
nakup in vgradnjo malih 
~istilnih naprav

Občina Kobarid je 31. marca na 
svoji spletni strani objavila javni raz-
pis za dodelitev nepovratnih sredstev, 
s katerimi se bo sofinanciralo nakup 
in vgradnjo malih komunalnih čistil-

nih naprav na območju občine Koba-
rid. S tem se želi v občini spodbudi-
ti lastnike objektov, da pristopijo k 
ustrezni ureditvi načina odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda 
ter posledično prispevati k čistejšemu 
okolju na območjih izven meja aglo-
meracij oziroma na območjih, ki niso 
opremljena z javno kanalizacijo in to 
tudi ni predpisano.

Med takšna območja sodijo naselja 
Avsa, Borjana, Drežniške Ravne, Gor-
nje Livške Ravne, Homec, Jevšček, 
Jezerca, Koseč, Krn, Libušnje, Logje, 
Perati, Plohi, Piki, Potoki, Robič, Ro-
bidišče, Stanovišče in Šturmi. Vlogo 
pa lahko oddajo tudi:
• lastniki stanovanjskih stavb znotraj 

poselitvenih območij, kjer je zgra-
jena javna kanalizacija, vendar 
priključitev nanjo (na podlagi izja-
ve izvajalca lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne 
vode v občini Kobarid) tehnično ni 
izvedljiva ali pa ni ekonomsko 
upravičena;

• lastniki nedokončanih novogradenj 
stanovanjskih stavb, ki so izven in 
znotraj meje aglomeracije – v pri-
meru, da javno kanalizacijsko 
omrežje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda še ni zgrajeno.
Rok za oddajo vlog se izteče 15. 

oktobra, tako da imajo občani na vo-
ljo dovolj časa, da pristopijo k uredi-
tvi malih čistilnih naprav in pri tem 
izkoristijo sofinanciranje Občine Ko-
barid, ki je za ta namen v svojem 
proračunu zagotovila 50 tisoč evrov.
Nataša Hvala Ivančič

V OBČINI KOBARID JE ZA ENOSTAVNEJŠE IN VARNEJŠE PLAČEVANJE PARKIRNINE na-
meščena mobilna aplikacija »Easypark«.

PRVE MALE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI KOBARID so že pripravljene na meritve. Za več 
informacij o aktualnem javnem razpisu se obrnite na Občino Kobarid (telefon 05/38-99-200). 
Foto: arhiv Občine Kobarid

Utrinki

obiskala 18 sodelujočih vrtcev in šol 
po Evropi. Pri tem se zavedamo, da 
imamo srečo, da je naša šola obkro-
žena z naravo, saj smo spoznali, da 
ni povsod tako.

V maju se bomo po spletu še zad-
njič srečali z našimi znanci z različ-
nih koncev Evrope in si obljubili, da 
bomo kljub zaključenemu projektu 
še naprej ostali »varuhi gozdov«.
Besedilo in foto: Manuela Doles, 
razredničarka 1. razreda, OŠ Bovec

V BOV[KEM VRTCU SO S 
SKUPNIMI MO^MI POSADILI 
DREVO
Bovec – Vsi si želimo zdravega in 
čistega okolja, tudi otroci. Za to si 
prizadevamo celo leto, ob svetov-
nem dnevu Zemlje pa smo še pose-

bej zavihali rokave. Odločili smo se, 
da na igrišču vrtca posadimo drevo, 
saj je naravna senca neprimerno 
bolj prijazna kot plastičen nadstre-
šek.
Za pomoč smo se obrnili na Zavod 
za gozdove Slovenije, krajevni urad 
Bovec. Naši pobudi sta se prijazno 
odzvala gozdarja Marko Kravanja 
in Dragan Marković, ki sta nam pri-
nesla sadiko javorja. Ker je več ver-
jetnosti, da se sadika ne posuši, če 
jo posadimo, ko listje še ni razvito in 
pred napovedanim dežjem, smo dan 
zasaditve določili nekoliko prej. V 
sodelovanju z gozdarjema smo do-
ločili tudi ustrezen prostor. Pri saje-
nju so sodelovali vsi otroci iz vrtca. 
Najmlajši so radovedno opazovali, 
starejši pa so z veseljem poprijeli za 
lopato. Vsi, ki so želeli, so dobili pri-
ložnost za sodelovanje v tej naši 

POBUDI BOVŠKEGA VRTCA, DA NA SVOJEM DVORIŠČU POSADI DREVO, sta se prijazno 
odzvala gozdarja Marko Kravanja in Dragan Marković.
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in voznike spodbudi k dodatnemu 
zmanjšanju hitrosti ter večji pazlji-
vosti.

Lani so bile prve 3D-zebre zarisane 
v občinah Ljubljana, Ptuj in Velenje, 
v Kobaridu pa je prva v Severnopri-
morski regiji. Šolska pot v Kobaridu, 
natančneje na Stresovi ulici, je od 5. 
maja opremljena s 3D-zebro. Prehod 
je videti kot navidezna ovira na ces-
tišču, zaradi česar vozniki dodatno 
zmanjšajo svojo hitrost, ki je sicer že 
omejena, saj gre za območje umirje-
nega prometa.

Kobariški župan Marko Matajurc 
je ob novi pridobitvi poudaril, da 
projekte, kakršen je ta, na občini 
sprejemajo z odprtimi rokami in jih 
z veseljem podpirajo. »Varnosti v pro-
metu dajemo velik poudarek. Vsi smo 

namreč del prometa in naša odgovor-
nost je, da povsod skupaj prispevamo 
za večjo varnost. Sploh pa je to po-
membno v neposredni bližini osnov-
nih šol in drugih javnih ustanov, kjer 
se zadržujejo najbolj ranljivi udele-
ženci v prometu. Prav tako je pogla-
vitnega pomena varna šolska pot, po 
kateri dnevno stopajo naši otroci.« 
Ob pridobitvi prve 3D-zebre se je 
zahvalil zavarovalnici in zavodu ter 
dodal, da verjame, da je to korak v 
pravo smer.

Robert Štaba iz Zavoda Varna pot 
je povedal, da si bomo preteklo leto 
z vidika varne mobilnosti zapomnili 
z grenkim priokusom. Število umrlih 
se je namreč v primerjavi z letom 
prej zvišalo za kar 42,5 odstotka. Ta-
ko smo cilj Resolucije nacionalnega 

Poenoteno nadomestilo za 
uporabo infrastrukture do 
potoka Kozjak

Občinski svetniki so na redni seji 
v začetku aprila potrdili sklep o viši-
ni nadomestila za uporabo infra-
strukture do potoka Kozjak s slapo-
voma Veliki in Mali Kozjak. Cene so 
po novem poenotene in znašajo čez 
vse leto: pet evrov za odrasle, tri evre 
za otroke od sedem do 14 let, štiri 
evre za dijake, študente, upokojence 
in skupine (nad deset oseb) ter 12 
evrov za družine. Cena letne poimen-
ske karte znaša 15 evrov.

Občina Kobarid je v zadnjih letih 
uredila infrastrukturo na poti do sla-
pov (razgledne točke, klopi, urejen 
dostop). Letos bo z urejanjem in 
vzdrževanjem nadaljevala, postavila 

pa bo tudi modularno sanitarno eno-
to za potrebe obiskovalcev.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Varna {olska pot s prvo 
3D-zebro

Občina Kobarid se je pridružila 
projektu zavarovalnice Generali in 
Zavoda Varna pot. Kot so zapisali na 
spletni strani zavarovalnice, je pro-
jekt Varno ima vedno prav in ume-
stitev 3D-zeber plod njihovega sode-
lovanja z Zavodom Varna pot in ob-
činami. Združili so moči na področju 
zagotavljanja večje varnosti pešcev, 
posebno otrok in starejših, kolesarjev 
in voznikov skirojev. Namen umešča-
nja inovativnih »tridimenzionalnih« 
prehodov je, da se v območjih umir-
jenega prometa zmanjša število žrtev 

KOBARIŠKI OBČINSKI SVETNIKI SO POTRDILI celoletne enotne cene nadomestila za upora-
bo infrastrukture ob potoku Kozjak in njegovih slapovih.

KOBARID JE V ZAČETKU MAJA DOBIL PRVO 3D-ZEBRO V REGIJI. Zaradi navidezne ovire na 
cestišču bodo na Stresovi ulici vozniki še dodatno zmanjšali hitrost in s tem povečali varnost 
udeležencev v prometu.

Utrinki

skupni akciji. Otroci so sodelovali 
tudi pri merjenju velikosti jame, izko-
pavanju in njenem zasutju. Na kon-
cu so na zasuto mesto natančno po-
ložili rušo in zalili drevo.
Starejši otroci so se z gozdarjema 
pogovorili o pomenu varovanja 
rastlin. Gozdar Dragan jim je ob tej 
priložnosti prebral tudi pravljico, v 
kateri so naravnost uživali. Ta dan je 
bil za naše otroke res prav poseben.
Besedilo in foto: Ida Šemrov, 
pomočnica ravnateljice, Vrtec Bovec

EKODAN NA BOV[KI O[
Bovec – Ker spoštujemo naravo, 
smo 20. aprila ob dnevu Zemlje na 
šoli organizirali ekodan. Vsak uče-
nec se je lahko vključil v eno od de-
lavnic. Nekateri so iz različnih mate-
rialov izdelovali družabne igre in 

igrače, drugi so zavihali rokave in 
očistili okolico šole ter grede v atriju. 
Pod spretnimi prsti udeležencev teh-
niške delavnice so nastale čudovite 
vrtavke, po bovško trotule. Nekateri 
so mešali namaze na kuharski delav-
nici, drugi oblikovali in šivali na 
ustvarjalni delavnici. Višji razredi so 
svojo ustvarjalno žilico razlili po as-
faltu okoli šole in oblikovali igre za 
nižje razrede. Dogajanje na ekodne-
vu so v svoj objektiv ujeli na fotograf-
ski, med vrstice pa zapisali na novi-
narski delavnici. Učenci tretjega, 
četrtega in petega razreda so si 
ogledali delovanje čistilne naprave 
Bovec.
Nekaj vprašanj o tem, kako ekolo-
ška je naša šola, smo postavili tudi 
ravnateljici Denise Šuler Rutar. Po-
vedala nam je, da se izogibamo pla-

OB DNEVU ZEMLJE SO NA BOVŠKI OSNOVNI ŠOLI ORGANIZIRALI EKODAN, v okviru kate-
rega so očistili okolico šole in grede v atriju. Foto: arhiv OŠ Bovec
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programa varnosti cestnega prometa 
2013–2022 presegli za kar 48 odstot-
kov. Kot državo z najmanjšim na-
predkom je na dno lestvice Slovenijo 
uvrstila tudi analiza napredka držav 
Evropske unije za obdobje 2019–
2021. »Skupno število umrlih ranljivih 
udeležencev cestnega prometa je v 
letu 2021 znašalo 53 odstotkov vseh 
umrlih, njihov delež je tako v letu 
2021 največji v zadnjem petletnem 
obdobju. Ne pozabimo pa, da ima 
vsak od njih svoje ime, priimek in 
svoje najdražje. Številke so, žal, do-
volj zgovorne,« je izpostavil Štaba.

Zaskrbljujoče številke so k ukrepa-
nju spodbudile tudi zavarovalnico 
Generali, ki z zagotavljanjem večje 
varnosti uresničuje svoje poslanstvo. 
Član uprave Mitja Feri je ob slovesni 
predaji v Kobaridu povedal, da 
»3D-zebre vidimo kot dolgoročne, traj-
nostne rešitve za večjo varnost, s ka-
terimi gradimo vseživljenjska partner-
stva na vseh področjih, tudi na po-
dročju preventive v prometu.«

Dogodek so s kulturnim progra-
mom obogatili učenci OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid in predšolski otro-
ci Vrtca Kobarid pod mentorstvom 
Tine Fratina, Tanje Pagon Miklavič, 
Boruta Skočirja, Irene Stergar in 
Božice Špolad Žuber. V. d. ravnate-
lja Simon Skočir je pohvalil prizade-
vanja občine in Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu glede 
urejanja varne šolske poti.

Predajo 3D-zebre je pospremila pe-
sem Roka Terkaja - Trkaja Varno ima 
vedno prav, ki je otroke in vse udele-
žence v prometu spomnila na napake, 

ki jih delamo vsi – tako pešci kot tudi 
kolesarji in vozniki. Prenaša pa zelo 
pomembno sporočilo: »Ko se enkrat 
zgodi, ne morš cajta nazaj dat«. Ko 
se zgodi nesreča, ni več mogoče za-
vrteti časa nazaj, zato previdnost v 
prometu velja v vsakem trenutku.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Re{evanje stanovanjske 
problematike na Kobari{kem

Na pobudo in povabilo župana 
Marka Matajurca je 19. aprila v ko-
bariškem kulturnem domu potekala 
predstavitev reševanja stanovanjske 
problematike na območju občine Ko-
barid. Število prisotnih potrjuje, da je 
zanimanje za gradnjo stanovanjske 
hiše veliko in da je odločitev občine 
z županom na čelu, da se na obmo-
čju občine zagotovijo zemljišča za 
gradnjo, pravilna.

Matajurc je v uvodnem delu pred-
stavil dejavnosti občine, vezane na 
iskanje rešitev stanovanjske proble-
matike, ki so se začele takoj, ko je 
bilo na podlagi ankete izkazano veli-
ko zanimanje mladih za nakup pri-
mernih gradbenih zemljišč. Občina 
je primeren prostor za ureditev ze-
mljišč za novo naselje našla tik pod 
vasjo Svino.

Arhitektka Jasmina Lapanja Šavli 
je predstavila idejni osnutek parcela-
cij na območju pod vasjo Svino, kjer 
je na 3,8 hektarja velikemu območju 
predvidenih skupno 39 parcel različ-
nih velikosti (od 500 do 1.000 m2). 
Župan je ob tem povedal, da si pri-
zadeva, da občina mladim omogoči 
ugoden nakup komunalno opremlje-

nih zemljišč, ki bi bile lahko na voljo 
že konec prihodnjega leta. Predstav-
ljene slike obstoječega stanja in idej-
na zasnova so zainteresiranim na 
voljo tudi na občinski spletni strani.

Drugi del predstavitve je bil name-
njen predstavitvi projekta Hiša za 
mlade družine Inštituta Back to the 
Village. Gre za manjše, cenovno do-
stopne hiše za mlade družine s 75 
kvadratnimi metri bivalne površine 
za ceno 50 tisoč evrov.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Pestro poletno dogajanje
Občina Kobarid je v občinskem 

proračunu zagotovila sredstva za or-
ganizacijo in izvedbo poletnih prire-
ditev na Kobariškem. Junijsko doga-
janje bo pestro tako v vaseh pod 
Krnom kot v Breginjskem kotu in 

središču Kobarida.
V Drežnico se vrača tridnevni do-

godek Poletje v naročju Krna, ki bo 
športno in koncertno obarvan. Pro-
gram, ki bo potekal od 10. do 12. 
junija, je objavljen na FB-strani Pole-
tja v naročju Krna.

Kobariško poletno dogajanje bomo 
tudi letos odprli s Kobariškim sej-
mom in tekom, ki se bo odvijal 17. in 
18. junija v središču kraja. Bogata 
sejemska ponudba, program za otro-
ke, tek po ulicah Kobarida … se bodo 
zaključili s koncertom glasbene sku-
pine San Di Ego. Natančen program 
je objavljen na spletni strani občine.

Poletno koncertno dogajanje se bo 
odvijalo vsak četrtek na prireditve-
nem prostoru v Kobaridu. Vzporedno 
s koncertom bo na stojnicah poteka-
la bogata sejemska ponudba lokalnih 

APRILA SO PREDSTAVILI IDEJNI OSNUTEK PARCELACIJ NA OBMOČJU POD VASJO SVI-
NO, kjer je predvidenih skupno 39 zemljišč različnih velikosti, namenjenih gradnji novih stano-
vanjskih hiš.

Utrinki

stične embalaže oziroma iščemo al-
ternative zanjo. Trudimo se, da sme-
ti pristanejo v pravem košu in da luči 
ne svetijo po nepotrebnem. Obliko-
vana sta tudi tima za vrednote in pre-
hrano. Šola pa se že pripravlja, kako 
bi postala bolj energetsko varčna.

Delo smo nadaljevali popoldne s 
kulturnim programom in bazarjem za 
starše, kjer so učenci ponudili svoje 
ekoizdelke. Denar, ki smo ga zbrali 
na bazarju in z odpadnim papirjem, 
smo namenili šolskemu skladu.

Pri ekodnevu so sodelovali tudi 
učenci PŠ Soča in Žaga ter otroci 
bovškega vrtca. Na tem mestu bi se 
radi zahvalili vsem sodelujočim, uči-
teljem in staršem (Martini Berginc, 
Nadji Kovačič, Tjaši Trebše in Ani 
Zornik) za pomoč oziroma material 
ter Tjaši Korbar za izvedbo delavni-

ce. Podobnih akcij si učenci želimo 
tudi v prihodnje, saj z njimi združimo 
prijetno s koristnim. Naš skupni dom 
– Zemlja – nam je za to gotovo hva-
ležen.
Eli Kovačič, učenka, in Ana Rutar, 
učiteljica slovenščine, OŠ Bovec

ODPRTJE KNJI@NICE SEMEN 
V KOBARI[KI KNJI@NICI
Kobarid – Splošne knjižnice že dol-
go niso več samo prostor, kjer se 
hrani in izposoja gradivo, ampak vse 
bolj postajajo mesto z izobraževal-
no, kulturno, informacijsko in social-
no funkcijo. V zadnjih letih tako med 
drugim izposojajo tudi semena.
Prvo knjižnico semen v slovenskih 
splošnih knjižnicah je pred dvema 
letoma odprla Goriška knjižnica 
Franceta Bevka. V Knjižnici Kobarid 

smo se odločili, da bomo sledili te-
mu zgledu, saj s tem prispevamo k 
ohranitvi biotske raznovrstnosti in 

ozaveščamo o pomenu samooskr-
be. Glavni namen tega je vzpostavi-
tev prostora za izmenjavo viškov se-

V KOBARIŠKO KNJIŽNICO VAS NE VABIJO LE PO DOBRO KNJIGO, ampak tudi po vrečko 
domačih semen. S knjižnico semen prispevajo k ohranitvi biotske raznovrstnosti in ozaveščajo 
o pomenu samooskrbe.
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izdelkov in pridelkov. Na odru bodo 
nastopili Nuša Derenda, Slavko 
Ivančić, kobariški kantavtor Borut 
Skočir, Lilith Cage, Klapa Skala in 
drugi. Potekal bo tudi tradicionalni 
Kobarid Up Fest z Aniko Horvat in 
gostjo Severo ter Koncert miru v or-
ganizaciji Ustanove »Fundacija Poti 
miru v Posočju«.

