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Tiskano na okolju prijaznem papirju.

Smejmo se  
v pri~akovanju poletja …

M aj je s seboj prinesel pestro 
dogajanje. Vreme sicer ni 
bilo ničemer podobno. A 

medtem, ko smo bili mi še v bundah, 
je bil ta mesec globalno gledano naj-
toplejši doslej. Podnebje se spremi-
nja, pravijo in dokazujejo. O tem, 
kako uničujemo našo Zemljo, smo 
med drugim lahko slišali na posvetu, 
ki je potekal v Tolminu. Opozorila 
strokovnjakov, kot sta klimatologinja 
dr. Lučka Kajfež Bogataj in razisko-
valec Anton Komat, bi morali vzeti 
resno in najprej počistiti pred svojim 
pragom. Izzivi, s katerimi se sooča-
mo, so res globalni, rešitve pa pogos-
to lokalne, celo individualne. Zavrzi-
mo torej izgovore, da dejanja posa-
meznika ne morejo rešiti sveta ali 
bolje rečeno človeštva, ker Zemlja bo 
preživela – z nami ali brez nas.

V teh majskih dneh mi je še nekdo 
močno segel v dušo. Tolminsko knji-
žnico je do zadnjega kotička napolnil 

namo niti vicev na račun voditeljev. 
Po njegovem prepričanju to za druž-
bo ni dobro. Meni še, da je ironiza-
cija izjemno pomembna, saj daje v 
posmeh tisto, kar naj bi prerasli, da 
bi bili kot posamezniki in družba 
osvobojeni vsega, kar jemlje življenju 
v sožitju dostojanstvo.

S predavanja o osvobajajočem 
smehu sem odnesla še en napotek, 
ki ga želim deliti z vami. V življenju 
radi kritiziramo in iščemo napake 
drugih. Pogosto so tarče prav tisti, ki 
so nam najbližji. Pater nam je položil 
v srce: preden izpostavimo težavo, 
kritiko, napako …, poiščimo pet dob-
rih lastnosti. Poskusila sem. Deluje. 
Preden jih našteješ pet, se tvoja slaba 
volja že na pol poleže. Počutiš se 
bolje, še toliko bolje pa se počuti tis-
ti, ki mu je bil plaz kritik in negodo-
vanja namenjen.

Mateja Kutin, glavna in odgovorna 
urednica

tudi na Facebooku

pater dr. Karel Gržan. Smeh osvoba-
ja, prežene notranje tegobe in nas 
telesno okrepi, pravi pater, ki je do-
dobra nasmejal prisotne. Zanimivo 
predavanje so bogatile izkušnje iz 
njegovega življenja. Smeh in posmeh 
nista isto. Smeh gradi, posmeh spod-
bija. Poslanstvo smeha, ironizacije je 
osvobajanje, ne pa poniževanja sebe, 
drugih, družbe. Da smeh osvobaja, 
je vedel že Aristotel. V srednjem ve-
ku so vladarji pronicljivim in etičnim 
posameznikom zaupali poslanstvo, 
da so z ironizacijo izpostavili škodlji-
ve in neumne predloge. Ti dvorni 
norčki so v posmeh izpostavili tisto, 
kar je bilo treba preprečiti, ker bi 
škodovalo kraljestvu in ljudem. Pre-
prečevali so, da bi se razbohotila no-
rost. V današnjem času to vlogo 
opravljajo satirični časopisi. Kot pa je 
pater dodal, pri nas ne premoremo 
niti ene prave satirične publikacije. 
Za razliko od prejšnje države ne poz-

PREDSTAVITEV ELEKTRI^NIH 
AVTOMOBILOV
Bovec – Sredi aprila je na parkirišču 
pred spodnjo postajo krožnokabin-
ske žičnice Kanin potekala predstavi-
tev malih električnih avtomobilov. Or-
ganizirala jo je Občina Bovec v sode-
lovanju z Zavodom za turizem Dolina 
Soče in uvoznikom ter predstavnikom 
v Sloveniji, podjetjem EL AVTO. Ob-
čina je želela tudi na ta način obča-
nom, glede na namembnost posame-
znih modelov pa predvsem turističnim 
ponudnikom, približati energijsko 
varčna, tiha in ekološko neoporečna 
električna vozila, ki so ne nazadnje 
tudi cenovno sprejemljiva.

Vozila sta si ogledala tudi župan Val-
ter Mlekuž ter direktorica Medobčin-
ske uprave občin Bovec, Kobarid, 
Tolmin in Kanal ob Soči Suzana Ko-
nec, saj bi bili posamezni modeli lah-
ko primerni tudi za izvajanje redarske 
službe. Po županovih besedah je pri-
hodnost občine v ohranjenem narav-
nem okolju, ki se ga lahko doseže le 

z ekološko usmerjenim trajnostnim 
razvojem. »Imamo daljinsko ogreva-
nje na lesno biomaso, po postavitvi 
prve polnilnice za električne avto-
mobile v Bovcu stremimo tudi k po-
stavitvi še ene ob A postaji kanin-
ske žičnice, še ena pa bo na parki-
riščih ob novi zgradbi z javnimi stra-
nišči oziroma ob avtobusnem po-
stajališču.« Povedal je še, da želijo s 

takimi akcijami usmerjati javnost v re-
šitve, ki bodo prijazne do ljudi, skup-
nosti in narave.

Z izkazanim interesom je bil zadovo-
ljen tudi Franc Likovič iz podjetja EL 
AVTO, ki je pohvalil župana, da si je 
tudi sam vzel čas za ogled ter preizkus 
enega izmed predstavljenih modelov.

Besedilo in foto: Milan Štulc

V BOVCU JE APRILA POTEKALA PREDSTAVITEV MALIH ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV, ki 
so energijsko varčni, tihi in ekološko neoporečni ter ne nazadnje tudi cenovno sprejemljivi.
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Iz vsebine

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka bo izšla predvidoma prvi teden v začetku avgu-
sta 2019. Če bi želeli v SOČAsniku objaviti prispevek,  nam besedilo 
posredujte do 5. julija oziroma se o roku dogovorite z urednico.
Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka 
sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki bi 
jih želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z 
uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fo-
tografije pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG TIGROVCEV 1

5220 TOLMIN

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

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.300 GOSPODINJSTEV!

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

 4 SPOT svetovanje Gori{ka –  
Vav~erji za MSP (1): 
Enostavne spodbude malih 
vrednosti za MSP prek 
vav~erjev 2019–2023

 5  Za vitalnost starej{ih 
delavcev: Kako do 
brezpla~nega svetovanja in 
ukrepov za ohranitev 
vitalnosti starej{ih delavcev?

 6  Pridobivanje temeljnih in 
poklicnih kompetenc: 
Jeseni novi izobra`evalni 
programi

 8  Projekt e-MOTICON:  
Kako do u~inkovite polnilne 
infrastrukture?

 10  Projekt NETWORLD:  
Odli~na popotnica za naprej

 12  Projekt WALKofPEACE: 
Trajnostni razvoj dedi{~ine 
prve svetovne vojne med 
Alpami in Jadranom

 14  LAS Dolina So~e: Kratek 
pregled zanimivej{ega 
dogajanja

  Iz ob~inskih uprav
 17 Ob~ina Bovec
 23 Ob~ina Kobarid
 28 Ob~ina Tolmin

 33 Javni razpisi

 39 Koledar prireditev

V jubilejnem letu, ki ga obeležujemo na Posoškem razvojnem 
centru, bo v SOČAsniku potekala nagradna igra, s pomočjo 
katere lahko z malo sreče pridete do praktičnih nagrad. 

Tokrat vam zastavljamo naslednje vprašanje:

V izvajanje katerega programa so bila usmerjena prva leta 
delovanja Posoškega razvojnega centra?

a) Razvojni program Soča

b) Deficitarni poklici pod drobnogledom

c) Pridelano in prodano doma

Nagradna igra

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER NAGRAJUJE

Ime in priimek:

Kraj bivanja: 

Stik (telefon ali e-pošta):

Odgovore pošljite najkasneje do 10. julija 2019 na e-naslov: socasnik@prc.si ali naslov: Posoški razvojni 
center (Uredništvo SOČAsnika), Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin. Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali 
tri nagrajence, ki bodo prejeli majico Posoškega razvojnega centra. Imena nagrajencev bomo objavili v 
naslednji številki SOČAsnika.

Nagrajenci prvega nagradnega vprašanja – Med tistimi, ki ste pravilno odgovorili na vprašanje, zastavljeno v 
prejšnji številki, smo izžrebali naslednje: Jerico Gruden, Olgo Mramor in Bojana Nikolića. Iskrene čestitke!