Bogato poletno dogajanje napove-
dujejo tudi v Breginjskem kotu, kjer 
bodo v sklopu Poletja v Kotu poteka-
li odlični koncerti, kino na prostem, 
gledališče in program za otroke.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Dolina So~e dihala z Girom 
d'Italia

Rožnato odeta dolina Soče je z 
navdušenjem pričakala karavano naj-
boljših kolesarjev sveta, ki so 19. 
etapo Gira d'Italia začeli 27. maja v 

NA ZADNJI MAJSKI PETEK JE GIRO D'ITALIA zapeljal tudi v Posočje. Navdušeni gledalci so 
ob poti pozdravljali najboljše kolesarje sveta. Foto: Jure Kodrun (arhiv Turizma Dolina Soče)

PRED GIRO DOGODEK je sredi maja privabil gledalce na kobariški plac.

kraju Marano Lagunare. V Slovenijo 
so vstopili na Učji, se spustili do Ža-
ge, nadaljevali ob reki Soči, skozi 
Kobarid do Idrskega, kjer se je začel 
najzanimivejši del slovenske etape in 
hkrati eden najzahtevnejših vzponov 
celotnega Gira. Čez Livek in Livške 
Ravne so se povzpeli na Kolovrat, 
kjer so zapustili Slovenijo ter dirko 
nadaljevali do cilja etape v Stari Gori 
nad Čedadom. Kolesarje so ob progi 
spodbujali številni navijači. Zmago je 
slavil Nizozemec Koen Bouwman, 
ki je vodil že na atraktivnem klancu 
na Kolovrat.

Turizem Dolina Soče je s pripra-
vami začel januarja. Organizacija se 
je stopnjevala in v navijaško kolesar-
sko slovensko zgodbo Soča & Giro so 
bili vključeni številni deležniki: obči-
ne Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in 
Tolmin, krajevne skupnosti ob trasi, 

turistični društvi Kobarid in Livek, 
Kolesarski klub Soča, kobariški gasil-
ci, Kobariški in Tolminski muzej, 
Ustanova »Fundacija Poti miru v Po-
sočju«, kobariška in bovška OŠ, 
Varstveno delovni center Tolmin, 
knjižnice, Mlekarna Planika, TKK … 
Restavracije in gostilne so na prihod 
dirke opominjale z Giro meniji. Apri-
la smo odprli Strava izziv Soča & 
Giro med Idrskim in Livškimi Ravna-
mi, ki ga je do 27. maja opravilo več 
kot sto kolesarjev. Maja so bile po-
stavljene fototočke, rožnate zastavice, 
krogle, kolesa in bale sena. Zgodba 
se je širila med domačini. Center šol-
skih in obšolskih dejavnosti Kavka je 
naslikal krivopete na kolesu, s Šen-
tviške planote pa je prispelo osemse-
dežno kolo. Dva tedna pred dirko so 
se na prireditvi Kobarid in Giro 

predstavila starodobna kolesa, zaple-
sali so kobariški osnovnošolci ter 
Folklorno društvo Ivan Laharnar Šen-
tviška planota, nastopil je Pihalni 
orkester Tolmin, gasilci pa so na trg 
prišli z legendarno Kadorno. V Tol-
minu sta bila teden kasneje organi-
zirana okrogla miza z novinarsko 
konferenco in kulinarični dogodek 
Masterchef Daša Fiegl & Giro.

Giru so sledili kolesarsko obarvani 
Dolina Soče – SiS IZZIV, ki je veljal 
za Pokal Slovenije, vodene kolesarske 
ture in ogledi muzejev na prostem 
ter delovna akcija na trasi Juliana 
Bike.

Organizacija in pripravljenost do-
mačinov sta pokazali, da smo navi-
jaški narod, ki pri tako velikih dogod-
kih stopi skupaj.
Andreja Jurkovič, TIC Kobarid

Utrinki

men med vrtnarji in s tem ohranjanje 
starih, lokalnih sort. V tednu zbiranja 
semen smo zbrali pestro ponudbo 
domačih semen zelenjave, začimb, 
zelišč in rož, ki je objavljena na sple-
tni strani Knjižnice Cirila Kosmača 
Tolmin.

Knjižnica semen deluje kot vsaka 
druga knjižnica, le da si v njej ne iz-
posojamo knjig, ampak domača se-
mena. Ta posejemo, vzgojimo rastli-
ne in konec sezone enako ali malo 
večjo količino vrnemo v knjižnico. 
Na dan si lahko izposodimo največ 
tri vrečke semen, v eni sezoni pa 
največ deset. Če izposojeno seme 
ne kali ali rastlina ne obrodi, to spo-
ročimo knjižnici. Vsak, ki aktivno so-
deluje v Knjižnici semen, je letos op-
roščen plačila članarine.

Čeprav se vloga splošnih knjižnic 

OTROCI TREBUŠKEGA VRTCA SO SPOZNAVALI, kako pomembna je voda za življenje. Svoje 
ugotovitve so predstavili tudi krajanom in drugim obiskovalcem razstave, ki so jo v času pomla-
dne prireditve pripravili v dvorani v Dolenji Trebuši.

zelo spreminja, ostajamo zvesti svoji 
primarni vlogi in poslanstvu, ki je 
spodbujanje branja in bralne kultu-
re. Vabljeni v Knjižnico Kobarid po 
dobro knjigo in mogoče tudi vrečko 
semen.
Besedilo in foto: Urška Maligoj 
Matelič, vodja projekta Knjižnica semen, 
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

OTROCI RAZISKOVALI  
VODO IN NJEN POMEN ZA  
@IVLJENJE
Dolenja Trebu{a – Otroci trebuške-
ga vrtca so se v aprilu posvetili glav-
nemu viru našega življenja ter življe-
nja rastlin in živali – vodi. Brez nje 
ne bi mogli živeti, a jo vseeno pre-
malo cenimo. Ugotavljali smo, kje v 
našem okolju najdemo vodo, kako 
pride do pipe in za kaj jo uporablja-

mo. Če povzamemo komentarje na-
ših malčkov, lahko zapišemo, da jo 
potrebujemo za pitje, mama za ku-

hanje, tata z njo pere avto, mi pa se 
v njej umivamo in kopamo.
Vodo smo opazovali skozi vse letne 
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Na obisku pri `upanu
V dneh, ko je Občina Tolmin pra-

znovala svoj praznik, se je sestavlja-
la nova Vlada RS s tolminskim žu-
panom Urošem Brežanom med mi-
nistrskimi kandidati. Ob izidu te 
številke SOČAsnika pa bo že jasno, 
ali smo se v vsakoletnem intervjuju 
ob občinskem prazniku, ki smo ga z 
županom pripravili sredi maja, pogo-
varjali z novim ministrom za okolje 
in prostor.

Kaj je občino najbolj zaznamovalo 
v preteklem letu? Kateri veliki pro-
jekti so trenutno v teku in kaj bodo 
prinesli tukajšnjim krajem ter lju-
dem?

Zagotovo je treba najprej izposta-
viti začetek gradnje tolminske obvo-
znice, potem pa tudi začetek gradnje 
kolesarske povezave med Tolminom 
in Mostom na Soči. Tretji veliki pro-
jekt, ki se zaključuje, pa je urejanje 
državne ceste skozi Podbrdo. To so 
trije večji infrastrukturni projekti, ki 
bodo imeli velik vpliv na naše kraje 
in regijo. Na področju družbenih de-
javnosti pa izpostavljam gradnjo več-
namenskega objekta s tribuno na 
Brajdi ter začetek delovanja dnevne-
ga centra za starejše v prostorih Rde-
čega križa v Tolminu. V zadnjih dob-
rih desetih letih smo veliko vložili v 
njihovo pripravo. Veliko časa in ener-

Priložnost bo umiriti promet, ki se 
bo prav gotovo tudi zmanjšal. Vse to 
bo zagotovilo možnost, da se več 
prostora nameni tako pešcem kot 
kolesarjem in različnim dejavnostim, 
ki v središče mesta spadajo. Na dru-
gi strani pa moramo poiskati drugo 
lokacijo za dejavnosti, ki tja ne sodi-
jo. Tu seveda govorim o bencinskem 
servisu. S Petrolom se že dolgo po-
govarjamo o tem in usklajujemo vse 
podrobnosti, da bi našli ustrezen 
prostor, kamor bi selili tolminski ben-
cinski servis; v naslednjem koraku 
pa bo treba poiskati tudi prostor za 
mostarsko. Izgradnja obvoznice v 
tem pogledu odpira vrata rešitvi te 
dolgoletne težave.

Z izgradnjo obvoznice se bo preu-
rejala tudi Dijaška ulica.

Res je. Promet se iz obvoznice do 
mesta ne bo usmerjal po Dijaški uli-
ci, ampak se bo tam omejil. Nekaj 
idejnih rešitev, kako to urediti, je 
pripravljenih, a bodo morale biti še 
preizkušene in presojene s strani pre-
bivalcev in krajevne skupnosti, pre-
den bo sprejeta dokončna odločitev. 
Z omejevanjem prometa v Dijaški 
ulici se bo ta zmanjšal tudi v starem 
delu mesta, ki bo tako postal pri-
jaznejši za pešce, stanovalce in de-
javnosti – obstoječe in tiste, ki si jih 
tam želimo.

gije pa smo posvetili tudi načrtovanju 
urejanja samega Tolmina po tem, ko 
bo zgrajena obvoznica. Skupaj z ar-
hitektom prof. mag. Tomažem 
Krušcem smo skozi delavnice z na-
šimi občani prišli do zasnove, kako 
naj bi občinsko središče izgledalo.

Kaj konkretno se bo urejalo?
V letošnjem proračunu so že pred-

videna sredstva za začetek izvajanja 
dveh projektov s tega sklopa: to je 
Mestni trg in tržnica. Pri prvem ča-
kamo zaključek prenove hotela Dvo-
rec, ker ti dve naložbi ne moreta 

potekati istočasno. Občinska naložba 
v ta javni prostor – v trg – se bo zato 
začela jeseni. Projektiranje tržnice se 
zaključuje in tudi tu je začetek del 
predviden za drugo polovico leta. 
Korak za tema dvema projektoma pa 
je urejanje starega placa, Trga 1. ma-
ja, za katerega se trenutno pripravlja 
projekt za izvedbo. Letos bo priprav-
ljena vsa projektna dokumentacija.

To so glavni trije projekti urejanja 
starega mestnega jedra. Po tem pa bo 
velik izziv ureditev glavne ulice – od 
semaforiziranega križišča proti banki. 

S TOLMINSKIM ŽUPANOM UROŠEM BREŽANOM smo se ob občinskem prazniku pogovarjali 
o aktualnem dogajanju in načrtovanih občinskih projektih. Foto: Mateja Kutin 

Utrinki

čase, jo okušali in tipali v naravi. 
Njena temperatura se je čez leto 
spreminjala. Pozimi smo si jo lahko 
ogledali še v drugem agregatnem 
stanju kot le tekočem. Na sprehodih 
smo opazovali ledene sveče in za-
mrznjene curke vode. Po nekaj 
sprehodih v našem kraju smo ugoto-
vili, da je okoli nas veliko rek in poto-
kov. Ob njih smo preživeli nekaj do-
poldanskih trenutkov, ki smo jih iz-
koristili za igro in opazovanje. Vodo 
pa smo prenesli tudi v raziskovanje, 
v našo igralnico. S poskusi smo pre-
izkušali njeno gostoto in ugotavljali, 
kaj pomeni vodonosnik, s kom se 
rada druži ter s kom ne najde sku-
pnega jezika.

Skozi projekt, ki smo mu namenili 

nekaj več časa in raziskovanja, smo 
se naučili, da ima voda na nas in na-
še telo veliko zdravilnih učinkov. Že 
ko popijemo kozarec, pripomoremo 
k temu. Veliko smo slišali tudi o oko-
liških izvirih. Vse to pa smo predsta-
vili še našim krajanom in drugim obi-
skovalcem razstave, ki smo jo v ča-
su pomladne prireditve pripravili v 
dvorani. Pokazali smo jim naše delo, 
raziskana območja in zemljevid, na 
katerem je mogoče prepoznati na-
ravno bogastvo. Ob tem smo razsta-
vili še likovne izdelke. Razstava je še 
vedno na ogled v dvorani v Dolenji 
Trebuši.

Besedilo in foto: Petra Barbič, 
vzgojiteljica in mentorica projekta Voda in 
zdravilni turizem

ZBIRALNIKI ZA ODPADNO 
JEDILNO OLJE
Poso~je – Komunala Tolmin je v za-
četku letošnjega leta v Posočju pos-
tavila nove zabojnike za odpadno je-
dilno olje. V te zbiralnike sodi le 
omenjeno olje, nikakor pa vanje ni 
dovoljeno odlagati motornega in 
strojnega olja ter maziva.

Odpadno jedilno olje je treba shrani-
ti doma v plastenkah, steklenicah ali 
steklenih kozarcih, saj sodi med ne-
varne odpadke. Prepovedano ga je 
mešati z drugimi odpadki, zlivati v 
javno kanalizacijo, greznice, vode ali 
tla, saj lahko povzroči velike težave v 
kanalizaciji in na čistilnih napravah. 
Ustrezno zbrano odpadno jedilno 
olje postane odlična surovina, ki jo 

je mogoče predelati v biodizel, ki ne 
onesnažuje okolja.

Lokacije, kjer se nahajajo zbiralniki:

Bovec:
•  Ekološki otok – Industrijska cona 1,
•  Ekološki otok Mala vas – v središ-

ču pri Mercatorju.

Kobarid:
•  Ekološki otok – Stresova ulica 2 

(parkirišče pri dvorani),
•  Ekološki otok – Gregorčičeva uli-

ca 26 (pri nekdanji policijski po-
staji).

Občina Tolmin:
•  Tolmin: Ulica padlih borcev 1j 

(parkirišče pri Športnem parku 
Brajda),

•  Tolmin: Pregljev trg,
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Kako bo z urejanjem Sotočja? Idej-
ni predlog za razvoj širšega obmo-
čja je bil predstavljen, a slišali smo 
kar nekaj negodovanja.

Delovna skupina še ni zaključila z 
delom. Po javni predstavitvi smo do-
bili še 14 različnih predlogov. Člani 
strokovne skupine so jih pregledali 
in predlagali, kako jih upoštevati ozi-
roma zakaj ne. Vsebino mora obrav-
navati še delovna skupina, ki bo 
pripravila gradivo za obravnavo do-
kumenta na seji občinskega sveta.

Kako se odvija zgodba centra za 
zaščito in reševanje?

Trenutno se pripravlja idejna za-
snova, ki jo bo treba proučiti na rav-
ni občinske uprave, najprej z urbani-
stičnega vidika. Morebitni dodani 
predlogi se bodo nato usklajevali z 
Upravo RS za zaščito in reševanje, 
na podlagi tega pa se bo sprejelo od-
ločitev o samem projektiranju. Sledi-
lo bo iskanje virov sredstev za nalož-
bo. Zelo pomembno bo, da se poleg 
lokalnih vsebin v ta center umestijo 
tudi programi, ki imajo regionalno ali 
celo državno dimenzijo, ker bo šele 
tako dobil tisto polno podobo, ki si 
jo želimo.

Se v tem sklopu seli tudi policijska 
postaja?

Ne, to je samostojen projekt. Z Mi-
nistrstvom za notranje zadeve smo 
se po podpisu pisma o nameri uskla-
jevali o zamenjavi nepremičnin – da 
občina pridobi prostore nad lekarno, 
ministrstvo pa pride do lokacije na 
Logu, kjer naj bi stala nova policijska 
postaja.

Verjetno se bo spreminjala tudi ce-

stna infrastruktura v tem delu?
Promet bo treba drugače urediti. Z 

obvoznico bomo dobili še eno krož-
išče, ki bo imelo izvoz do pokopali-
šča in obrtne cone. Natančno uredi-
tev bo določal občinski podrobni 
prostorski načrt. Treba se bo uskla-
diti z enim od ponudnikov storitev 
bencinskega servisa in potencialno 
tudi s trgovcem.

V preteklih mesecih ste pripravlja-
li nekaj velikih projektov, za katere 
se nadejate, da bodo na razpisih 
uspešni?

Res je bilo v zadnjem času opra-
vljenega veliko dela. Občinska uprava 
je skupaj z našimi partnerji, drugimi 
javnimi institucijami in projektanti 
pripravljala prijavo na razpis Ministr-
stva za zdravje, in sicer za naložbo 
v ureditev Zdravstvenega doma (ZD) 
Tolmin, ki bo v nadaljevanju podlaga 
tudi za ureditev satelitskega urgen-
tnega centra. Ta prijava je bila uspe-
šno oddana in prejeli smo sklep za 
sofinanciranje v višini 1,4 milijona 
evrov. Naložba mora biti zaključena 
v treh letih, začeti pa se mora še le-
tos, ker je bil to pogoj na razpisu.

Kaj konkretno se bo urejalo?
Praktično se bo preuredila organi-

zacija in struktura celotnega ZD, do-
dale se bodo ambulante, uredilo 
dostop za invalide z dvigalom in 
prostore za upravo. Gre za zelo veli-
ko naložbo, vredno 4,4 milijona ev-
rov. V času del bo moral ZD opravlja-
ti svojo funkcijo, zato je z vidika 
organizacije in logistike to kar velik 
zalogaj.

Prijavili smo se tudi na razpis Mi-
nistrstva za kulturo. Projekt ureditve 

ruševin na Kozlovem robu smo 
zasnovali skupaj s Tolminskim mu-
zejem, projektanti in Turizmom Do-
lina Soče. Mislim, da je vsebina prip-
ravljena zelo kakovostno in da ima-
mo tudi tu zelo dobre možnosti, da 
bomo uspešni. Hkrati v okviru ob-
činske uprave pripravljamo še potre-
bno dokumentacijo za prijavo še na 
en razpis v okviru Načrta za okreva-
nje in odpornost, ki ga je objavilo 
Ministrstvo za okolje in prostor 
(MOP), in sicer za gradnjo čistilne 
naprave in komunalne infrastrukture 
na Kneži ter urejanje vodooskrbe Ka-
nalskega Loma.