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

Povezani Rastemo za nove Cilje že 20 let 

https:// bit.ly/2GBGraz
https:// bit.ly/2GBGraz
www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka
www.prc.si
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( 4 )SPOT svetovanje Gori{ka – Vav~erji za MSP (1)

Tako v tej, kot tudi v naslednjih {tevilkah SO^Asnika, bomo s kratkim pregledom sku{ali nanizati 
najosnovnej{e informacije o enostavnih spodbudah, ki jih lahko mikro, mala ali srednje velika 
podjetja (MSP) pridobite prek vav~erjev malih vrednosti.

Enostavne spodbude malih vrednosti  
za MSP prek vav~erjev 2019–2023

V se do leta 2023 se lahko MSP 
potegujete za pridobitev ne-
povratnega denarja, ki se ve-

že na različna področja: od certifika-
tov kakovosti, zaščite intelektualne 
lastnine do tržnih raziskav tujih 
trgov, kibernetske varnosti, digitalne 
strategije in marketinga ter digitalnih 
kompetenc. Del nepovratnih sredstev 
pa lahko prav tako prek vavčerjev 
pridobite tudi za udeležbo na med-
narodnih forumih, gospodarskih de-
legacijah v tujini in skupinske 
predstavitve slovenskega gospodar-
stva na sejmih v tujini.

Kak{ne ugodnosti nam 
omenjeni vav~erji sploh 
prina{ajo?
Sofinanciranje: v višini 60 odstotkov 
(do največ 10.000 evrov na odobren 
vavčer).

Druge prednosti: • hitra obravnava, 
• uporabnikom na voljo skozi vse 
leto, • brezplačna pomoč pri pripra-
vi vlog (SPOT svetovanje).

Osnovni pogoji za prijavo:
• Prijavijo se lahko mikro, mala ali 

srednje velika podjetja s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki so organi-
zirane kot gospodarske družbe, 
samostojni podjetniki posamezniki 
ali zadruge.

• Podjetje mora imeti vsaj enega za-
poslenega; kot zaposlena oseba se 
upošteva tudi nosilec dejavnosti 
pri s.p. (če je to njegova edina pod-
laga za zavarovanje).

• Podjetje ne sme imeti neporavna-
nih finančnih obveznosti do javnih 
organov in organizacij.

• Upošteva se pravilo de minimis.
• Projekt mora ustrezati namenu in 

predmetu poziva.
• Zunanji izvajalec mora ustrezati 

pogojem po pozivu.

• notarski stroški;
• stroški revizijske družbe ali samo-

stojnega revizorja, ki ima po zako-
nu, ki ureja revidiranje, dovoljenje 
za opravljanje revidiranja.
Davek na dodano vrednost (DDV) 

ni upravičeni strošek.

Višina sofinanciranja: najmanjša 
višina subvencije znaša 1.000 evrov, 
najvišja pa 5.000 evrov.

Prijavitelj lahko po tem javnem 
pozivu nepovratna sredstva pridobi 
samo enkrat v celotnem obdobju (do 
leta 2023).
Nežika Kavčič, SPOT svetovanje 
Goriška, Posoški razvojni center

• Pri izboru zunanjega izvajalca je 
treba ravnati gospodarno in stori-
tev pridobiti po tržni ceni.

• Dejavnosti po projektu morajo biti 
skladne z upravičenimi stroški po 
pozivu.

Število vavčerjev, ki jih lahko pod-
jetje koristi: trije vavčerji na leto 
oziroma do največ 30.000 evrov na 
leto.

Upravičeni stroški vavčerjev: od 1. 
1. 2019 dalje (oz. določeni v posame-
znem javnem pozivu).

Roki za oddajo vlog: javni pozivi so 
odprti do leta 2023 oziroma do po-
rabe sredstev.

Vloge se oddajajo na Slovenski pod-
jetniški sklad na podlagi javnih pozi-
vov.

Dodatne informacije (vključno z 
javni pozivi in prijavni obrazci) so 
objavljene na spletni strani Sloven-
skega podjetniškega sklada pod za-
vihkom Javni razpisi in pozivi.

***

V nadaljevanju vam bomo postreg-
li s podrobnejšo predstavitvijo enega 
izmed trenutno enajstih poznanih 
vavčerjev (Vavčer za statusno pre-
oblikovanje družb), medtem ko bo-
mo ostale pod drobnogled vzeli v 
naslednjih številkah ...

VAV^ER ZA STATUSNO 
PREOBLIKOVANJE DRU@B
Namen: spodbuditi MSP k statusne-
mu preoblikovanju:
• iz samostojnega podjetnika posa-

meznika v kapitalsko družbo;
• iz delniške družbe v družbo z 

omejeno odgovornostjo ali obra-
tno;

• iz zadruge v gospodarsko družbo 
ali obratno;

• z namenom pozitivnega vpliva na 
možnosti povečanja njihove kon-
kurenčnosti, dodane vrednosti ozi-
roma prihodkov od prodaje.

Upravičeni stroški: 
• stroški zunanjega izvajalca za sve-

tovanje glede statusnega preobliko-
vanja;

Poso{ki razvojni center (PRC) vam 
v okviru projekta SPOT svetovanje 
Gori{ka nudi tudi druge 
brezpla~ne informacije in pomo~ 
pri pripravi vloge za vse objavlje-
ne javne pozive za vav~erje.
Dodatne informacije: PRC (Nežika 
Kav~i~), telefon: 05/38-41-519, 
e-po{ta: nezika.kavcic@prc.si.

Utrinki

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

DOGODKI OB PRAZNOVANJU 
20-LETNICE PRC
Po tem, ko so prvomajski prazniki 
minili, kot bi mignil, smo na Poso-
škem razvojnem centru že pošteno 
zavihali rokave, saj bo letošnje jubi-
lejno leto še posebej pestro. Pra-
znovanje 20-letnice, ki nas bo 
spremljalo skozi vse leto, smo in bo-
mo v sodelovanju z različnimi par-
tnerji zaznamovali z raznolikimi do-
godki. Z njimi v našo dolino prinaša-
mo sveže poglede, zamisli, znanja, 
védenja … in si nasploh prizadeva-
mo za dvig razgledanosti ter kakovo-
sti življenja tukajšnjih prebivalcev. 

Ob vsem tem pa seveda ne zane-
marjamo tradicije.

Uradni začetek praznovanja smo v 
dolini Soče zabeležili drugi petek v 
maju, in sicer z odprtjem 24. Tedna 
vseživljenjskega učenja, v sklopu 
katerega se je uvodoma odvrtel film 
režiserja Miroslava Mandića z nas-
lovom Igram, sem. V drugem delu 
tega dogodka je Špela Mrak iz Za-
voda za kulturo, šport in mladino 
Občine Tolmin z zanimivimi poveza-
vami o vseživljenjskem učenju, igral-
stvu in vlogah, ki jih imamo v resnič-
nem življenju, povezovala pogovor, v 
katerem sta poleg naše sodelavke 

Anje Colja sodelovala tudi igralca v 
omenjenem filmu Mojca Funkl in 
Gregor Zorc. Teden vseživljenjske-
ga učenja, ki se po trajanju ne ozira 
na svoje poimenovanje, saj se odvija 
vse do konca junija, je prebivalcem 
Zgornjega Posočja samo v letoš-
njem maju ponudil kar 21 raznolikih 
vsebin, v začetku junija pa še pet. 
Pri nas ga bomo zaključili v četrtek, 
13. junija, z delavnico Nevidna stran 
uspeha, namenjena tistim, ki se želi-
jo naučiti, kako kreirati življenje z vi-
zijo in se izviti iz primeža vsakodnev-
ne borbe za preživetje.

Sicer pa smo našo okroglo obletni-
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( 5 )Za vitalnost starej{ih delavcev

Z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih mest – predvsem za starej{e delavce –  
projekt STAR-VITAL za vas pripravlja brezpla~no pomo~ pri vzpostavitvi konkretnih ukrepov 
varovanja in promocije zdravja ter varnosti in dobrega po~utja zaposlenih.

Kako do brezpla~nega svetovanja  
in ukrepov za ohranitev vitalnosti 
starej{ih delavcev?

Kaj prina{a STAR-VITAL 
podjetjem?