V tem trenutku pa se pripravlja 
tudi prijava na razpis MOP za stano-
vanja. Pripravljamo projekt rekon-
strukcije objekta v Zalogu, kjer bomo 
uredili sedem neprofitnih stanovanj 
in prostore za depo Tolminskega mu-
zeja.

Kakšne novosti se letos obetajo gle-
de festivalov?

V zadnjih 20 letih so festivali pos-
tali stalnica tolminskih poletij. Epide-
mija pa je vplivala tudi nanje – eno 
sezono je bilo treba izpustiti, druga 
je bila okrnjena. Kljub vsemu nam je 
ta situacija pokazala druge možnosti, 
ki jih nudi Sotočje. A ker so po dru-
gi strani tudi festivali trdoživi, se nam 
ponovno obeta festivalsko pestro po-
letje. Vendar smo se na podlagi izku-
šenj iz prejšnjih let in različnih pre-
dlogov občanov odločili, da letošnje 
dogajanje organiziramo nekoliko 
drugače. Obremenjevanje s hrupom 
bo omejeno, dogajanje pa bo dovo-
ljeno le še do 1. ure. Poleg tega bo 
čez dan zagotovljen prost dostop do 

Sotočja – tako za domačine kot za 
obiskovalce.

Kako bo dogajanje usklajeno z 
gradbiščem?

Z investitorjem – Direkcijo RS za 
infrastrukturo – in tudi z izvajalci 
smo dogovorjeni, da bodo gradnjo v 
času poletja prilagodili festivalom; 
tako je bil zastavljen že razpis za iz-
biro izvajalca.

Kako bo z drugim poletnim doga-
janjem?

Trenutne razmere omogočajo, da 
se bo tudi Tolminsko poletje odvijalo 
tako, kot smo bili vajeni pred epide-
mijo. Prireditve bodo potekale na 
različnih lokacijah v Tolminu in ob 
jezeru na Mostu na Soči. Kot zadnja 
leta bo za promet zaprt trg 1. maja, 
kjer bo v poletnem času odprt lokal. 
Gostinska ponudba pa bo tudi na 
Sotočju.

Kako ste letos obeležili občinski 
praznik? Praznovanje je bilo ponov-
no tako, kot smo ga bili vajeni pred 
epidemijo.

Občinski praznik je bil po dveh 
letih obeležen skorajda na tisti uve-
ljavljeni termin. Letos smo imeli sicer 
na zadnji petek v maju priložnost 
gostiti eno največjih svetovnih kole-
sarskih dirk v Posočju. Slavnostno 
sejo s podelitvijo občinskih nagrad 
smo zato prestavili na četrtek, 26. 
maja, ko smo se zbrali v tolminskem 
kinogledališču. Po dveh letih je bila 
to ponovno lepa priložnost za druže-
nje z našimi občani, svetniki, vsemi 
predstavniki javnega življenja pa tudi 
gospodarstva.
Pripravila: Mateja Kutin

Utrinki

NOVI ZABOJNIKI ZA ODPADNO JEDILNO 
OLJE služijo za zbiranje te surovine, ki jo je 
mogoče predelati v biodizel, ki ne onesnažuje 
okolja, hkrati s tem pa ohranjamo pitno vodo.

•  Tolmin: Rutarjeva ulica (za mesni-
co Kmetijske zadruge),

•  Most na Soči: avtobusno postaja-
lišče,

•  Slap ob Idrijci: na ekološkem oto-
ku nasproti avtohiše.

Vse lokacije zbirališč odpadnega je-
dilnega olja si lahko ogledate na ze-
mljevidu na spletni strani www.ojo.si.

Po naših podatkih se akcij zbiranja ne-
varnih odpadkov udeleži le dobrih pet 
odstotkov gospodinjstev, zato menimo, 
da še vedno veliko odpadnega jedilne-
ga olja konča v odtokih. Na vse ob-
čane apeliramo, da ustrezno poskrbi-
jo za okolje in iz gospodinjstva odstra-
nijo odpadno jedilno olje ter ga od-
dajo v zbirne centre oziroma v nove 
zbiralnike odpadnega jedilnega olja.

V razmislek:
•  z litrom odpadnega olja onesnaži-

mo do 1.000.000 litrov pitne vode;
•  da izginejo posledice manjšega 

razlitja, je potrebnih 15 let.
Besedilo in foto: Polona Artač, vodja 
ravnanja z odpadki, Komunala Tolmin

PONOVNO VISOKO UVR[^ENI 
NA DR@AVNEM TEKMOVANJU 
ZA EVROPSKI DENARNI KVIZ
Most na So~i – Učenci OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči od leta 2018 
dalje sodelujejo na tekmovanju za 
Evropski denarni kviz, vseevrop-
skem kvizu, ki je namenjen izboljša-
nju finančne pismenosti mladih. Na 
njem se v znanju s področja financ 
preizkušajo mladi v starosti od 13 do 

15 let. V številnih evropskih državah 
igrajo drug proti drugemu. Najprej 
potekajo nacionalni kvizi med razre-
di, kjer na aplikaciji Kahoot v živo 
tekmujejo drug proti drugemu. Tisti, 
ki se najbolje izkažejo, se lahko 
udeležijo finalnega tekmovanja na 
evropski ravni in se pomerijo z naci-
onalnimi zmagovalci iz več kot 35 
evropskih držav. Naj ob tem spomni-
mo, da sta leta 2019 na tekmovanju 
v Bruslju zmagali naši učenki Zala 
Kacafura Stanič in Sanja Feltrin.

Kako izboljšati finančne veščine, po-
večati varnost poslovanja, upravljati 
denar, biti previden na družbenih 
omrežjih … Vse to in še mnogo več 
se mladi naučijo, ko se pripravljajo 
na kviz. V razmerah, ko se finančni 
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V leto{njem {opku ob~inskih 
nagrajencev {est cvetov

Na slavnostni seji občinskega sve-
ta, ki je bila 26. maja v Kinogledali-
šču Tolmin, so podelili šest nagrad 
Občine Tolmin. 

Najvišja je bila tokrat PLAKETA, ki 
jo je za življenjsko delo na področju 
humanitarnosti, prostovoljstva in po-
moči sočloveku prejela Marija, bolj 
znana kot Marica Mrak iz Dolenje 
Trebuše. Svoje poslanstvo na Rdečem 
križu (RK) je uradno prevzela leta 
1983 od svojega moža, sicer pa je 
skrb za sočloveka del njenega življe-
nja že od mladosti. Njena predanost 
humanitarnim vrednotam je postala 
navada, ki navdušuje in gane, je njen 
način življenja. Izpeljala je več uspe-
šnih akcij zbiranja pomoči in organi-
zirala različne dogodke, na katerih je 
uspešno pridobivala prostovoljce ter 
iskala povezave z vsemi, ki so lahko 
pomagali. Pri svojih več kot 80 letih 
Marica nadaljuje s poslanstvom in 
mlajšim predaja svoje bogate izku-
šnje. Še vedno skrbi za medgenera-
cijsko sodelovanje, ob jubilejih obi-
skuje starejše in je aktivna v organih 
tako krajevne kot območne organiza-
cije RK, njena praksa (so)delovanja 
pa nam je lahko vsem za zgled. Za 
svoje delo je prejela številna prizna-
nja, tudi najvišje priznanje RK – zla-
ti znak.

Za življenjsko delo na področju 
športa je PRIZNANJE Občine Tolmin 
prejel Vladimir Mavri, ki je že skoraj 
pol stoletja glavni steber smučanja v 
Posočju. Bil je dober tekmovalec in 
40 let vrhunski trener, ki je vzgojil 

številne generacije tekmovalcev in 
učiteljev smučanja. Kot nadobudnega 
smučarja ga je v Smučarski klub (SK) 
Matajur pri njegovih šestih letih včla-
nil oče. Ko so njegova leta tekmovanj 
minila, je opravil izpit za vaditelja 
smučanja in se že kot srednješolec 
vključil v trenerske vrste kluba. V 
obdobju 1984–1987 je kot profesio-
nalni trener treniral kar 60 tekmoval-
cev iz petih kategorij, ki so dvakrat 
osvojili skupni pokal Primorske tek-
movalne skupnosti, katere predse-
dnik je postal leta 1996. Kot profesor 
športne vzgoje se je zaposlil na 
osnovni šoli v Tolminu in nato postal 
njen ravnatelj. Glavni trener SK Ma-
tajur je ostal vse do leta 2007 in v 
trenersko delo vseskozi uvajal mlajše 
trenerje iz vrst nekdanjih klubskih 
tekmovalcev. V tem obdobju je iz 

enega najboljših primorskih klubov 
izšlo kar nekaj uspešnih tekmoval-
cev, tudi članov državnih pionirskih 
in mladinskih reprezentanc. Še ved-
no ostaja predan član upravnega od-
bora SK Matajur.

Za dolgoletno uspešno delo na po-
dročju plesnega ustvarjanja, s kate-
rim je ples vnašala v vsakodnevna 
življenja tako mladih kot odraslih, je 
PRIZNANJE prejela Suzana Kovačič 
(do nedavnega Brešan). Na svoji ple-
sni poti je dolgih 25 let sistematično, 
strokovno in varno, a obenem inova-
tivno in drzno številnim generacijam 
plesalcev odpirala pot v svet plesa. 
Najraje je vzgajala najmlajše, ki so s 
plesnimi igrami vstopali v gibalni 
svet plesa, sicer pa je poučevala raz-
lične plesne zvrsti, družabne plese 

za odrasle, vodila plesne delavnice 
za uporabnike Varstveno delovnega 
centra Tolmin, veliko generacij ma-
turantov pa se je z njeno pomočjo 
naučilo maturantske četvorke. S svo-
jimi plesalci je popestrila marsikatero 
prireditev, svoje delo predstavljala na 
vsakoletnih plesnih produkcijah, v 
izziv pa so ji bili tudi drugi projekti. 
Vsa leta se je redno izobraževala in 
nadgrajevala svoja znanja, pri njej pa 
so se oblikovali solo plesalci, ki so 
svojo plesno pot nadaljevali tudi zu-
naj Slovenije.

Prvo od treh ZAHVAL je občinski 
svet letos dodelil Društvu za ohra-
njanje in razvoj Tolmina (DOR), in 
sicer za desetletno delo za ohranjanje 
nesnovne dediščine Tolmina in sode-
lovanje pri usmeritvah za skladen 

Iz ob~inskih uprav

NA SLAVNOSTNI SEJI TOLMINSKEGA OBČINSKEGA SVETA, ki je konec maja potekala v Kinogledališču Tolmin, so podelili letošnje nagrade. 
Najvišja je bila plaketa, ki jo je prejela Marica Mrak. Priznanji sta šli v roke Vladimirja Mavrija in Suzane Kovačič, zahvale pa so prejeli Društvo za 
ohranjanje in razvoj Tolmina, Medobčinsko društvo invalidov Krn Tolmin in Matija Mlakar. Foto: Katarina Rutar Ipavec

Utrinki

produkti in načini poslovanja zelo 
hitro spreminjajo ter so pogojeni z 
digitalizacijo družbe na vseh pod-
ročjih, sta tako za mlade kot tudi za 
vse ostale generacije nujni razume-
vanje osnovnih finančnih pojmov in 
dobra usposobljenost za varno ter 
ustrezno upravljanje s financami.

Letos je na državnem tekmovanju za 
Evropski denarni kviz, ki je potekalo 
v marcu, sodelovalo 22 šol. Prijavlje-
nih je bilo 551 učencev in dijakov, ki 
so odgovarjali na 18 vprašanj s pod-
ročja financ ter digitalne varnosti. Na 
naši šoli je zelo uspešno tekmovalo 
11 učencev iz 9. razredov – Mare 
Trost je dosegel drugo mesto. 
Vsem sodelujočim iskreno čestitamo.

Združenje bank Slovenije je z denar-

no nagrado nagradilo najboljše tri 
tekmovalce in šolo, ki je s tem spod-
bujena za nadaljnje izvajanje dejav-
nosti na področju finančnega opi-
smenjevanja.
Po spletni strani www.zbs-giz.si povzela 
Agnes Kozorog, mentorica

DOBRODELNI AKCIJI V 
KORIST MOSTARSKIH 
U^ENCEV
Most na So~i – Konec marca in v 
začetku aprila sta na OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči pod okriljem 
upravnega odbora (UO) šolskega 
sklada potekala dva dogodka. 
Najprej se je pred šolo odvijal do-
brodelni sejem igrač, ki je bil prvot-

MOSTARSKI OSNOVNOŠOLCI SO BILI ZELO USPEŠNI na državnem tekmovanju za Evropski 
denarni kviz. Najboljši med njimi je bil Mare Trost, ki je zasedel drugo mesto. Foto: arhiv OŠ 
Dušana Muniha Most na Soči
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razvoj mesta. Člani v prvem desetle-
tju delovanja izpostavljajo raziskova-
nje zgodovine amaterskega Tol-
minskega gledališča in Telovadnega 
društva Partizan z izdajo knjige. S 
pomočjo prispevkov krajanov so za 
oživitev nekdanjega izgleda starega 
placa postavili uro na tamkajšnjo 
fontano, postavili so spominski plo-
šči skladatelju Hrabroslavu Otmarju 
Vogriču in knjižničarki, prevajalki ter 
kulturni delavki Marti Filli, tudi ča-
stni občanki Občine Tolmin. Organi-
zirajo Jaslično pot v izložbah starega 
dela mesta in vsako leto izdajo vsaj 
eno številko brezplačnega glasila Do-
rovci sporočajo. Izdali so tudi več 
drugih publikacij in sodelovali pri 
mnogih prireditvah, delavnicah ter 
projektih. Z evropskimi sredstvi in 
finančno pomočjo Občine Tolmin so 
izvedli projekt Ureditev in oživitev 
starega mestnega jedra Tolmina. 
Vključeni so v mednarodno gibanje 
Jane's walk in doslej so izpeljali se-
dem Urbanih sprehodov za zbiranje 
predlogov ureditev.

Za 40-letno delo invalidskega 
društva na področju socialnega 
varstva je ZAHVALO Občine Tolmin 
prejelo Medobčinsko društvo invali-
dov (MDI) Krn Tolmin, ki v svojih 
vrstah združuje delovne invalide in 
osebe s telesno okvaro. Ustanovljeno 
je bilo 22. marca 1982 in njegov prvi 
predsednik je postal Vojko Hobič. Za 
njim so društvo vodili Anton Jesen-
šek, krajši čas Janez Kavčič in nato 
polne tri mandate prizadevna Narci-
za Vogrič, ki je leta 2014 to mesto 
prepustila sedanji predsednici Dragi-
ci Rovšček. Danes MDI Krn Tolmin, 

kateremu dobrih deset odstotkov 
sredstev za izvedbo programov pri-
spevajo tri posoške občine, šteje 219 
aktivnih članov in pridruženih pro-
stovoljcev. V 40 letih delovanja je 
bilo vanj vključenih na stotine inva-
lidov, ki so vsak po svojih sposobnos-
tih prispevali k uspešnemu delu. 
Trenutno gostujejo v prostorih Ob-
močnega združenja Rdečega križa 
Tolmin, a upajo, da jim bo v prihod-
nje uspelo pridobiti svoje prostore, ki 
bodo dostopni vsem invalidom.

Tretjo ZAHVALO je za dolgoletno 
uspešno delo na področju glasbenega 
ustvarjanja, ki pripomore k pre-
poznavnosti in ugledu občine Tol-
min, prejel Matija Mlakar. Svojo 
glasbeno pot začel na Glasbeni šoli 
(GŠ) Tolmin kot učenec klavirja, ki 
ga je kasneje zamenjal za pozavno. 
Ob študiju geodezije je maturiral na 
Srednji glasbeni in baletni šoli v Lju-
bljani, nato pa leta 2012 z odliko 
diplomiral iz jazz pozavne na dežel-
nem konservatoriju v Celovcu. Tre-
nutno je zaposlen kot učitelj nizkih 
trobil na GŠ Idrija in GŠ Tolmin, kjer 
je tudi dirigent Mladinskega pihalne-
ga orkestra in vodja jazz komorne 
skupine.

Sicer že skoraj 25 let igra v Pihal-
nem orkestru Tolmin in pomaga pri 
vključevanju mlajših članov. Vse od 
ustanovitve leta 2005 je umetniški 
vodja Jazz Punt Big Banda, s katerim 
beleži odmevne koncerte in tekmo-
valne uspehe tako v Sloveniji kot v 
tujini, v Tolminu vsako leto organizi-
rajo tradicionalni Miklavžev koncert 
in trenutno pripravljajo svojo drugo 
zgoščenko. Poleg navedenih je član 

še številnih glasbenih zasedb, občas-
no sodeluje z drugimi big bandi, 
orkestri in glasbeniki, pa tudi v 
predstavah (muzikalih). Je avtor ne-
kaj skladb pop/jazz značaja.
Po utemeljitvah predlagateljev povzela: 
Špela Kranjc

Interventna faza sanacije 
podora nad cesto v ^adrg 
zaklju~ena

Že na prvem ogledu območja 
kamnitega podora, ki je na lokalno 
cesto med odcepom za Zadlaz-Čadrg 
in Čadrgom zgrmel 24. aprila, je ge-
olog ocenil, da preostala gmota ze-
mljine in razpokane kamnine nad 
voziščem prostornine skoraj 250 m3 
predstavlja nevarnost za dodaten 
zdrs. S predstavniki Občine Tolmin 
in Komunale Tolmin, ki je zadolžena 
za vzdrževanje občinskih cest, so 

zato sklenili, da se ta odsek do od-
prave nevarnosti zapre za vsa vozila 
z izjemo nujnih prevozov krajanov. 
Način in potek sanacije so pristojni 
dogovorili na naslednjem ogledu sku-
paj z usposobljenimi izvajalci za sa-
nacijo podorov iz idrijskega podjetja 
Kaskader. Pokazalo se je, da je ožje 
območje podora večinoma očiščeno 
in z nekaj zemljine nad sicer stabilno 
skalo, kot kritičnega in ne varnega 
pa so ocenili približno 15 metrov 
dolg odsek v nadaljevanju, kjer so 
bile v skalah vidne lasaste razpoke.