Podjetja, ki se boste vključila v 
projekt Podaljševanje delovne aktiv-
nosti in zmanjševanje odsotnosti z 
dela v KRZS – STAR-VITAL: Združeni 
ukrepi za vitalnost starejših delavcev, 
lahko pridobite:
• analizo obstoječega stanja na po-

dročju promocije zdravja, to je 
ugotovitev ključnih priložnosti za 
izboljšave in pomanjkljivosti;

• ugotovljene razloge za odsotnost/
prisotnost na delovnem mestu;

• ugotovitev stanja na področju 
zdravju prijazne ureditve delovnih 
mest (ergonomija), obvladovanja 
stresa in prehrane;

• na podlagi analize pripravljen na-
bor konkretnih (vašemu podjetju 
prilagojenih) ukrepov in dejavnosti 
na različnih področjih: prehrana, 
ergonomija, obvladovanje stresa, 
podaljševanje (učinkovite) delovne 

aktivnosti starejših delavcev ...;
• zagotovljen »coaching« vodjem in 

usposobljenost odgovornih za iz-
vajanje ukrepov;

• prilagojena orodja za spremljanje 
stanja na področju zagotavljanja 
zdravih delovnih mest in aktivnega 
staranja;

• strokovno podporo pri organizaci-
ji oziroma uvajanju predlaganih 
sprememb v podjetju;

• pomoč pri izdelavi strategije rav-
nanja s starejšimi delavci oziroma 
razviti ter implementirati poslovni 
model za aktivno in zdravo stara-
nje zaposlenih, upoštevajoč polo-
žaj podjetja znotraj branžne ozi-
roma podobnih podjetij.
Predlogi ukrepov vam bodo koris-

tili tudi pri izdelavi načrta Promocije 
zdravja na delovnem mestu, s čimer 
bo zagotovljena izpolnitev zakonskih 
zahtev. Ob vsem naštetem pa se vas 
lahko pripravi na pridobitev certifi-

kata »Starejšim delavcem prijazno 
podjetje«.

O intenzivnosti sodelovanja se po-
djetja odločate sama. Odvisno od 
obsega in intenzivnosti vključenosti 
v projekt znotraj obdobja sodelovanja 
(do leta 2022) se bo izvedlo:
• tri sestanke z vodstvom oziroma od-

govornimi na kadrovskem področju;
• eno uro za zaposlene, ki bodo pris-

tali na sodelovanje (čas sodelova-
nja pri ugotavljanju izhodiščnega 
stanja v podjetju in merjenju spre-
memb po intervencijah);

• od štiri do osemurni izostanek z 
dela tistih zaposlenih, ki bodo pos-
tali notranji promotorji, zaradi ude-
ležbe na »train the trainer« delavni-
cah (okoli 90 minut na delavnico).
Da bi bili delovni procesi čim manj 

moteni, bo izvedba intervencij s pod-
jetjem dogovorjena individualno.

S Projektom STAR-VITAL Združeni 
ukrepi za vitalnost starejših delavcev, 

Utrinki

co v maju začinili še z dvema zanimi-
vima mednarodnima konferencama: 
• Srebrna ekonomija – Priložnosti 
in izzivi za MSP ter • Spomin na 1. 
svetovno vojno: Zgradimo Pot miru 
(»Let’s make Walk of Peace«). Več o 
slednji lahko preberete na strani 12, 
o prvi pa bomo pisali v naslednji šte-
vilki SOČAsnika. Za piko na i smo 
pripravili tudi strokovni dogodek z 
naslovom Narava – izziv vseživljenj-
skega učenja, na katerem so se 
prepletla izhodišča priznanih stro-
kovnjakov (dr. Lučke Kajfež Boga-
taj, dr. Nevenke Bogataj, Antona 
Komata, Anke Lipušček Miklavič, 

Mira Kristana ter dr. Gordane Bel-
tram) s praktičnimi vidiki trajnostne-
ga razvoja. Več o tem boste lahko 
prebrali v naslednji številki SOČAsni-
ka.

Kmalu pa nas čaka še ena tradicio-
nalna prireditev, na kateri ne bomo 
manjkali. 15. junija se nam v Kobari-
du obeta tradicionalni Kobariški se-
jem, kamor vas že sedaj prav lepo 
vabimo. Več o preostalih dogodkih, 
s katerimi bomo zaokroževali letoš-
nje jubilejno leto, pa vas bomo ob-
veščali sproti – na naši spletni stra-
ni, dveh FB-straneh in v SOČAsniku.
Tatjana Šalej Faletič