S 6. majem so tako začeli s prvo, 
interventno fazo sanacije, v kateri so 
delavci Komunale Tolmin opravili 
pripravljalna dela z odstranitvijo ob-
stoječe ograje na spodnjem robu ces-
te ter na vozišče nasuli zaščitno plast 
tampona. Delavci podjetja Kaskader 
pa so v nadaljevanju po kratkih od-

TAKO KOT SO NA TEJ OBČINSKI CESTI ZAHTEVNE VSE NALOŽBE je ogromno natančnosti 
in previdnosti terjala tudi interventna faza sanacije skalnega podora pred vasjo Čadrg, v kateri 
je bilo treba iznad cestišča odstraniti skoraj 250 m3 materiala. Foto: Boštjan Uršič

Utrinki

no načrtovan oktobra lani, a je bil 
nato zaradi razmer, povezanih s co-
vidom-19, preložen na zadnji dan v 
marcu. Zbrana sredstva so name-
njena sofinanciranju različnih dejav-
nosti naših učencev. Sejem so obi-
skali številni učenci in učitelji naše 
šole, otroci iz vrtca ter njihovi starši. 
Izbirali so lahko med številnimi pli-
šastimi igračami, avtomobilčki, 
punčkami, družabnimi igrami, knji-
gami ter igračami za domače živali, 
ki so jih izdelali učenci naše šole. 
Kljub slabemu vremenu dobrega 
razpoloženja ni manjkalo.

Prvo aprilsko soboto pa se je v telo-
vadnici odvijal drugi badmintonski 
turnir v letošnjem šolskem letu. Tudi 
v tem primeru je šlo za dobrodelni 

namen – sredstva, zbrana s prijavni-
nami, so namenjena sofinanciranju 
ekskurzije nadarjenih učencev v 
Tehnopark Celje. Na turnirju se je 
pomerilo 19 tekmovalcev, ki so bili 
razdeljeni v štiri kategorije: osnovno-
šolci, ženske, moški in elite. Ob za-
ključku so najboljši trije tekmovalci iz 
vsake kategorije prejeli medalje za 
prva tri mesta, ostali pa so prejeli 
pohvalo za sodelovanje. Po sobot-
nem dopoldnevu v telovadnici smo 
se razšli zadovoljni in v upanju, da 
nam bo uspelo izpeljati še veliko po-
dobnih akcij, s katerimi bomo zbirali 
sredstva za šolski sklad.
Saša Babšek in Neva Dobravec, 
članici UO šolskega sklada OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči

VSEM SODELUJOČIM NA DOBRODELNIH AKCIJAH se mostarska šola zahvaljuje za prijetno 
druženje in prispevke v korist učencev. Foto: Ciril Makovec
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sekih s pazljivim miniranjem po raz-
pokah očistili kritično skalno breži-
no. Za zahteven poseg so tudi zaradi 
spremljajočih tehničnih težav potre-
bovali dva tedna. Po odstranitvi mi-
niranega materiala in tampona pa so 
19. maja interventno fazo zaključili 
in znova sprostili promet. Do konca 
meseca so ponovno postavili tudi 
obcestno ograjo. Za celovito sanacijo 
poškodovanega cestnega odseka bo 
potrebna še namestitev zaščitnih 
mrež na brežini in morebitna sana-
cija poškodovanega vozišča, k čemur 
pa se bo pristopilo kasneje in zaklju-
čilo do konca letošnje gradbene se-
zone.
Špela Kranjc

Oddana tri nova stanovanja 
za mlade

Skokovito naraščanje cen stano-
vanjskih enot v zadnjih letih, na ka-
terega se je v zadnjih mesecih nave-
zala še strma rast cen gradbenega 
materiala in s tem močna podražitev 
gradnje, posameznikom vse bolj ote-
žujejo dostop do novih bivanjskih 
enot. Ker so pri tem ena najbolj ran-
ljivih skupin prav mladi, je bil temu 
primerno letos nekoliko višji tudi 
odziv na 3. javni razpis Občine Tol-
min za dodelitev stanovanj mladim 
v najem, objavljen 3. februarja, na 
katerem se je za tri stanovanja v Tol-
minu potegovalo 16 prosilcev. Izbrani 
se bodo v stanovanja za neprofitno 
najemnino v Tolminu vselili v juniju. 

Pri tem je razveseljivo tudi dejstvo, 
da je večina prosilcev tokrat štela 
manj kot 30 let, četudi je zgornja 
vstopna starostna meja za razpis še 
pet let višja, sam fond občinskih sta-
novanj za mlade pa z iztekom tokra-
tnega razpisa šteje skupno sedem 
stanovanj. Za primerjavo: na razpisu 
leta 2018 se je za dve stanovanji po-
tegovalo osem prosilcev, leta 2020 pa 
je bilo za enako število enot sedem 
kandidatov.

Prav zaradi vse bolj zaostrenih raz-
mer na nepremičninskem trgu in z 
željo, da bi dobila čim bolj natančne 
podatke o potrebah lokalnega prebi-
valstva, je Občina Tolmin v sodelova-
nju z Inštitutom za mladinsko poli-
tiko aprila objavila anketno raziska-
vo, na podlagi katere se bo lažje 
usmerila v načrtovanje bivalnih enot, 
ki bodo odgovarjale potrebam kraja 
in ljudi, ki tukaj živijo in delajo. S 
posamezniki, ki so se odzvali na po-
ziv za sodelovanje v anketi in izrazi-
li željo po najemu ali nakupu stano-
vanjske enote na Tolminskem, tako 
zdaj že potekajo podrobni individu-
alni pogovori. Vsi, ki so spregledali 
poziv k sodelovanju, pa v času traja-
nja raziskave še vedno lahko nadok-
nadijo zamujeno in svoj interes do 
10. junija izrazijo prek kratkega sple-
tnega vprašalnika na spletni strani 
www.tolmin.si.

Občina namerava sicer jeseni za-
četi tudi gradnjo poslovno-stanovanj-
ske stavbe ob Tolminki, za kar ima 

v proračunu za leto 2022 že predvi-
denih del sredstev ter pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. Nadeja pa se 
tudi sofinanciranja projekta iz Načrta 
za okrevanje in odpornost, saj se je 
maja prijavila na javni razpis Mini-
strstva za okolje in prostor za zago-
tavljanje javnih najemnih stanovanj. 
Na lokaciji v Zalogu namerava do 
konca leta 2024 zgraditi objekt – gre 
za popolno rekonstrukcijo že obsto-
ječe stavbe nad Tolminko –, v kate-
rem bo pridobila sedem najemniških 
stanovanj, del prostora pa bo name-
njen tudi depoju Tolminskega muze-
ja. Sočasno je v tem delu predvidena 
tudi ureditev komunalne infrastruk-
ture s priključitvijo na čistilno napra-
vo.
Tanja Volarič Karlo

Spominska cerkev v Javorci 
nagovarja tudi z izjemno 
likovno govorico

Občina Tolmin in Tolminski mu-
zej sta 9. maja, prav na dan zmage 
nad nacizmom in fašizmom in dan 
Evrope, v Kinogledališču Tolmin 
predstavili pobarvanko Javorca ter 
odprli priložnostno razstavo Društva 
likovnih ustvarjalcev (DLU) Tolmin. 
Župan Uroš Brežan in direktorica 
muzeja mag. Damjana Fortunat Čer-
nilogar sva ob tej priložnosti izposta-
vila, da si skupaj z zavodom Turizem 
Dolina Soče prizadevamo širiti vede-
nje o spominski cerkvi Sv. Duha v 
Javorci, ki so jo avstro-ogrski vojaki 

zgradili leta 1916 na robu soškega 
bojišča. Od leta 2017 je nosilka znaka 
evropske dediščine (ZED), ki prispe-
va h krepitvi pripadnosti skupnemu 
kulturnemu območju, k spodbujanju 
medkulturnega dialoga in vzajeme-
nega razumevanja ter povečanju pre-
poznavnosti skupne kulturne dediš-
čine.

Tolminski muzej je ob stoletnici 
izgradnje tega edinstvenega primera 
secesijske arhitketure v izjemni kul-
turni krajini izdal monografijo in 
pripravil razstavo Spominska cerkev 
Sv. Duha v Javorci – sto let »bazilike 
miru«, s katero je gostoval po evrop-
skih mestih, ter izdelal še spletno 
razstavo, dostopno v več jezikih. V 
okviru mednarodnega projekta mre-
ženja 19 nosilcev ZED so bili izdela-
ni spletna in Facebook stran ZED ter 
strip, v katerem »mati Evropa« spoz-
nava izjemne zgodbe 48 nosilcev 
ZED. Člani DLU Tolmin pa so prispe-
vali k izdaji pobarvanke, ki jo je iz-
dala Občina Tolmin. Pripravili so 
črno-bele podlage različnih motivov, 
upodobljenih v spominski cerkvi. 
Mentorica društva Jana Dolenc je na 
predstavitvi izpostavila, da so jim 
bile pestre oblike in izbor barv pose-
ben izziv ter da želijo, da bi uporab-
nike spodbudile k ustvarjanju, da 
bodo podobe ponovno zaživele na 
svojstven način. Pobarvanko je obli-
koval Gregor Maver, priložnostna 
razstava DLU Tolmin pa je odraz 
razmišljanja in poglabljanja v sporo-
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TZGP STALNICA NA SEJMU 
TURIZMA ALPE ADRIA
Ljubljana – V okviru 32. turističnega 
sejma Alpe Adria je od 23. do 26. 
marca zamisli za preživljanje proste-
ga časa, počitnic in izletov predsta-
vljala tudi Turistična zveza Gornjega 
Posočja (TZGP). Promovirala je na-
ravne in kulturnozgodovinske zna-
menitosti ter razkošje rekreativnih 
dejavnosti ob Soči in njenih pritokih. 
Društva – članice zveze so možnost 
sodelovanja izkoristila skoraj vse 
dneve.

Kulturno tehnično turistično (KTT) 
Društvo Baška dediščina (DBD) je 
zrcalilo kulturni turizem zgornjega 
dela Baške grape, Razvojno društvo 
Breginjski kot je usmerjalo pozor-
nost k doživetjem na območju reke 
Nadiže, Kulturno turistično društvo 
Lokovec z Banjške planote pa je iz-
postavljalo dediščino s poudarkom 
na kovaštvu. Na privlačno opremlje-

trsko-vrtojbensko turistično društvo 
in Turistično društvo Most na Soči.

Obiskovalci so z zanimanjem razi-
skovali pestro in vse bolj izvirno po-
nudbo, ki so jo prepričljivo dopolnje-
vali izkušeni informatorji. Med obili-
co promocijskega gradiva so najpo-
gosteje posegali po zemljevidih, ki 
vabijo v manj znane kraje z neobičaj-
nimi, naravno privlačnimi in varnimi 
kotički. Veliko zanimanja je bilo tudi 
za nove pohodniške in kolesarske 
poti, kot sta krožna daljinska poho-
dniška pot Juliana Trail in krožna tur-
no-kolesarska pot Juliana Bike. Pov-
praševali pa so tudi po možnostih 
kampiranja, namestitvah, kulinarični 
ponudbi, lokalnih prireditvah in pro-
gramih enodnevnih izletov – tako za 
individualna potepanja kot za obiske 
zaključenih skupin. Ponudbo sta s 
pokušino lokalnih dobrot dopolnje-
vala lokalna ponudnika iz Breginja 
Čebelarstvo Baloh in Kuore sa bar.
Besedilo in foto: Olga Zgaga

IZKUŠENI INFORMATORJI so dopolnjevali ponudbo promocijskega materiala, predstavljeno 
na 32. turističnem sejmu Alpe Adria v Ljubljani.

nih stojnicah so bila opazna še Dru-
štvo za odkrivanje in varovanje na-

ravne in kulturne dediščine Matija 
Vertovec iz Vipavske doline, Šempe-
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čilnost cerkve v Javorci. Danes je 
namreč v Evropi in svetu še toliko 
bolj pomembno zavedanje pomena 
miru in solidarnosti ter moči skupne-
ga ustvarjanja v času težkih preizku-
šenj. V evropskem letu mladih zato 
želimo še posebej nagovoriti mlade 
in jim skozi likovno govorico pribli-
žati to univerzalno sporočilo, ki je še 
kako pomembno v nemirnem času, 
v katerem se je znašla Evropa. Na 
nemirne čase v preteklosti pa je na 
dogodku z glasbo spomnil Goriški 
oktet Vrtnica.
Besedilo in foto: mag. Damjana 
Fortunat Černilogar

Tr`nica dobrodelnosti in 
dejavnosti za starej{e v  
Na{i hi{i

Na Tržnici dobrodelnosti, ki je bila 
28. aprila pred tolminsko knjižnico, 
smo se predstavile številne organiza-
cije in društva, ki na območju občine 
Tolmin skrbimo za dobrobit starejših: 
Zdravstveni dom Tolmin, Društvo 
upokojencev občine Tolmin, Sloven-
sko društvo Hospic, Spominčica 
Zgornjega Posočja, Center za psiho-
loško svetovanje – Posvet, Sožitje – 
medobčinsko društvo za pomoč ose-
bam z motnjami v duševnem razvoju 
Tolmin, Dom upokojencev Podbrdo, 

Zveza klubov zdravljenih alkoholi-
kov Slovenije in Klub zdravljenih 
alkoholikov Tolmin, Posoški razvoj-
ni center – ljudska univerza, Rdeči 
križ Slovenije – Območno združenje 
Tolmin (RKS - OZ Tolmin), Center 
za socialno delo Severna Primorska, 
Center za duševno zdravje odraslih 
Tolmin, Društvo diabetikov Tolmin, 
Tolminska območna Karitas, Dru-
štvo za zdrave dojke in Medobčinsko 
društvo invalidov Krn Tolmin. Do-
gajanje so popestrili otroci iz Male 
hiše, igralka Metka Pavšič in ljudski 
pevci Folklorne skupine Razor.

Dogodek je dvignil prepoznavnost 

organizacij in programov, ponudil 
starejšim veliko pomembnih informa-
cij in povezal ponudnike storitev, da 
bomo še lažje vzajemno poskrbeli za 
dobrobit naših starejših občanov. 
Obiskovalci so lahko ne samo spoz-
nali široko ponudbo programov in 
pomoči, ampak tudi osebno stopili v 
stik z željeno organizacijo. Za vse, ki 
se dogodka niso uspeli udeležiti, smo 
pripravili zgibanko in jo razposlali v 
vsa gospodinjstva v občini. 

RKS - OZ Tolmin je na dogodku 
poleg ostalih dejavnosti predstavil 
tudi nov center dnevnih aktivnosti za 
starejše, ki je eden od ukrepov, pred-
videnih v strateškem dokumentu za 
starejše Starejši smo in bomo – vsi. 
Poimenovali smo ga Naša hiša, saj si 
želimo, da bi se v njem vsi čutili do-
brodošlo in domače. K sodelovanju 
vabimo tudi druge organizacije, ki bi 
želele ponuditi vsebine v programu. 
V maju se je nekaj aktivnosti že od-
vilo – začeli smo s sproščenim spre-
hodom, na katerem smo spoznali 
zgodovinske in kulturne značilnosti 
Tolmina ter nadaljevali z delavnico 
prve pomoči, pogovorom o spoprije-
manju z izzivi, ki jih prinaša tretje 
življenjsko obdobje, spoznavanjem 
zelišč in drugim. Dejavnosti širimo 
tudi na Šentviško planoto, saj si že-
limo, da bi dosegli čim več starejših 
in jim nudili kar se da kakovostno 
preživljanje prostega časa. Hkrati je 
s Centrom dnevnih aktivnosti za 
starejše Naša hiša v prostorih RKS 

POBARVANKA JAVORCA, ki je plod sodelovanja Občine Tolmin, Tolminskega muzeja in Društva likovnih umetnikov Tolmin, združuje črno-
-bele podlage različnih motivov, upodobljenih v spominski cerkvi Sv. Duha. Ličen komplet pobarvanke in barvic je po ceni 10 evrov naprodaj v 
muzeju, tolminskem turistično-informacijskem centru in Javorci.

Utrinki

NAZAJ NA GORO
[entvi{ka planota – Po odpovedi v 
letu 2020 in hibridni izvedbi lani, or-
ganizatorji Gore Rocka pridno dela-
jo, da bo festival spet zaživel v vsem 
svojem sijaju. Dobrodelnost, prosto-
voljstvo, ekologija in dobra rokerska 
zabava so stebri, ki so zaznamovali 
pretekle izvedbe in prav nič drugače 
ne bo letos.
Za zabavo bodo poskrbeli finska 
folk rock skupina Steve'n'Seagulls, 
ki je tu nastopila že leta 2016. Pri-
družili se jim bodo še srbska skupi-
na S.A.R.S., Big Foot Mama, Tabu, 
Šank Rock, Joker Out, Hamo&Tri-
bute2Love, Društvo Mrtvih pesnikov 
in drugi. Poleg večernih koncertov 
organizatorji pripravljajo tudi zaba-
ven dnevni program v tradicionalnih 
tekmovanjih v metu čuole, vlečenju 
vrvi, poligonu, turnirju v nogometu in 
odbojki ipd.
Gora Rocka je festival, ki se odvija v 
neokrnjeni naravi, zato organizatorji 

delajo vse, da minimalno obremenju-
jejo okolje. Zato nimajo okolju ško-
dljivih plastičnih materialov, ki v na-
ravi razpadajo tudi več sto let. Pijačo 
bodo letos prvič točili v posebne pral-
ne kozarce. Nadaljujejo tudi s pro-

jektom zasajevanja rokerskega dre-
voreda, kjer največje zvezde na pri-
zorišču festivala zasadijo svoje drevo.

Festival Gora Rocka je pred 17 leti 
nastal iz želje po dobrodelnosti – 
zasnovati dobrodelni glasbeni festi-
val, ki bo posameznikom ali skupi-
nam polepšal življenje na Planoti ali 
širše in temu se tudi letos ne bodo 
izneverili. Izkupiček bo namenjen lo-
kalni skupnosti, posameznikom, 
potrebnim pomoči in dobrodelnim 
ustanovam. Za večji izkupiček po-
skrbi več kot 250 prostovoljcev, ki 
se za svoje delo na festivalu odpove-
do plačilu. Vsi – od redarjev, nataka-
ric, pobiralcev smeti – na tak način 
pomagajo pomoči potrebnim.

Z letošnjim letom se tradicionalno 
dobrodelno obarvanemu festivalu s 
svojimi dejavnostmi priključuje tudi 
Posoški razvojni center. Organiza-
torjem bo priskočil na pomoč z raz-
ličnimi dejavnostmi (pomoč pri pro-
mociji, vključevanje lokalnih ponu-

dnikov v dnevni program festivala, 
pomoč pri iskanju možnosti za pri-
dobitev dodatnih sredstev iz različnih 
razpisov itd.).
Nicolas Vanek, odnosi z javnostmi, 
Gora Rocka

USPEHI NA[IH 
GLASBENIKOV
Kljub slabim zdravstvenim razmeram 
je v marcu organizatorjem uspelo iz-
peljati Tekmovanje mladih sloven-
skih glasbenikov TEMSIG 2022 na 
državni ravni. Letos je bilo tekmova-
nje razpisano za klavir in pihala solo 
ter komorne skupine s trobili in ko-
morne skupine jazz, potekalo pa je 
na glasbenih šolah na Štajerskem in 
v Pomurju. Iz Glasbene šole (GŠ) 
Tolmin so se tekmovanja udeležili tri-
je učenci saksofona. Mentor Martin 
Skubin je za tekmovanje pripravil 
Staša Korena, ki je prejel srebrno 
plaketo, in Eli Kovačič, prejemnico 

TRESE SE GORA, ŠPILA SE ROCK – Na 
Šentviški planoti bo konec junija spet potekal 
dobrodelni festival Gora Rocka. Če želite biti 
del rokovske in dobrodelne zgodbe, kupite 
vstopnico in obiščite festival. Foto: Ana Po-
lančec
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- OZ Tolmin (Brunov drevored 23, 
Tolmin) začela delovati tudi info to-
čka, kamor lahko pridejo starejši 
vsako sredo med 9. in 11. uro po 
pomoč ali informacije o možnih ob-
likah pomoči. Na voljo jim je tudi 
računalnik, pri uporabi pa jim lahko 
nudimo pomoč. Želimo si, da bi Na-
ša hiša zaživela in se sčasoma pre-
oblikovala v dnevni center, torej hišo, 
kjer bi starejši lahko preživeli velik 
del dneva in zato dlje ostajali v do-
mačem okolju.

Tržnico dobrodelnosti smo zaklju-
čili s sprejemom kolesarjev projekta 
Dobrodelno okoli Slovenije.
Teja Velušček, RKS - OZ Tolmin

Leto{nji festivalski re`im 
podnevi narekuje prost 
dostop do Soto~ja

Po izboljšanju epidemioloških raz-
mer in odpravi večine omejitev se v 
prihajajoči sezoni v Tolminu znova 
napovedujejo poletni festivali, kot 
smo jim bili priča pred izbruhom 
koronavirusa. Na izvedbo bo seveda 

PRVO TRŽNICO DOBRODELNOSTI sta popestrila kulturni program in sprejem udeležencev 2. etape letošnjega vseslovenskega humanitarnega 
kolesarjenja Dobrodelno okoli Slovenije, s katerim so organizatorji zbirali sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Projekt 
je finančno podprla tudi Občina Tolmin. Foto: Vid Ponikvar

vplivala gradnja tolminske obvoznice, 
vendar je bilo na usklajevalnem se-
stanku, ki ga je že februarja na Ob-
čini Tolmin sklical investitor, Direk-
cija RS za infrastrukturo, na straneh 
velike večine vpletenih (organizator-
ji, izvajalec, nadzor, občinska upra-
va) viden namen za prilagajanje in 
uskladitev dejavnosti.

Predlog festivalskega režima, ki bo 
na širšem območju Sotočja veljal le-
tošnjo sezono, je tolminski občinski 
svet obravnaval na seji 29. marca in 
ga tudi soglasno podprl. Ta določa, da: 
• se v času trajanja organizacije in 

izvedbe festivalov zagotavlja prost 
dostop do območja Sotočja od 6. do 
18. ure ter časovno neomejen prost 
dostop do Nemške kostnice in pi-
etetni odmik od pokopališča v Tol-
minu dolžine najmanj 50 metrov;

• se glasbeni program vsakokratnega 
festivala na zunanjih odrih odvija 
največ osem ur dnevno in zaključi 
najkasneje ob 1. uri naslednjega dne;

• se v letu 2022 na območju ob So-
točju organizira in izvede največ 

DOBRODELNI KONCERT ZA 
BEREZIVKO, partnersko ob~ino 
iz Ukrajine
Kinogledali{~e Tolmin,  
petek, 3. junij 2022, ob 20. uri
Nastopajo: Bakalina Velika, Oktet 
Simon Gregor~i~, Sebastjan 
Grego, Nika Hribar, Aleksander 
Ipavec, Mojca Kri`ni~, Monika 
Toman, Denis Fortunat, u~enci 
Glasbene {ole Tolmin, Katerina 
Yokodo, Otro{ki pevski zbor O[ 
Franceta Bevka Tolmin, Vokalna 
skupina Flance, Vokalna skupina 
Sne`et, dijaki Gimnazije Tolmin

Prodaja vstopnic: blagajna in 
spletna prodaja Kinogledali{~a 
Tolmin

Izkupi~ek od prodanih vstopnic  
in zbrani dobrodelni prispevki 
bodo nakazani Lokalni skupnosti 
Berezivka.

Donacije zbira:
RKS – OZ Tolmin, Brunov drevo-
red 23, Tolmin
TRR: SI 56 04753-0000342314 pri 
NKBM
namen nakazila: CHAR
donacija za Berezivko (UA) 
sklic: SI00 7840-506

Organizatorji: Ob~ina Tolmin, 
ZK[M, Glasbena {ola Tolmin

Iz ob~inskih uprav
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šest tradicionalnih festivalov.
Ob zaključku redakcije so napove-

dani Soča Outdoor Festival (1.–3. ju-
lij), Sajeta (5.–10. julij), Butik (13.–17. 
julij), MetalDays (24.–30. julij), Punk 
Rock Holiday (7.–15. avgust) in Over-
jam (15.–20. avgust). Zavod za kul-
turo, šport in mladino Občine Tol-
min je kot upravljavec objavil name-
ro za sklenitev najemne pogodbe za 
oddajo zemljišča na Sotočju za na-
men izvajanja gostinske dejavnosti v 
obdobju od 1. junija do vključno 31. 
oktobra 2022, vendar postopek do 
zaključka redakcije še ni bil končan. 
Mobilna gostinska enota bo od nede-
lje do četrtka obratovala od 9. do 23. 
ure, v petek in soboto pa od 9. do 2. 
ure naslednjega dne. Izbrani naje-
mnik bo na območju Sotočja in v 
njegovi neposredni okolici v času, ko 
tam ne bo drugih prireditev, dolžan 
izvesti program dogodkov, usmerje-
nih v razvoj trajnostnega turizma, s 
poudarkom na aktivnem in zdravem 
življenjskem slogu.
Špela Kranjc

bronaste plakete, medtem ko je 
mentorica Kristina Neli Lampe za 
tekmovanje pripravila Gajo Sovdat, 
ki je prav tako prejela srebrno plake-
to. Tekmovanja se je udeležila tudi 
učiteljica Kristina Neli Lampe kot 
študentka ljubljanske Akademije za 
glasbo in dosegla zlato plaketo. Prav 
tako so bile zelo uspešne oboistke 
mentorice Ane Souza Leban. Ma-
nica Hadalin si je priigrala srebrno 
plaketo, Sara Tušar in Ajda Sovdat 
pa sta s svojima skladbama zbrali 
dovolj točk za zlati plaketi. Vse tek-

movalce je na klavirju spremljala 
Ana Kravanja, ki je za svoj trud pre-
jela priznanje za »zgledno sodelova-
nje s tekmovalcem in umetniško 
podporo«. Na vse učence, njihove 
učitelje in korepetitorko smo na GŠ 
Tolmin zelo ponosni.

V aprilu se je mednarodnega tekmo-
vanja v Celju udeležil tudi pianist 

Bor Šturm Leban (mentorica Ana 
Kravanja) in poleg zlate plakete os-
vojil še prvo nagrado. Do konca šol-
skega leta nas čaka še nekaj med-
narodnih tekmovanj, vpis v progra-
me GŠ za novo šolsko leto, letni iz-
piti in koncerti itd. Našim tekmoval-
cem in njihovim mentorjem želimo 
čim boljše priprave in izvedbe tek-
movanj, vsem učencem in učiteljem 
pa uspešen zaključek šolskega leta.
Besedilo in foto: Maja Klanjšček, 
ravnateljica Glasbene šole Tolmin

PREJEMNIK ZLATE PLAKETE pianist Bor 
Šturm Leban (mentorica Ana Kravanja) je na 
mednarodnem tekmovanju v Celju osvojil 
prvo nagrado.
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Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2014–
2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Posvet LAS v dr`avnem svetu
Po tem, ko se je leta 2018 na po-

budo Društva za razvoj slovenskega 
podeželja (DRSP) odvil prvi posvet 
LAS, smo lahko sredi aprila spremlja-
li drugi tovrstni dogodek z naslovom 
Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes 
in jutri. Z njim se je zainteresirano 
javnost opozorilo na napredek pri 
izvajanju programa LEADER/CLLD, 
ki po principu »od spodaj navzgor« 
skrbi za izvajanje kmetijske, kohezij-
ske in ribiške politike. Predstavilo se 
je tudi vloge, ki jih lokalne akcijske 
skupine (LAS) opravljajo pri skla-
dnem teritorialnem razvoju.

Udeleženci, ki so dogodek spre-
mljali v dvorani ali v živo prek sple-
ta, so lahko ob tem spoznali tudi 
štiri odmevnejše projekte LAS, ki v 
slovenskem prostoru veljajo za pri-
mere dobrih praks, sofinancirani pa 
so bili iz nepovratnega denarja Repu-
blike Slovenije in iz treh različnih 
evropskih skladov (EKSRP, ESRR in 
ESPR). Predstavljeni so bili projekti 
Čateški škrbelin in prgišče sonca, Hi-

Na pragu poletja
Pretekle mesece je bila lokalna akcijska skupina LAS Dolina So~e, ki deluje pod taktirko Poso{kega 
razvojnega centra, vpeta v najrazli~nej{e dejavnosti, vezane na razvoj na{ega pode`elja. Tako je 
denimo pristopila h koordinaciji izvedbe posveta v Dr`avnem svetu RS, pripravila nekaj programov z 
ogledi primerov dobrih praks, ki slu`ijo kot podlaga za strokovne ekskurzije drugih LAS, se s 
predstavniki ribi{kega sektorja dogovarjala o novem skupnem projektu, delala na~rte s predstavniki 
pametne vasi [entvi{ka planota, se lotila vrednotenja strategije LAS, nudila pomo~ nosilcem 
posameznih projektov …

nega svetovalca Aleša Kavčiča –, ki 
bdijo nad projektom, poimenovanim 
Večgeneracijski center na Pečinah. 
Gostje so v prvem delu predstavili 
študijo z naslovom Analiza možnos-
ti uporabe medgeneracijskega centra 
Pečine, kasneje pa je beseda stekla o 
nadaljnjih možnostih sodelovanja 
med Posoškim razvojnim centrom 
(PRC), lokalno akcijsko skupino LAS 
Dolina Soče in omenjeno delovno 
skupino. Goste iz Šentviške planote, 
ki je bila pred časom razglašena za 
eno od evropskih pametnih vasi, so 
zanimale predvsem možnosti za pri-
dobitev nepovratnih evropskih sred-
stev, s katerimi bi lahko uresničili 
zastavljeni projekt.

Direktor Škvor je ob tej priložnosti 
spomnil, da »PRC že pelje podobne 
zgodbe«, zato je menil, da bi se v pri-
hodnje najbrž lahko tudi vsebinsko 
povezovali. Dejal je še, da podpira 
projekt in izsledke študije ter da je 
pripravljen na sodelovanje, vendar pa 
se hkrati zaveda, da v tem primeru 
brez ustrezne podpore Občine Tolmin 
ne bo šlo. Vsekakor to srečanje ni 

PREDSTAVITEV DUŠANA JESENŠKA NA POSVETU IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA, KI 
GA VODI SKUPNOST (LEADER/CLLD) DANES IN JUTRI – Posnetek skoraj triurnega dogodka 
si lahko ogledate na spletni strani Državnega sveta RS (https://bit.ly/3PzaaFR). Foto: zajem 
zaslona

PLANOTARJI IŠČEJO MOŽNE REŠITVE IN PRIMERE DOBRIH PRAKS ZA URESNIČITEV 
ZASTAVLJENIH PROJEKTOV V PAMETNI VASI – Aprila sta direktor PRC Simon Škvor in vodja 
organizacijske enote projektni oddelek Greta Černilogar gostila člane delovne skupine, ki bdi-
jo nad projektom, poimenovanim Večgeneracijski center na Pečinah. Foto: Katja Kravanja

ša dobrot Bele krajine, Jem domače, 
jem drugače! in Ocenjevanje ribjih 
izdelkov. Na slednjega smo še pose-
bej ponosni, saj je plod skupnega 
sodelovanja med LAS Dolina Soče, 
nosilcem projekta, LAS Posavje in 
LAS Gorenjska košarica. Projekt je 
predstavil strokovnjak za ribe in ri-
bogojstvo Dušan Jesenšek iz zaseb-
nega zavoda SARA VURI.

Posvet, ki je potekal v soorganiza-
ciji Državnega sveta Republike Slo-
venije, Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter DRSP (vanj 
je včlanjena tudi LAS Dolina Soče), 
se je zaključil v duhu skupaj začrta-
nih smernic za novo programsko ob-
dobje, ki bo trajalo vse do leta 2027.

Sodelovanje s Planotarji se 
nadaljuje

V aprilu sta direktor Posoškega 
razvojnega centra Simon Škvor in 
vodja organizacijske enote projektni 
oddelek Greta Černilogar gostila člane 
delovne skupine – Polonco Kavčič, 
Karlo Kofol, Karla Laharnarja in 
Nives Laharnar ter njihovega finanč-

bilo zadnje. Vsi skupaj se nadejajo, 
da bodo prihodnjič že lahko dorekli 
konkretnejše korake sodelovanja.

Dovolite, da upo{tevamo 
tudi va{e mnenje

V sklopu dejavnosti, ki potekajo z 
namenom vrednotenja strategije lo-
kalnega razvoja LAS Dolina Soče v 
programskem obdobju 2014–2020, je 
vodja Greta Černilogar ob pomoči 
Veronike Koncut, študentke na pra-
ksi, pripravila anonimni anketni vpra-
šalnik. Z njim se po principu »od 
spodaj navzgor« nagovarja prebivalce 
območja LAS Dolina Soče v želji, da 
se s pomočjo dobljenih odgovorov 
pripravijo dodatne izboljšave pri na-
daljnjem delovanju v novi finančni 
perspektivi.

Zato vas spodbujamo, da na pove-
zavi https://1ka.arnes.si/a/923fda4e, 
ki jo najdete tudi na spletni in FB-
strani LAS Dolina Soče, odgovorite 
na zastavljena vprašanja. Vsem, ki 
nas na ta način podprete, se zahva-
ljujemo za sodelovanje.
Tatjana Šalej Faletič

https://www.facebook.com/rra.prc/?__cft__%5b0%5d=AZXRncSHzh9fr06vRB1UG8twzGhyPW56oNS_0GMuQpl6Dr86PvnpjLNuBiNfVas5J3ivTdZKHs59_OvkcX9pUimNhW1j9X0h-Rv8Iehk0E6jirsJDL-kbOgfQAdp499mBmAEAs9mAcMefhwuE_9hl6A3O09yrkMPSW3NFRdKM6cyToStObUCphN9AI-MnoTtwY4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tolmin.obcina/?__cft__%5b0%5d=AZXRncSHzh9fr06vRB1UG8twzGhyPW56oNS_0GMuQpl6Dr86PvnpjLNuBiNfVas5J3ivTdZKHs59_OvkcX9pUimNhW1j9X0h-Rv8Iehk0E6jirsJDL-kbOgfQAdp499mBmAEAs9mAcMefhwuE_9hl6A3O09yrkMPSW3NFRdKM6cyToStObUCphN9AI-MnoTtwY4&__tn__=kK-R
https://bit.ly/3PzaaFR
https://www.facebook.com/simon.skvor?__cft__%5b0%5d=AZXRncSHzh9fr06vRB1UG8twzGhyPW56oNS_0GMuQpl6Dr86PvnpjLNuBiNfVas5J3ivTdZKHs59_OvkcX9pUimNhW1j9X0h-Rv8Iehk0E6jirsJDL-kbOgfQAdp499mBmAEAs9mAcMefhwuE_9hl6A3O09yrkMPSW3NFRdKM6cyToStObUCphN9AI-MnoTtwY4&__tn__=-%5dK-R
https://1ka.arnes.si/a/923fda4e
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POSEBNA DNEVA ZA 
BOV[KE U^ENCE
Bovec – Zadnjo sredo v marcu so 
otroci Vrtca Bovec in učenci OŠ Bo-
vec s podružnicama z vzgojiteljica-
mi, učitelji in mentorji pripravili kul-
turno prireditev ob materinskem 
dnevu. Otroci in učenci so svojim 
mamam ter drugim obiskovalcem 
popoldne polepšali s petjem, ple-
som, recitacijami, instrumentalnimi 
nastopi in krajšo dramatizacijo dela 
Mali princ. Prireditve se je udeležil 
tudi župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž, ki je v svojem nagovoru 
pozdravil do zadnjega kotička napol-
njeno veliko dvorano Ite Rine Kultur-
nega doma Bovec.

Je pa tudi na prvi aprilski dan pouk 
na naši šoli potekal nekoliko druga-
če. Prihod v šolo brez šolskih torb in 
zvezkov ni bila samo prvoaprilska 
šala, ampak priložnost, da učenci 
znanje usvojijo na različne načine. 
Prva šolska ura je bila posvečena 
predstavitvi izdelkov, ki so nastali pri 
razrednih pogovorih o vrednotah. 
Vsak razred je predstavil vrednoto, 
ki jo je izžrebal na šolskem parla-
mentu. Učenci so vrednote predsta-
vili z recitacijo, predstavitvami, skeči 
ali filmčki. Ravnateljica je ob zaključ-
ku učence spodbudila k upošteva-
nju in spoštovanju predstavljenih 
vrednot. Pouk se je nadaljeval v učil-
nicah, kjer je veliko učencev in uči-
teljev zamenjalo svoje vloge.
Lucija Šturm, učiteljica 4. razreda, OŠ 
Bovec

RAPOEZIJA NAVDU[ILA
Bovec – Kaj se zgodi, ko se otroška 
poezija poveže s sodobno obliko iz-
ražanja v rimah, z rapom in njegovo 
filozofijo, hip hopom? Nastane ne-
kaj, kar »odpira« mlade glave. Je na-
ivna in iskrena beseda, kadar je izre-
čena tako, da se poslušalca dotakne.