NA ODPRTJU 24. TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA smo si uvodoma lahko ogledali film 
z naslovom Igram, sem. Sledil je pogovor o vseživljenjskem učenju, igralstvu in vlogah, ki jih 
imamo v resničnem življenju, v katerem sta poleg Anje Colja iz Posoškega razvojnega centra 
sodelovala tudi igralca v omenjenem filmu Mojca Funkl in Gregor Zorc. Foto: arhiv PRC

ki ga v kohezijski regiji Zahodna Slo-
venija izvajajo na Univerzi na Primor-
skem skupaj z Nacionalnim inštitu-
tom za javno zdravje, Obrtno-podje-
tniško zbornico Slovenije in Fakul-
teto za zdravstvo Angele Boškin, se 
bo podprlo 110 podjetij, od tega 100 
malih in srednjih podjetij ter deset 
velikih podjetij v kohezijski regiji Za-
hodna Slovenija.

Ne zamudite izjemne priložnosti, 
s katero boste vključena podjetja 
brezplačno prejela storitve s področ-
ja zakonsko zapovedane promocije 
zdravja na delovnem mestu oziroma 
pridobila vsebine in usmeritve za 
uporabo namenskih sredstev, ki so 
za spodbujanje aktivnega staranja na 
voljo iz druge nacionalne sheme.

Dodatne informacije: Staša Pirk- 
maier, telefon: 030-605-370, e-pošta: 
stasa.pirkmaier@ozs.si

Iz spletne strani www.star-vital.si 
povzela T. Š. F.
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Pred skokom v poletje in na dopust `elimo z vami deliti informacije o prihajajo~ih izobra`evalnih 
te~ajih v {olskem letu 2019/2020 ter o programih, ki so bili letos prvi~ ponujeni v okviru projekta 
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini So~e 2018–2022.

Jeseni novi izobra`evalni 
programi 

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

N eformalni izobraževalni pro-
gram za odrasle Domača 
kozmetika in družinski prora-

čun je bil v prvih mesecih tega leta 
pilotno izveden v okviru projekta 
Pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc v dolini Soče 2018–2022. 
Dvanajst vključenih udeleženk je us-
pešno zaoralo ledino in po 60 urah 
teoretičnega ter praktičnega dela do-
seglo najpomembnejši cilj programa, 
to je formulirati recept za emulzijo, 
prilagojeno svojemu tipu kože. Vse-
bina, ki je bila spisana s pomočjo 
blogerke in glavne predavateljice v 
programu Tončke Mavrič, zajema 
vsa temeljna znanja, ki so nujno pot-
rebna pri formuliranju kozmetičnih 
izdelkov za domačo uporabo. Udele-
ženke na koncu programa, ob popla-
vi »naredi si sam« receptov in tudi 

2018 − 2022

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

Utrinki

ZMAGALI NA FINALNEM 
TEKMOVANJU EVROPSKEGA 
DENARNEGA KVIZA
Bruselj (Belgija) – Z zmago na dr-
žavnem kvizu, ki ga organizira Zdru-
ženje bank Slovenije (ZBS), si je 9. b 
razred OŠ Dušana Muniha Most na 
Soči priboril pravico, da se dva 
predstavnika razreda udeležita 
evropskega tekmovanja v Bruslju. 
Na razrednem kvizu sta se najbolje 
odrezali učenki Sanja Feltrin in Za-
la Kacafura Stanič. V začetku maja 
smo se skupaj s predstavnico ZBS 
odpravile na finalno tekmovanje. 
Sprejeli so nas na Evropski bančni 
federaciji. Srečali smo se s finalisti, 
njihovimi mentorji in predstavniki dr-
žavnih združenj bank. Ogledali smo 
si središče mesta in od znotraj tudi 
bruseljsko borzo.

Naslednji dan sta se Sanja in Zala v 
znanju iz financ pomerili z ostalimi 

Kot je povedala Zala, »tekmovanje v 
Bruslju ni bilo posebno le zaradi 
uspeha, ki smo ga dosegli, temveč 
mi bo ostalo v spominu tudi zaradi 
vseh novih prijateljstev s sovrstniki 
iz drugih držav.« Nepozabna izkuš-
nja je dekletoma prinesla veliko no-
vega znanja, saj sta med pripravami 
izvedeli veliko novih, uporabnih po-
datkov glede finančne pismenosti, ki 
jima bodo v življenju zagotovo poma-
gali sprejemati prave odločitve. »To-
liko novega smo spoznali in izve-
deli, poleg tega pa se še zelo za-
bavali,« je povedala Sanja, ki doda-
ja, da je bila zmaga nepričakovana 
in veliko presenečenje. Menita, da 
bi morali mladi pridobiti vsaj osnov-
no znanje ekonomije, saj je denar 
pomemben in moramo z njim znati 
ravnati odgovorno. Po Zalinem mne-
nju bi Slovenija lahko uvedla vsaj ob-
vezni izbirni predmet ekonomija, kjer 
bi se učenci naučili odgovornega 