Prav to sta nam 15. aprila na OŠ 
Bovec pričarala književnik dr. Igor 

Saksida in raper Rok Terkaj. Z 
uspešnico Kla-kla-klasika sta navdu-
šila vse osnovnošolce, mlade bral-
ce. Ti so sami začutili in slišali, da 
klasična poezija ni »stara šara«, am-
pak je aktualna, če ji znamo prisluh-
niti in jo pogledati z očmi ljubezni.
Besedilo in foto: Daša Mlakar Komac, 
učiteljica razrednega pouka

GLEDALI[KA PREDSTAVA 
OBTO@ENI VOLK
Podbrdo – V torek, 29. marca, se 
je na našem šolskem odru po dob-
rih treh letih premora končno odvila 
čisto prava gledališka predstava, ki 
so jo učenci že težko pričakovali. Po 
obisku sodeč so se je razveselili tu-
di krajani, saj se je šolska dvorana 
napolnila do zadnjega kotička.

Učenke šolske dramske skupine 
POPkoresa so pod vodstvom men-
toric, tudi avtoric prispevka, na odru 
uprizorile gledališko igro Žarka Pe-
tana z naslovom Obtoženi volk. 
Čeprav je kar osem od skupno de-
vetih igralk na odru pred občinstvo-
mo stalo prvič, so se v svojih vlogah 
odlično odrezale.

Pred očmi gledalcev se je odvila 
prava sodniška drama. Občinstvo 
se je prelevilo v poroto, oder pa so 
zasedli stroga sodnica, prepirljivi 
branilka in tožilka ter resnobna pa-
znica in seveda volk, obtožen po-
skusa uboja Rdeče kapice in babi-
ce, ki pa se je bolj kot z obžalova-
njem svojega zločina ukvarjal z od-
morom za malico. Na odru so se 
zvrstile še zanimive, a precej neza-
nesljive priče in nas ob smehu ob-
činstva popeljale do konca predsta-
ve.

V predstavi so naše igralke zelo uži-
vale in končno so se po naših 
hodnikih razlegali glasovi obiskoval-
cev, ki smo jih v tem dolgem času 
omejitev tako pogrešali.
Petra Guna in Suzana Torkar Panjtar, 
mentorici

POSEBNI DNEVI ZA BOVŠKE UČENCE – Ti so se izkazali ne le za materinski dan, ampak tudi 
na prvi april. Foto: Milan Štulc

Z USPEŠNICO KLA-KLA-KLASIKA sta književnik dr. Igor Saksida in raper Rok Terkaj navduši-
la bovške osnovnošolce.

PO TREH LETIH SE JE NA ODER PODBRŠKE OŠ VRNILA GLEDALIŠKA PREDSTAVA. Igralke 
so občinstvo navdušile s predstavo Obtoženi volk in ob tem zelo uživale. Foto: Petra Guna

POSO^JE SKOZI OBJEKTIV 
EDIJA [ELHAUSA
Tolmin – Tolminski muzej je od 13. 
aprila dalje gostil fotografsko razsta-
vo Muzeja novejše zgodovine Slove-
nije, ki hrani obsežen fond fotografij 
Edija Šelhausa (1919–2011) z ok-
rog 160.000 posnetki. Doslej je iz 
tega fonda pripravil že deset razstav.

Avtorica razstave Jožica Šparovec 
je za razstavo »Edi Šelhaus na Bov-
škem in ob reki Soči« izbrala 36 fo-
tografij tega znanega slovenskega 
fotoreporterja časopisov Slovenski 
poročevalec in Delo ter tednika To-

variš. Po službeni dolžnosti in tudi 
sicer je Šelhaus prepotoval Sloveni-
jo po dolgem in počez ter tudi na 
Primorskem posnel več zanimivih fo-
tografij. Na razstavi v Tolminu so 
predstavljene tiste, ki jih je posnel 
med letoma 1958 in 1976. Poleg 
utrinkov iz vsakdanjega življenja ljudi 
in motivov iz krajev od Trente do Ka-
nala fotografije pripovedujejo tudi 

V GALERIJI TOLMINSKEGA MUZEJA JE BI-
LA NA OGLED RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 
EDIJA ŠELHAUSA, ki so bile med letoma 1958 
in 1976 posnete med Trento in Kanalom. Iz-
bor fotografij v grajskem vrtu za stavbo muze-
ja pa si lahko ogledate še do 30. septembra.
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V sebine v podporo razreševanju 
stisk otrok in mladostnikov 
so pomembna tema današnjega 

časa. Da so slovenski otroci in mla-
dostniki na področju obvladovanja 
stresa slabše opremljeni, je opozorila 
tudi raziskava Z zdravjem povezano 
vedenje v šolskem obdobju, opravlje-
na v času pandemije (jeseni 2020). 
To potrjujejo tudi ugotovitve svetoval-
nih delavcev po šolah, ki opozarjajo 
na porast težav na področju učne in 
delovne motivacije ter na področju 
čustvovanja in socialnih odnosov.

Kako bomo na določeno motečo 
situacijo odreagirali in kakšen bo iz-
id, je odvisno tudi od naših osebno-
stnih značilnosti. Čim bolj se življenj-
skih nalog in ovir lotevamo aktivno, 
čim bolj jih jemljemo kot izziv in ne 
kot neobvladljivo oviro ter čim bolj 
smo prepričani, da sami nadzoruje-
mo dogodke in svoje življenje, bolj 
smo psihično trdni in boljši bo izid. 
Dobra novica je, da se psihične sta-
bilnosti z ustreznimi vajami lahko 
priučimo.

Nau~imo otroke in mladostnike 
obvladovati stres

V okviru Nacionalnega in{tituta za javno zdravje (NIJZ) uspe{no deluje program To sem jaz, ki po 
prilagojenih vsebinah nagovarja h krepitvi socialnih in ~ustvenih ve{~in ter samopodobe otrok in 
mladostnikov. V zadnjih letih so vsebine dodatno nadgrajene tudi za samostojno uporabo in 
uporabo prek spleta.

Program To sem jaz NIJZ izvaja od 
leta 2001. Prejel je šestih nagrad, tako 
domačih kot mednarodnih, podpira 
pa ga tudi Ministrstvo za zdravje. 
Posamezne vsebine programa so:
• Priročnik Zorenje skozi To sem jaz, 

ki je zasnovan s pomočjo desetih 

preventivnih delavnic, ki krepijo 
socialne in čustvene veščine ter 
samopodobo. Namenjen je mladim 
od 13. do 18. leta starosti. Leta 
2019 je doživel ponatis v dopolnje-
ni izdaji, v letih 2020 in 2021 pa 
vsebinsko nadgradnjo ter prav za 

IMAŠ TEŽAVO? POTREBUJEŠ NASVET? Pobrskaj po spletni strani www.tosemjaz.net. Če ne 
najdeš odgovora, vprašaj. Tu smo zato, da ti pomagamo. Foto: zajem zaslona

mladinsko populacijo prilagoditev 
za individualno in samostojno 
spletno rabo.

• Spletni mesečnik za mlade e-Me-
sečnik #to sem jaz; letos je izšla 
prva številka in ponuja aktualne, 
resnične in zanimive teme ter ko-
pico dobrih nasvetov.

• Najstarejša spletna svetovalnica za 
mlade v Sloveniji, ker se je o tež-
kih temah velikokrat lažje pogovar-
jati z neznancem kot z domačimi.

• Priročnik Kaj lahko naredim, da 
mi bo lažje? (veščine za vsakdan 
in viri opore v stiski); izšel je letos, 
namenjen pa je starejšim od 15 let.

• Spletna stran www.tosemjaz.net/
za-starse, kjer lahko starši najdejo 
odgovore na vprašanja glede vzgo-
je mladostnikov.
Vsebine so prosto dostopne na 

strani www.tosemjaz.net, za dodat-
nimi pa lahko pobrskate tudi na 
www.zadusevnozdravje.si.
Andrejka Prijon, regijska koordinatorica 
za duševno zdravje, NIJZ – OE Nova 
Gorica

Utrinki

zanimive zgodbe o nekdanji pletarski 
zadrugi na Žagi, življenju v Čezsoči, 
o atentatu na Benita Mussolinija v 
Kobaridu leta 1938, ki naj bi ga iz-
vedel tigrovec Franc Kavs iz Čezso-
če, ter zgodbi o reševanju ameriških 
zavezniških letalcev, sestreljenih 
med drugo svetovno vojno. Mnogim 
letalcem, ki jim je uspelo pristati s 
padali, so pomagali domačini in par-
tizani ter jih prepeljali na varno ali na 
zdravljenje v partizanske bolnišnice. 
Eno od zadetih ameriških letal je 
20. januarja 1945 strmoglavilo tudi 
na pobočju Krna nad Drežniškimi 
Ravnami. Na odprtju razstave je z 

avtorico stekel sproščen pogovor z 
domačinom iz Drežnice, ki je osvetlil 
ta nemirni čas skozi pripoved, kot jo 
je slišal, ter s hčerko časnikarja in 
publicista, tolminskega rojaka An-
dreja Pagona, ki je Edija Šelhausa 
poznal, ter tudi sam kot novinar sprem-
ljal in pisal o dogodkih v Posočju.
Razstava je bila v galeriji Tolminske-
ga muzeja na ogled do 1. junija, iz-
bor fotografij v grajskem vrtu za stav-
bo muzeja pa si lahko ogledate še 
do 30. septembra.
Besedilo in foto: mag. Damjana 
Fortunat Černilogar, direktorica Tolmin-
skega muzeja in koordinatorica razstave

PESTRO DOGAJANJE V 
BOV[KI KNJI@NICI
Bovec – Nobena skrivnost ni, da ot-
roci radi zahajajo v Knjižnico Bovec. 
Ob svetovnem dnevu knjige, 22. 
aprila, smo na poseben način 
zaključili sezono pravljic z Lisico Mi-
co, v kateri nam je uspelo imeti kar 
osem pravljičnih ur. Na tako imeno-
vano Noč knjige smo otroke povabili 
na pravljico Muca Copatarica s sli-
kovnim gledališčem kamišibaj. Po-
leg rednih pravljičnih ur je knjižničar-
ka obiskala tudi mestno dnevno so-
bo Bovec, poimenovano Buška iz-

ba, kjer so otroci prisluhnili pravlji-
cam ter ustvarjali.
Redno nas obiskujejo šolske in 
predšolske skupine, ki se ob obisku 
seznanijo z bontonom v knjižnici, 
delom knjižničarja ter prisluhnejo 
pravljici. Predšolske in šolske skupi-
ne iz Vrtca Bovec, OŠ Bovec ter Po-
družnične šole za izobraževanje in 
usposabljanje otrok s posebnimi po-
trebami Tolmin v pomladnih mesecih 
v knjižnici razstavljajo svoje izdelke v 
sklopu projekta Bralnice pod slamni-
kom ob Soči. Za odrasle člane, ki si 
želijo spoznati uporabne računalni-
ške programe, se v knjižnici od lan-
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ni grajeni seniki pa še danes zazna-
mujejo pokrajino.

Pomemben del stavbne in kulturne 
dediščine sta avtorja Pavel Četrtič in 
Elvis Jerkič predstavila vsak na svoj 
način. Četrtič, ki »že desetletja vestno 
zbira in raziskuje raznovrstno ustno 
in materialno zapuščino krajev v Po-
sočju,« je predstavil namembnost 
senikov, njihov izgled in postopek 
gradnje ter način življenja in dela v 
senožetih. Arhitekta in fotografa Jer-
kiča pa je pritegnila njihova prepro-
stost in arhetipskost. »Njihovo prvin-
skost in brezčasnost je ujel v arhitek-
turno natančno in obenem nadvse 
poetično črno-belo fotografijo.«

NASLOV: Seniki med Kobaridom 
in Tolminom. AVTORJA: Pavel Četr-
tič in Elvis Jerkič. IZDAL IN ZALO-
ŽIL: Tolminski muzej. KRAJ IZDAJE: 
Tolmin. LETO IZDAJE: 2021. ŠTEVI-
LO STRANI: 79. NAKLADA: 200. 
FORMAT: 20,8 cm × 20,8 cm. VEZA-
VA: mehka.

Fronc
V samozaložbi je Vlasta Terezija 

Komac izdala knjigo o življenju svo-
jega očeta Franca Komaca, po doma-
če Fronca Gojččuga. Kot lahko beremo 
v spremni besedi, je bil veseljak in 
izvrsten pripovedovalec. Avtorica je 
zapisovala zgodbe njegovega življenja 
in jih predstavila v pričujoči knjigi, ki 
je obogatena s fotografijami in dru-
gim dokumenti.

»Oče je bil človek, ki so mu doma-
či kraj, domače okolje, domača po-
krajina in njena preteklost pomenila 
dragoceno vrednoto. Veliko mu je 
pomenila družina, saj je že zgodaj 
postal sirota. V življenju je doživel že 
marsikatero kruto obdobje.« Zazna-
movalo ga je burno 20. stoletje. Kot 
je povedal, je bilo njegovo življenje 
»podobno ladjici na razburkanem 
morju, ki jo premetava sem ter tja, 
ter končno najde miren pristan.«

NASLOV: Fronc: jaz Fronc Gojčču? 

AVTORICA: Vlasta Terezija Komac. 
IZDALA: samozaložba. KRAJ IZDA-
JE: Bovec. LETO IZDAJE: 2021. ŠTE-
VILO STRANI: 97. NAKLADA: 200. 
FORMAT: 17 cm × 24,5 cm. VEZAVA: 
trda.
Knjižno polico napolnila: Mateja Kutin

Seniki med Kobaridom 
in Tolminom

Lani je bil ob postavitvi etnološko-
-fotografske razstave v Zeleni hiši v 
Kobaridu izdan katalog Seniki med 
Kobaridom in Tolminom, v katerem 
so zbrani zapisi in fotografije o tradi-
cionalnem načinu spravila sena v 
Zgornjem Posočju. Ta skoraj popolno-
ma opuščena dejavnost je bila v pre-
teklosti zelo razširjena, z njo poveza-

Knji`na polica

Utrinki

ske pomladi redno po dogovoru iz-
vajajo individualne delavnice, poime-
novane Računalniška točka. Marca 
in aprila smo prisluhnili tudi dvema 
potopisnima predavanjema: Katja 
Jarc je spregovorila o potepanju po 
Islandiji, Viljem Gogala pa o svo-
jem duhovnem POTopisu.

V prihajajočih mesecih vabimo otroke 
na poletne pravljice z Lisico Mico. 
Sodelujoči pri projektu Primorci be-
remo pa se že nadejajo srečanj ob 
skodelici kave, kjer bo pogovor tekel 
o prebranih knjigah z letošnjega  
seznama.
Marijana Vajngerl, bibliotekarka

BRANJE JE SVOJEVRSTNA 
PUSTOLOV[^INA
Poso~je – Letos Založba MIŠ že 12. 
zapovrstjo organizira mladinski lite-
rarni festival Bralnice pod slamni-
kom. Soorganizatorica je od vsega 
začetka tudi Knjižnica Cirila Kosma-
ča Tolmin. S festivalom želimo moti-
virati mlade za branje izvirne mladin-
ske literature, jih spodbujati k dejav-
nostim ob branju in jim omogočiti 
srečanje z vrhunskimi avtorji mladin-
ske književnosti.
V času festivala, ki se je začel marca 
in je trajal do konca maja, smo orga-
nizirali različne dejavnosti v knjižni-

cah, šolah in vrtcih. Osrednja tema 
je bila zgodovinska in pustolovska li-
teratura za otroke ter mladino. Sku-
paj z mladimi smo razmišljali o čaru 
zgodovinskih in pustolovskih knjig 
ter kako jih vključiti v šolske vsebine.

V Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin ter 
njenih oddelkih v Bovcu in Kobaridu 
se je v tem času odvilo kar nekaj do-
godkov, namenjenih različnim staro-
stnim skupinam. Skupine iz vrtcev 
so sodelovale na festivalu z razsta-
vami izdelkov, ki so jih ustvarili na 
podlagi prebrane slikanice. Obiskali 
so najbližjo knjižnico, spoznali delo 
knjižničarja, knjižno zbirko in prisluh-
nili pravljici. Nekatere osnovne šole 

so predlagane knjižne vsebine vklju-
čile v pouk; o prebranih delih so se 
pogovarjali, o njih razmišljali pa tudi 
ustvarjali. Pri festivalu je sodeloval 
tudi Varstveno delovni center Tolmin.

Glavni festivalski dogodek je bil 19. 
maja v knjižnici v Tolminu, ko nas je 
obiskal pisatelj in prevajalec Dami-
jan Šinigoj. Z njim so se o njego-
vem zadnjem delu – pustolovski ja-
marski zgodbi Kjer veter spi – pogo-
varjali dijaki Gimnazije Tolmin. Poleg 
pisateljevega obiska je v tem času v 
knjižnici na ogled razstava jamarske 
sekcije Planinskega društva Tolmin.
Danjela Marcola, vodja projekta 
Bralnice pod slamnikom

V BOVŠKI KNJIŽNICI PRIPRAVLJAJO VELIKO ZANIMIVEGA ZA VSE GENERACIJE. V prihaja-
jočih mesecih vabijo otroke na poletne pravljice z Lisico Mico, sodelujoči pri projektu Primorci 
beremo pa se bodo o prebranih knjigah pogovarjali ob skodelici kave. Foto: arhiv Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin

BRALNICE POD SLAMNIKOM OB SOČI so tudi letos mladim ponujale veliko zanimivih dogod-
kov. Foto: arhiv Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin
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Javni razpisi

Najava javnih razpisov in javnih po-
zivov za SPODBUJANJE MALEGA 
GOSPODARSTVA IN TURIZMA ter 
VZPODBUJANJE PROJEKTOV INOVA-

CIJ v občini Bovec za leto 2022

Obveščamo vas, da Občina Bovec 
razpisuje sofinancerska sredstva po 
Pravilniku o finančnih intervencijah 
za ohranjanje in razvoj malega go-
spodarstva in turizma ter vzpodbuja-
nje projektov inovacij v občini Bovec 
(Uradni list RS, št. 48/2009 s spre-
membami in dopolnitvami, v skladu z 
odobrenim podaljšanjem sheme držav-
ne pomoči), in sicer za naslednje uk-
repe:

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

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 še druge ukrepe, objavljene na 
občinski spletni strani obcina.bovec.si/ 
razpisi-natecaji-pozivi z dnem izida 
SOČAsnika. Tu so objavljena tudi ce-
lotna besedila javnih razpisov in pozi-
vov, vključno s potrebno razpisno do-
kumentacijo.

Občina Kobarid je objavila:

Javni razpis za POSPE[EVANJE RA-
ZVOJA GOSPODARSTVA v občini 
Kobarid v letu 2022.

Odprt je do 9. junija 2022.

Javni razpis za dodelitev nepovra-
tnih finančnih sredstev za sofinan-
ciranje nakupa in vgradnje MALIH 
KOMUNALNIH ^ISTILNIH NAPRAV 
na območju občine Kobarid za leto 
2022.

Odprt je do 15. oktobra 2022.

Razpisna dokumentacija je objavljena 
na spletni strani občine www.kobarid.si, 
kjer so objavljeni tudi drugi aktualni 
razpisi.

POSVET ^LANIC SEVERNO 
PRIMORSKE GASILSKE 
REGIJE
Tolminsko – Na prvo aprilsko sobo-
to je potekal posvet članic Severno 
Primorske gasilske regije, ki ga je 
organizirala Gasilska zveza Tolmin. V 
prostorih Prostovoljnega gasilskega 
društva (PGD) Kneža nas je toplo 
sprejela predsednica Sveta članic 
Severno primorske regije (SPR) Ka-
tarina Kenda Maver, gasilka PGD 
Kneža. Sledili so nagovori predse-
dnika PGD Kneža Jurija Kende 
Mavra, predsednika sveta SPR Jo-
žeta Dakskoblerja in predstavnice 
Sveta članic pri Gasilski zvezi Slove-
nije (GZS) Tanje Gregorič. Prisotna 
sta bila tudi poveljnik PGD Kneža 
Jernej Ušaj in predsednik Komisije 
za mladino in članice pri GZ Tolmin 
Jure Beguš.

Katarina Kenda Maver je zelo nad-
zorno predstavila novo gasilsko uni-
formo za članice in pravila njenega 
nošenja. Več o tem je zapisano v 
Priročniku za delo članic in njihova 
vloga v gasilski organizaciji.

Posvet smo nadaljevali v garaži ga-
silskega doma PGD Tolmin, kjer nam 
je poveljnik Luka Makuc predstavil 
delovanje društva in njihov vozni park. 

Poveljnik PGD Most na Soči Blaž 
Mervič in šofer Gorazd Kovačič sta 
na ogled ter predstavitev pripeljala 
novo vozilo njihovega društva 
GVC16/25. V nadaljevanju nam je 
poveljnik GZ Tolmin Miha Vencelj 
pripravil predavanje o posredovanju 
na požarih v Severni Makedoniji. 
Svojo osebno izkušnjo je doživeto 
delil z nami in nas s pripovedovanjem 
prikoval na stole. Polni vtisov smo se 
okrepčali v Okrepčevalnici Tol-

minska korita, kjer nas je pozdravil 
predsednik GZ Tolmin Aleš Poljak.
Prilegel se je sprehod skozi Tol-
minska korita. Nekaj zanimivosti o 
koritih, medvedovi glavi in Dantejevi 
jami nam je povedala članica PGD 
Tolmin Ana Jermol. Srečanje se je 
v prijetnem vzdušju zaključilo v pro-
storih PGD Tolmin z obljubo, da se 
prihodnje leto vidimo na Vipavskem.
V imenu članic GZ Tolmin napisala Teja 
Bratuž

ČLANICE SEVERNO PRIMORSKE GASILSKE REGIJE so se v začetku aprila udeležile posve-
ta, ki ga je organizirala GZ Tolmin. Foto: Melita Pavšič Levpušček

SREBRNA OBLETNICA 
PROJEKTOV SIJE TUDI V 
BA[KO GRAPO IN 
ZAMEJSTVO
Ljubljana – V spremljevalnem pro-
gramu 23. turističnega sejma Alpe 
Adria se je Kulturno tehnično turi-
stično Društvo Baška dediščina 
(KTT DBD) kot gost udeležilo 
predstavitve nevladnega gibanja za 
ohranjanje kulturne in naravne de-
diščine Kultura-natura Slovenije. Gi-
banje deluje od leta 1996, društvo 
pa je z njim povezano od prejema 
priznanja Naša Slovenija leta 2014. 
Predsednik Slavko Mežek je dogo-
dek uglasil na 25. obletnico dveh 
najbolj odmevnih projektov gibanja 
Ohranimo slovenski kozolec in (Ne)
znano zamejstvo.

Pobudo Ohranimo slovenski kozolec 
je zastavilo v Rutu v Baški grapi de-
cembra 1996 in jo razpotegnilo na 
celoten slovenski etnični prostor – 
tudi v zamejstvo. Ob obletnici je po-
novno zagnalo pobudo za uvrstitev 
kozolcev na Unescov seznam kultur-
ne dediščine, ki je s somišljeniki iz 
avstrijskega in italijanskega za-
mejstva dozorela ob 20-letnici pro-
jekta. Takrat je bil v čezmejni inicia-
tivni odbor imenovan tudi predstav-
nik KTT DBD. Najavilo je tudi usta-

navljanje prvega slovenskega de-
diščinskega sklada DOTA.SI za na-
črtno obnovo stavb kulturne dedišči-
ne, s pomočjo katerega namerava 
podpreti obnovo še enega kozolca v 
Rutu. Predstavitev je spremljala raz-
stava maket kozolcev in likovnih 
upodobitev znamk z motivi kozolcev, 
med njimi dveh rutarskih.

Leta 1997 je ob pomoči Urada Vla-
de RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu ter Turistične zveze Slove-
nije z unikatnim projektom (Ne)zna-
no zamejstvo uspelo poglobiti priso-

tnost v zamejskem prostoru. Do da-
nes je predvsem na srednješolske 
ekskurzije pritegnilo že več kot 830 
skupin. Projekt sta pohvalili gostji 
Alenka Weber iz Slovenskega pros-
vetnega društva Kočna na Avstrij-
skem Koroškem in Marina Cerne-
tig, nosilka kulturnega življenja Slo-
vencev v Nadiških dolinah, ki je tam-
kajšnjo turistično ponudbo s sloga-
nom Mi smo tu(rizem) promovirala 
tudi na stojnici.
Besedilo in foto: Olga Zgaga, članica 
KTT DBD

RAZSTAVA MAKET KOZOLCEV IN LIKOVNIH UPODOBITEV ZNAMK z njihovimi motivi (prva z 
leve stojita v Rutu)

http://obcina.bovec.si/razpisi-natecaji-pozivi
http://obcina.bovec.si/razpisi-natecaji-pozivi
http://www.kobarid.si
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Z NAJBOLJ SOČNIMI IZDELKI IZ LOKALNO 
PRIDELANEGA OVČJEGA MESA SE LAH-
KO POHVALIJO V DREŽNICI – Emil Skočir, 
glavni mojster svežih in suhomesnatih izdel-
kov, ki sodijo pod okrilje blagovne znamke 
Sočna, »čara« iz kakovostnega lokalnega 
ovčjega in svinjskega mesa s klasičnimi za-
čimbami.

TOLMINSKI SKAVTI LETOS PRAZNUJEJO 30-LETNICO DELOVANJA. Obeležili so jo z 
dvodnevnim dogodkom v začetku maja, na katerem je skavtsko sveto mašo daroval generalni 
duhovni asistent Janez Kobal. Foto: Matija Miklavič

BOMO LETOS NA @ARU 
PEKLI OV^JE PLESKAVICE?
Dre`nica – Burgerji so nekdaj veljali 
za značilno ameriško jed, ki pa je 
sčasoma zlezla pod kožo skoraj ce-
lemu svetu. Tako so se v svojih raz-
ličnih izpeljankah začeli pojavljati tu-
di na jedilnih listih gastronomske po-
nudbe naše doline. V sodelovanju z 
lokalnimi ponudniki hitro pripravljene 
hrane in ponudnikov zajtrkov od 
Bovca do izliva Soče pa bodo svoje 
mesto na krožnikih postopoma ugle-
dale tudi ovčje pleskavice. Te lahko, 
združene z zelenjavo, omakami in 
kruhom, obiskovalcem ponudijo tudi 
polni obrok.

Bistvo burgerja je sveže meso, saj 
tretjina maščobe v polpetu poskrbi 
za sočnost grižljaja. Pregreha bi bi-
la, če ne bi »Sočne« okusili kot izvir-
nega ovčjega nadomestka klasični 
kombinaciji svinjine in govedine. Za 
vse, ki še ne veste, ali ste pozabili: 
Sočna je blagovna znamka svežih in 
suhomesnatih izdelkov iz ovčjega ter 
svinjskega mesa, ki ga predelujejo v 
mesnopredelovalnem obratu v Dre-
žnici. Tega so ga člani Društva rej-
cev drobnice Zgornjega Posočja 
pred časom uredili s pomočjo pro-
jekta LAS Dolina Soče REVITUM.

Prihodnost raznovrstnih izdelkov bla-
govne znamke Sočna »čara« s kla-
sičnimi začimbami in lokalnim visoko 
kakovostnim mesom. Z globalizacijo 
sveta se informacije pretakajo tudi 
po odmaknjenem Posočju. Mesarji 
niso izjema, medsebojno jih pridno 
izmenjujejo in posledično se kako-
vost lokalnih in slovenskih mesnin 
dviga. Še vedno lahko rečemo, da 
je tovrstno delo pretežno v moški 
domeni, a ti so zelo spretni pri doda-

janju začimb, kot so koriander, mu-
škatni orešček … Emil Skočir, ki v 
obratu opravlja delo mesarja, sledi 
tradicionalnim lokalnim receptom 
predelave ovčetine in svinjine. Trdi, 
da je manj več in zato vztraja pri pri-
pravi izdelkov (po novem tudi ovčjih 
pleskavic), ki so začinjeni, kot vele-
va tradicija, s soljo, poprom, čes-
nom in belim vinom.
Besedilo in foto: Urška Bizjak, za 
Društvo rejcev drobnice Zgornjega 
Posočja

30 LET TOLMINSKIH 
SKAVTOV
Dolje – Letos tolminski skavti pra-
znujemo 30-letnico delovanja naše-
ga stega, ki smo jo v začetku maja 
obeležili s posebnim dvodnevnim 
dogodkom. V soboto, 7. maja, smo 
se voditelji in otroci vseh starostnih 
skupin oziroma »vej« zjutraj zbrali na 
tabornem prostoru pod Doljami. 
Osrednja dejavnost dopoldneva, ki 
ga je popestrilo nekoliko slabše vre-
me, je bila orientacija s točkami z 
različnimi spretnostnimi izzivi.

Vrhunec dogodka se je odvil popol-
dne, ko so se nam pridružili tudi 
starši, preostali družinski člani, nek-
danji skavtski voditelji in voditelji dru-
gih primorskih stegov. Začeli smo s 
skavtsko sveto mašo, ki jo je daroval 

generalni duhovni asistent Janez 
Kobal, ki je bil pred 30 leti kot ta-
kratni kaplan v Tolminu tudi sam del 
zametkov tolminskih skavtov. Sledile 
so obljube volčičev in izvidnikov, no-
vo rutko pa so prejeli tudi nekdanji 
voditelji. Praznovanje smo v večer-
nih urah nadaljevali ob diaprojekciji 
starih fotografij in se ob spominjanju 
preteklih dogodkov podružili ob og-
nju ter sladkanju s praznično torto. 
Skavti smo nato prenočili v bivakih, 
noč pa je zaznamovala tudi kraja za-
stave. Dogodek smo zaključili v ne-
deljo v času kosila.

In kako je do ustanovitve stega Tol-
min 1 sploh prišlo? Prvi zametki tol-

minskih skavtov segajo sicer že v le-
to 1989, ko je bilo v Beli organizira-
no taborjenje. Na tej osnovi se je 
nato oblikovala skupina, katere člani 
so slovesno obljubili 2. maja 1992. 
Veseli smo, da so takratni in tudi ka-
snejši voditelji imeli zagnanost, da 
se je steg ustanovil in obstal, ter da 
danes lahko praznujemo skupaj. 
Upamo, da bo tako tudi v prihodnje 
in da se zopet srečamo čez 10, 20, 
30 in več let. Glede na to, da je le-
tos obljubilo 11 novih skavtov, verja-
mem, da lahko z optimizmom zremo 
naprej.
Mojca Grižnik, voditeljica skavtov, steg 
Tolmin 1

OB PRAZNOVANJU 40-LETNICE DELOVANJA je Društvo za prosto letenje Posočje v Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin povabilo na predstavitev 
jubilejnega zbornika. Od leve proti desni: Franc Kuštrin, Igor Eržen, Ivan Brovč, Mirko Šorli, Vlado Eržen, Ivan Mrak, Bojan Žižmond, Matjaž 
Klemenčič, Olga Zgaga in Uroš Brežan. Foto: Cveto Zgaga

^ETRTA OKROGLA 
OBLETNICA DPL POSO^JE 
SPODBUDILA IZDAJO 
ZBORNIKA
Tolmin – Društvo za prosto letenje 
(DPL) Posočje je 26. aprila v Knjižni-
co Cirila Kosmača Tolmin povabilo 
na predstavitev jubilejnega zbornika 

ob 40-letnici delovanja. Datumsko 
se je jubilej sicer iztekel že sep-
tembra lani, a je koronski čas pre-
maknil praznovanje. Med številnimi 
ljubitelji letenja so bili prisotni tudi pi-
onirji zmajarstva v Posočju Ivan 
Brovč, Vlado Eržen, Ivan Mrak in 
Mirko Šorli s Koritnice v Baški grapi 
ter Ivan Konavec iz Kobarida in 

Franc Kuštrin z Ljubinja.
Pozdravne besede so jubilantu na-
menili sedanji predsednik Matjaž 
Klemenčič, tolminski župan Uroš 
Brežan, predsednik Letalske zveze 
Slovenije Igor Eržen in predsednik 
Zveze za prosto letenje Slovenije 
Bojan Žižmond. Sledila je okrogla 
miza, na kateri je moderator Peter 

Utrinki
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KTT DRUŠTVO BAŠKA DEDIŠČINA JE MAJA PREJELO DRŽAVNO PRIZNANJE ZA PROSTO-
VOLJSTVO ZA LETO 2021, in sicer za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na 
področju kulture, umetnosti in turizma. Foto: arhiv KTT Društva Baška dediščina

Pavletič k besedi povabil zmajarja 
in pobudnika za izdajo zbornika Iva-
na Brovča ter enega prvih padalcev 
na Tolminskem Branka Loncnerja, 
avtorico zbornika Olgo Zgaga in 
predsednika društva Matjaža Kle-
menčiča, ki je z oblikovalko Sašo 
Kovačič sodeloval pri končni podo-
bi.

Avtorica je v osrednjo društveno 
zgodbo vpletla tudi številne stran-
ske, ki so jadralno zmajarstvo in pa-
dalstvo pri nas od primitivnih začet-
kov dvignile na raven, ki se kosa s 
svetovno. Izoblikovala jo je v osem 
poglavij, iz katerih je razvidno vodil-
no, prodorno in strokovno nastopa-
nje društva, zlasti pri prizadevanjih 
za pravno priznanje zmajarstva, upo-
rabi radijskih zvez za komuniciranje 
v zraku in pripravi navodil za registra-
cijo vzletišč. Njihovo priljubljeno 
vzletišče Kobala, ki se ponaša tudi s 
številnimi mednarodnimi prireditva-
mi, je bilo leta 2015 uvrščeno med 
25 najboljših destinacij za prosto le-
tenje na svetu. S tem je še povečalo 
svoj prispevek k turizmu v Posočju.
Zbornik je bil označen kot pomem-
ben prispevek k promociji tega 
športa v slovenskem merilu.
Olga Zgaga, avtorica zbornika

V KTT DRU[TVU BA[KA 
DEDI[^INA KREPIJO 
KULTURNI TURIZEM
Podbrdo – V svojih prostorih v 
Podbrdu so se 3. aprila na 17. re-
dnem volilnem občnem zboru zbrali 
člani Kulturno tehnično turističnega 
(KTT) Društva Baška dediščina. 
Med na novo pridruženimi so se raz-
veselili mladih in prvih dveh tujih dr-
žavljanov. Sprehodili so se skozi 
opravljene dejavnosti v preteklem le-
tu, podprte z bogato projekcijo foto-
grafij. Z evropskimi sredstvi in Obči-
no Tolmin kot vodilno partnerico je 
izvedlo že četrti projekt, nadgradnjo 
tematske poti Na svoji zemlji. Nav-
dušila so tudi številna povezovanja in 
mreženja društva z zvezami, javnimi 
zavodi in drugimi društvi, ki dvigajo 
njegovo prepoznavnost na državno 
raven; naštetih jih je bilo kar 23.

Društvo je razrešilo dosedanje člane 
odborov in za obdobje od 2022 do 
2026 izvolilo nove. Za opravljeno 
delo jim je čestital tolminski župan 
Uroš Brežan in jih pohvalil kot eno 
najbolje organiziranih društev v obči-
ni. Po spletu je občni zbor iz tujine 
pozdravil predsednik Turistične zve-
ze Gornjega Posočja Aljoša Križ-

nič. Priznanje za dobro sodelovanje 
je društvu izreklo vseh pet krajevnih 
skupnosti, kjer deluje, predsednica 
Alenka Zgaga pa se jim je zahvalila 
za uspešno izvedbo skupnih dejav-
nosti. Dosedanje člane odborov je 
nagradila z zahvalo in sladkim daril-
cem, sodelujočim na Dnevih evrop-
ske kulturne dediščine 2021 pa iz-
ročila priznanja Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije.

Sledila je predstavitev in sprejem 
dvoletnega načrta dela, ki društvu 
daje priložnost za poglobitev 

varovanja ter raziskovanja kulturne, 
tehnične, naravne, filmske, literarne 
in industrijske dediščine Baške 
grape.