NA FINALNEM TEKMOVANJU EVROPSKEGA DENARNEGA KVIZA sta zmagali učenki mos-
tarske OŠ Sanja Feltrin in Zala Kacafura Stanič. Poslušalci Vala 202 pa so ju nato izbrali še za 
ime tedna.

ekipami od 13- do 15-letnikov, ki so 
zastopali razrede osnovnih šol iz 
28 evropskih držav. Ekipe so se na 
evropski finale uvrstile z zmago na 

nacionalnih tekmovanjih, v katerih je 
sodelovalo več kot 100.000 mladih 
iz vse Evrope. Naši dve predstavnici 
sta bili najuspešnejši.

DOMAČA KOZMETIKA IN DRUŽINSKI PRORAČUN – Neformalni izobraževalni program za odrasle je bil v prvih mesecih tega leta pilotno izve-
den. Foto: arhiv PRC
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Mnenja naših udeleženk v progra-
mu Domača kozmetika in družin-
ski proračun:

»Navdušena. Nisem vedela, koliko 
znanja je potrebnega za izdelovanje 
kozmetike. Zato vse pohvale Tončki 
in njenemu znanju. Fascinirana.« 
Boža K. 

»Meni je bilo zelo fajn. Super. Ma-
lokdaj me je katera stvar tako prite-
gnila kot to. Tudi zdaj, ko smo kon-
čali, berem in se učim. Kmalu bo 
treba spet kaj narediti.« Vera K.

»Za delavnico Domača kozmetika 
in družinski proračun sem se odloči-
la, ker me je zelo zanimalo, kako se 
naredijo dobre kreme. Predavateljica 
Tončka Mavrič nam je stvar razložila 
strokovno in na način, ki je bil vsem 
razumljiv, podajala nam je snov ta-
ko, da smo se naučile izdelati kreme 
za razne tipe kože. Ni kar dala recep-
tov za kreme, ampak nas je seznani-
la, kako sestavine delujejo med seboj, 
tako, da je na koncu vsaka izdelala 
kremo za svoj tip kože. Dobro mi je 
bilo to, da smo poslušale teorijo, iz-
delke naredile doma, nato pa je Tonč-
ka vsak izdelek pogledala in razloži-
la, kaj je bilo v postopku izdelave 
narobe in na kaj moramo drugič 
paziti.

Zelo zanimivo mi je bilo tudi pre-
davanje Gabrijele Mežnar o aroma-
terapiji, ker ima predavateljica ogrom-
no znanja in izkušenj iz tega področ-
ja.« Anica L.

tovrstnih izdelkov, kritično presodijo, 
kaj je sprejemljivo in česa ne bodo 
nikoli naredile niti kupile.

Kaj nam prina{a novo {olsko 
leto?

V naslednjem šolskem letu vam 
Posoški razvojni center, Ljudska uni-
verza Nova Gorica in Šolski center 
Nova Gorica MIC ponujajo naslednje 
programe:

• Tečaji računalništva in digitalne 
fotografije

Na tematsko različno obarvanih 
računalniških tečajih boste lahko 
nadgraditi svoje računalniško znanje, 
se spopadli z novimi izzivi, ki jih 
prinaša razvoj informacijske tehnolo-
gije, ter odkrivali prednosti in slabos-
ti opravljanja storitev prek spleta. 
Ponujamo vam: Začetni tečaj računal-
ništva, računalniški tečaj Digitalna 
mineštra (varnost na internetu, 
Word, Excel, Google Drive, obdelava 
fotografij, pametni telefon …), ABC 
uporabe Excela, Povežimo pametni 
telefon in računalnik, Digitalna foto-
grafija in njegova nadgradnja Foto-
grafski potepi.

Program Računalništvo in tehnolo-
gija se izvaja samo za podjetja, glede 
na njihov interes in potrebe.