Društvo si prizadeva obravnavano 
snov predstavljati z zgodbami, saj je 
prepričano, da te nagovarjajo člo-
veška srca in v njih krešejo ljubezen 
do dediščine. Tej usmeritvi je bil na-
ravnan tudi zaključek, ki ga je obar-
vala avtorska zgodba članice z nas-
lovom Po domu diši.
Olga Zgaga, KTT Društvo Baška 
dediščina
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Datum Kraj Prireditev Informacije

do 30. 9. TOLMIN, grajski vrt Fotografska razstava: Edi Šelhaus na Bovškem in ob reki Soči Tolminski muzej: 05/38-11-360

3. 6. TOLMIN, Tolminski muzej Odprtje razstave: Čevlji za praznik in vsakdan Tolminski muzej: 05/38-11-360

3. 6. (18.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Predstava uličnega gledališča Ane Monro: Zadnji ulov Bar Kuore Sa: 031-665-517

3. 6. (20.00) TOLMIN, kinogledališče Dobrodelni koncert za Berezivko, partnersko občino iz Ukrajine Občina Tolmin

4. 6. (19.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Koncert: Duo Nice Price Bar Kuore Sa: 031-665-517

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

5. 6. (18.00) TOLMIN, kinogledališče TVU: Projekcija filma Vesolje med nami in srečanje z ustvarjalci www.prc-lu.si

6. 6. TOLMIN, knjižnica TVU: Človeka nikar (razstava o dejavnosti policije v boju za Slovenijo) Knjižnica CK Tolmin

7. 6. (17.00) BOVEC, Buška izba
TVU delavnica: Harmonija prostora in uma – z ustvarjanjem reda do 
velikih notranjih sprememb

www.prc-lu.si

7. 6. (19.00) TOLMIN, Posoški razvojni center TVU predavanje: Barač odsevov dediščine – kulturni turizem v Baški grapi KTT Društvo Baška dediščina

9. 6. (11.00) TRENTA, Dom Trenta TVU dogodek: Odprtje razstave tipnih slik Triglavske pripovedke www.prc-lu.si

9. 6. (18.00) TOLMIN, Posoški razvojni center TVU delavnica: Si ZA, da bova zadovoljna OBA? www.prc-lu.si

10. 6. (9.00) KOBARID Z OKOLICO
TVU doživetje: Voden ogled po Kobariškem muzeju in muzeju na 
prostem Kolovrat – Pot miru

www.prc-lu.si

10. 6. (18.00) TOLMIN, kinogledališče Regijsko srečanje plesnih skupin Primorske JSKD OI Tolmin: oi.tolmin@jskd.si

10. 6. (19.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Koncert: Boštjan Pertinač trio Bar Kuore Sa: 031-665-517

10.–12. 6. DREŽNICA Poletje v naročju Krna Domen Rakušček: 031-445-099

11. 6. POSAVSKO HRIBOVJE Dan slovenskih planinskih doživetij PD Tolmin (M. Brešan): 041-743-356

11. 6. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Koncert: Nenad Kriljiv ter Slon in Sadež Bar Kuore Sa: 031-665-517

12. 6. KARNIJSKE ALPE Pohod na vrh Amariana (1.905 m n. m.) PD Tolmin (Gaberšček): 031-876-010

Utrinki

PUSL V DRU@BI SLOVENSKIH 
BUTARIC
Ba{ka grapa – Kulturno tehnično 
turistično Društvo Baška dediščina 
(KTT DBD) je leta 2013, ko je do-
seglo vpis cvetnonedeljskega šopa 
zelenja – pusla z območja trinajstih 
vasi Zgornjega dela Baške grape v 
register žive kulturne dediščine, 
sprejelo vlogo nosilca, izvajalca in 
prenašalca te dediščine na nove ge-
neracije. Od takrat si z odprto pro-
mocijo in povezovanjem z drugimi 
nosilci prizadeva utrditi njegovo 
mesto v družini slovenskih butaric.
Tako se je preteklo leto odzvalo na 
razpis Ministrstva za kulturo RS za 

izbor javnih kulturnih projektov na 
področju nesnovne kulturne dediš-
čine in izdalo knjižico Moj pusl je ta 
leus (Moj pušl je najlepši), ki jo bo-
gati 55 barvnih fotografij. Opisuje iz-
delavo, potrebno zelenje, njegovo 
simboliko in uporabnost med letom 
ter dosedanje dejavnosti v zvezi z 
varovanjem običaja. Seznanja nas 
tudi, kako šop zelenja izgleda v pre-
ostalih krajih Baške grape do Tolmi-
na, kjer mu pravijo kaštron.

Pred letošnjo cvetno nedeljo jo je 
promoviralo na 3. festivalu cvetno-
nedeljskih butaric v Železnikih, ki ga 
je obogatilo tudi z delavnico izdelave 
pusla. Dva natančno izdelana sta 

skupaj s knjižico v družbi številnih 
slovenskih butaric gostovala na leto-
šnjem 8. festivalu v Zgornjih Palov-
čah. Po dveh letih pa je tudi društvo 
spet povabilo na tradicionalno, že 
14. delavnico v Podbrdo. Člani so 
nabrali oljčne, pušpanove in bršlja-
nove vejice, leskove šibe in rumeno 
vrbo, tako da so udeleženci pusle 
izdelali tudi za sorodnike in prijatelje 
ter okrasitev cerkva. Na predlog 
udeleženke so lepo število oljčnih 
vejic namenili varovancem podbr-
škega doma upokojencev. Vsem iz-
delovalcem je tudi podarilo knjižico. 
V društvu si prizadevajo za ponovno 
zasaditev rumene vrbe, ki sicer v 
Baški grapi skoraj nima več uporab-
ne vrednosti, in avtohtonega pušpa-
na, ki ga je uničila gosenica – 
pušpanova vešča.
Olga Zgaga, članica KTT DBD

V PODBR[KEM PLANINSKEM 
DRU[TVU OPTIMISTI^NO V 
NOVO SEZONO
Hudaju`na – Člani Planinskega 
društva (PD) Podbrdo so se konec 
marca spet v živo zbrali na volilnem 
občnem zboru v Hudajužni. Odprl 
ga je predsednik Krajevne skupnosti 
(KS) Hudajužna-Obloke Zdenko 
Torkar, prisotne pa so nagovorili tol-
minski župan Uroš Brežan, pod-
predsednik Meddruštvenega odbo-
ra (MDO) PD Posočja Gregor Ru-
pnik in predstavniki treh sosednjih 

PD. Trio planink osnovnošolk je z re-
citacijo avtorske pesmi prepričal, da 
je Črna prst »res polna krasot«.

Dosedanji in novi predsednik To-
maž Štenkler je poudaril, da je v 
preteklem letu društvo največ priča-
kovalo od pridobljenega idejnega 
načrta energetske sanacije planin-
skega doma, a se je ustavilo pri pri-
dobitvi finančnih sredstev. Nadalje-
valo je tudi dejavnosti za sprejem 
Baške grape v družino gorniških va-
si. Pripadnost društvu, izkazana s 
plačilom članarine, je obdržala ra-
ven predhodnega leta. Prav tako ni 
bilo okrnjeno društveno prosto-
voljstvo. Kar 1.500 ur je bilo name-
njenih vzdrževanju Planinskega do-
ma Zorka Jelinčiča, tovorne žičnice 
in planinskih poti ter dvema društve-
nima prireditvama – teku na Črno 
prst in srečanju planincev. Odmevna 
je bila vzpostavitev odseka na krožni 
turnokolesarski poti Juliana Bike. 
Lepi jesenski konci tedna so omo-
gočili, da so dvotedenski zamik za-
četka sezone zaradi obilice snega 
delno nadomestili z oskrbovanjem 

NA DELAVNICI V PODBRDU SO OBISKOVALCI IZDELOVALI PUSLE in se razveselili knjižice 
Moj pusl je ta leus. Foto: Cveto Zgaga

SOČAsnik 
Z VAMI 
TUDI NA 
FACEBOOKU
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Datum Kraj Prireditev Informacije

15. 6. (21.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Kino pod zvezdami (stari filmi) Bar Kuore Sa: 031-665-517

17. 6. (17.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Spoznajte pivovarja: Pelicon in Kuore Sa hot dog Bar Kuore Sa: 031-665-517

17. 6. (19.30) TOLMIN Orkestrski večer s Pihalnim orkestrom Tolmin Glasbena šola Tolmin

17.–18. 6. KOBARID Kobariški sejem in tek 2022 KS Kobarid

18. 6. ZAHODNI JULICI Pohod na Svinjak (1.653 m n. m.)
PD Tolmin: 031-890-079 (M. 
Kokošin), 041-422-483 (D. Manfreda)

18. 6. (18.00)
TOLMIN, Tolminski muzej in 
ploščad na Mestnem trgu

Poletna muzejska noč Tolminski muzej: 05/38-11-360

18. 6. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Koncert: Bakalina Velika Bar Kuore Sa: 031-665-517

18. 6. GRAHOVO OB BAČI
Koncert 664 – Power Engine: Agan, Samperium, Protyp5, AC/DC 
Cover band

Mlada pobuda

19. 6. (15.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Glasbena delavnica Sama Kutina in Ane Kravanja: Smetiščni orkester Bar Kuore Sa: 031-665-517

22. 6. TOLMIN, Trg 1. maja Nastop absolventov Glasbene šole Tolmin Glasbena šola Tolmin

23. 6. TOLMIN, Trg 1. maja
Prireditev ob dnevu državnosti: koncert Komornega zbora Musica Viva 
Tolmin

Občina Tolmin

25. 6. (20.00) BOVEC, Cerkev Device Marije Odprtje slikarske razstave Andreja Mivšeka Daša Čopi: 040-396-806

25. 6. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Koncert: Kontrabant Bar Kuore Sa: 031-665-517

26. 6. ZAHODNI JULICI Pohod na Zadnjo Lopo (2.115 m n. m.) PD Tolmin (M. Kokošin): 031-890-079

26. 6.–2. 7. TOLMIN Mednarodni košarkarski kamp Brezec & Sagadin Tolmin 2022 ŽKD Tolmin (B. Velikonja): 031-711-049

27. 6.–2. 7. TOLMIN Nogometni kamp Tolmin 2022 (otroci od 1. do 5. razreda OŠ) Klemen Jarc: 051-632-818

28. 6. TOLMIN, knjižnica Delavnica in film za otroke ZKŠM in Knjižnica CK Tolmin

Utrinki

doma do konca oktobra. Kar 75 
udeležencev je akcijo Na obisk na 
Črno prst približalo rekordu. Odrasli 
so goro obiskali vsaj desetkrat, več 
kot deset otrok pa petkrat. Kljub te-
mu je bilo v primerjavi z letom 2020 
število obiskov in nočitev skoraj pre-
polovljeno. A nepredvidljiv čas 
društva ni odvrnil od zastavljanja no-
vih ciljev, ki jih je optimistično zapi-
salo v načrt dela za leto 2022.

Sedem članov je prejelo pohvalo 
Planinske zveze Slovenije (PZS), tri-
je srebrni častni znak PZS, štirje pa 
so se ob svojem okroglem jubileju 
razveselili društvene pohvale.
Olga Zgaga

ATLETSKI VE^ER
^ezso~a – Tekaško društvo Bovec 
je 1. aprila v Gostišču Vančar pripra-
vilo tradicionalni 18. Atletski večer, 
na katerem so pregledali delovanje 
in uspehe preteklega leta, se poslo-
vili od odhajajočih članov, sprejeli 
nove in podelili priznanja za najvi-
dnejše dosežke. 

Za večletno udejstvovanje v atletiki, 
izjemne dosežke in njeno neomajno 
vztrajnost je zlato priznanje prejela 
Hani Mlekuž Kamarić, plaketo za 
izjemne dosežke v letu 2021 pa 
Mathias Mlekuž. Višek večera je 
predstavljala razglasitev atleta leta 
2021, ki pa tokrat ni bil fizično priso-
ten, saj je na univerzitetnem izobra-
ževanju v Združenih državah Ameri-
ke in so z njim vzpostavili zvezo na 
daljavo. Atlet leta 2021 je Tobi Ga-
beršček. Atletinje leta tokrat niso 
razglasili, vendar v društvu ugotavlja-
jo, da imajo, upoštevajoč zelo viso-
ka merila za dosego naziva atletinja 
in atlet leta, veliko obetavnih in zag-
nanih atletov. Nekaterim so za odlič-
no preteklo sezono posebej čestitali 
in jim podelili priznanja. Priznanja, 
zahvale in plaketo sta najzaslužnej-
šim podeljevala župan Občine Bo-
vec Valter Mlekuž in v. d. direktorja 
Atletske zveze Slovenije Nejc Jera-
ša. Dogodka so se udeležili tudi 
starosta tekaškega športa na Bov-
škem Vasja Vitez in starši mladih 
atletov.
Besedilo in foto: Milan Štulc

ATLET LETA 2021 je postal Tobi Gaberšček, ki tokrat ni bil fizično prisoten, saj je na univer-
zitetnem izobraževanju v Združenih državah Amerike.

PODPREDSEDNIK MDO PD POSOČJA GREGOR RUPNIK je podelil srebrne častne znake in pohvale PZS. Foto: Cveto Zgaga
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V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (05/38-41-502, 05/38-41-510, e-naslov: socasnik@
prc.si). Informacije za objavo v naslednji številki SOČAsnika sprejemamo do 13. julija 2022. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo odvijale od 29. julija 
do 21. oktobra 2022.

Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Objavljamo samo naslednje podatke: 
datum in uro, kraj, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja ter telefonsko številko ali e-naslov ali spletno stran. Če želite v SOČAsniku podrobneje najaviti 
prireditev v obliki članka, oglasa ali oglasnega sporočila, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja.
Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.

Datum Kraj Prireditev Informacije

29. 6. (21.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Kino pod zvezdami (stari filmi) Bar Kuore Sa: 031-665-517

30. 6. TOLMIN, Trg 1. maja Koncert: Vokalna skupina Flance in Damačica JSKD OI Tolmin: oi.tolmin@jskd.si

1. 7. (17.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Predstava uličnega gledališča Teater Cizamo Bar Kuore Sa: 031-665-517

1.–2. 7. VOLČE Kulturni vikend v Volčah Kuga ŠKD Uče

2. 7. TOLMIN, Trg 1. maja Koncert: Oberdixie Band ZKŠM

3. 7. (10.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Delavnica za družino: Družinske igrarije in iskanje zaklada Anže Zagorc: 040-355-724

4.–8. 7. TOLMIN Nogometni kamp Tolmin 2022 (otroci od 6. do 9. razreda OŠ) Klemen Jarc: 051-632-818

5. 7. TOLMIN, knjižnica Kino pod brezami ZKŠM in Knjižnica CK Tolmin

6. 7. (9.30) BOVEC, knjižnica Poletne pravljice z Lisico Mico Knjižnica Bovec: 05/38-86-030

6. 7. TOLMIN, knjižnica Pravljično popoldne z Goranom Gorjupom Društvo NIT in Knjižnica CK Tolmin

6. 7. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Koncert: Grešni kozli Bar Kuore Sa: 031-665-517

7. 7. (17.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Spoznajte vinarja: Vina Štekar; koncert: Duo Vešligaj - Režman Bar Kuore Sa: 031-665-517

7. 7. TOLMIN, Trg 1. maja Koncert: Eva Hren ZKŠM

8. 7. MOST NA SOČI Koncert: Tinkara Kovač TD Most na Soči

9. 7. MOST NA SOČI Noč na jezeru: koncert skupine Lačni Franc TD Most na Soči

9. 7. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Koncert: Ethnotrip Bar Kuore Sa: 031-665-517

10. 7. ZAHODNI JULICI Pohod na Kukovo špico (2.427 m n. m.)
PD Tolmin (N. in D. Gaberšček): 
031-876-010

10. 7. (12.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Sejem: Gramofonske plošče Bar Kuore Sa: 031-665-517

10. 7. TOLMIN, Grajski vrt Koncert: Žan Serčič Grajski vrt

12. 7. TOLMIN, knjižnica Kino pod brezami ZKŠM in Knjižnica CK Tolmin

13. 7. (21.00) BREGINJ Kino pod zvezdami (stari filmi) Bar Kuore Sa: 031-665-517

14. 7. TOLMIN, Trg 1. maja Koncert: Jazz punt big band JSKD OI Tolmin: oi.tolmin@jskd.si

15. 7. MOST NA SOČI Koncert: Mali oglasi TD Most na Soči

16. 7. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Koncert: Pointless Rebels Bar Kuore Sa: 031-665-517

16. 7. TOLMIN, Trg 1. maja Koncert: Lara Baruca ZKŠM

16. 7. MOST NA SOČI Koncert: Zala Smolnikar TD Most na Soči

17. 7. (6.00) BREGINJ Tradicionalni pohod k Sveti Marjeti
PD Kobarid, odsek Breginj (M. Gruntar): 
031-287-685

17. 7. PLANINA RAZOR Srečanje planincev PD Tolmin (M. Brešan): 041-743-356

17. 7. KLUŽE, trdnjava Sejem stare vojaške opreme Miloš Domevšček: 031-507-445

17. 7. (18.30) BREGINJ, Bar Kuore Sa Lutkovna predstava: Račka Olivija gre v svet Bar Kuore Sa: 031-665-517

19. 7. TOLMIN, knjižnica Kino pod brezami ZKŠM in Knjižnica CK Tolmin

20. 7. (19.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Koncert: Nina Tajč Trio Bar Kuore Sa: 031-665-517

21. 7. TOLMIN, Trg 1. maja Koncert: Flavia Quass ZKŠM

22. 7. MOST NA SOČI Koncert: Cherry Wine (Amy Winehouse tribute show) TD Most na Soči

23. 7. (18.00) ČEZSOČA, igrišče 35. Kmečke igre v Čezsoči z nastopom Dejana Vunjaka Bruno Kravanja: 031-383-440

23. 7. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Koncert: Cherry Wine (Amy Winehouse tribute show) Bar Kuore Sa: 031-665-517

23. 7. TOLMIN, Trg 1. maja
Stand up večer: Matic Kokošar, Dejan Ivkovic - Bushi, Matevž Baloh, 
David Gorišek

ZKŠM

23. 7. MOST NA SOČI Koncert: Duo Josephine TD Most na Soči

26. 7. TOLMIN, knjižnica Kino pod brezami ZKŠM in Knjižnica CK Tolmin

27. 7. TOLMIN, knjižnica Poletne pravljice z Lisico Mico Knjižnica CK Tolmin

27. 7. (21.00) BREGINJ, Bar Kuore Sa Kino pod zvezdami (stari filmi) Bar Kuore Sa: 031-665-517

28. 7. TOLMIN, Trg 1. maja Koncert: Noreia ZKŠM

29. 7. MOST NA SOČI Muzika pod mostom: Drill z gosti KTŠ

Koledar prireditev