• Jezikovni tečaji 
Ponujamo vam nabor različnih rav-

ni jezikovnih tečajev italijanščine, 
angleščine in nemščine.

• Usposabljanje za življenjsko us-
pešnost (UŽU) – Izzivi podeželja za 

turistične ponudnike 
Dopolnili boste svoje poznavanje 

pomembnejših predpisov in zakonov 
s področja turizma. Osvežili in do-
polnili boste svoje znanje angleščine/
italijanščine/nemščine za sproščeno 
komunikacijo z gosti ter si ogledali 
primer dobre prakse. Program je za-
snovan tako, da se prilagaja potre-
bam lokalnega okolja.

• UŽU – Razgibajmo življenje z uče-
njem

Tematsko zaokroženi sklopi ponu-
jajo raznolik nabor uporabnih znanj 
s posameznih področij. V okviru pro-
grama boste naredili nekaj zase, za 
svoje zdravje, usvojili preproste teh-
nike, da se znebite stresa, nadgradili 
veščine pozitivne komunikacije in se 
naučili, kako uspešno upravljati s 
svojim denarjem. Po potrebi boste osve-
žili znanje tujega jezika in si privo-
ščili »izlet« v bližnjo ali daljno okolico.

• Dobra komunikacija – dobri od-
nosi

Komunikacija je ključna za vzpo-
stavitev dobrih medosebnih odnosov 
na delovnem mestu in v družbi na-
sploh. Poznavanje in razumevanje 
osnovnih zakonitosti komunikacije 
(pisne, govorne in nebesedne) lahko 
poveča učinkovitost pri opravljanju 
dela v različnih okoljih.

• Zdravi in vitalni
Spoznali boste, kateri so dejavniki 

tveganja za zdravje, pomen telesne 
dejavnosti, kaj je kakovostna hrana 
in pijača ter kolikšen vpliv ima stres 

na naše počutje.

• Domača kozmetika in družinski 
proračun

Program vas bo popeljal v svet do-
mače kozmetike. Spoznali boste os-
novne pripomočke, sestavine za iz-
delovanje domače kozmetike in po-
stopke izdelovanja različnih vrst do-
mače kozmetike.

• Soustvarjam dobro počutje doma 
in na delovnem mestu – Mindfulness

Program teži k izboljšanju samo-
podobe in delovnega spomina, obvla-
dovanju in s tem zmanjšanju stresa, 
anksioznosti in depresije, povečanju 
pozornosti, zbranosti ter koncentra-
cije, boljši psihični in fizični kondici-
ji ter splošnemu počutju, dvigu 
imunskega sistema, čiščenju krvi in 
krepitvi pljuč, lažjemu soočanju s 
težavami, ustvarjanju ravnovesja med 
umom in telesom, konstruktivnejši 
komunikaciji, osebnostni rasti, zave-
danju samega sebe in s tem vzposta-
vljanju notranjega miru.

Prijave in informacije:
Posoški razvojni center,
telefonska številka: 05/38-41-513, 

e-pošta: jana.skočir@prc.si, spletna 
stran: www.prc.si.

Spremljajte nas tudi na FB-strani 
Ljudske univerze Tolmin in se na 
spletni strani Posoškega razvojnega 
centra naročite na napovednik.

Nika Kikelj Maver,  
Posoški razvojni center

Utrinki

ravnanja z denarjem. Priložnost za 
pridobivanje znanja pa je tudi sode-
lovanje na takem kvizu.

Za zmago, pridobljeno znanje, izku-
šnje in enkratno vzdušje, ki sta ga 
pričarali, jima čestitamo ter se iskre-
no veselimo njunega uspeha. Seve-
da ne smemo pozabiti omeniti nju-
nih staršev, ki so intenzivno sodelo-
vali v pripravah na tekmovanje, ce-
lotnega razreda, ki je z uspehom na 
državnem kvizu omogočil uvrstitev 
na tekmovanje, in vseh na šoli, ki so 
nas podpirali.
Besedilo in foto: Agnes Kozorog, 
mentorica

USPE[NA EKSKURZIJA V 
LONDON
London – Na OŠ Dušana Muniha 
Most na Soči smo se letos prvič od-
ločili, da osmošolcem in devetošol-
cem, v sodelovanju za agencijo LTA, 

ponudimo tridnevno ekskurzijo v 
London. Odziv je presegel vsa pri-
čakovanja in 11. aprila je 35 učen-
cev s spremljevalkami učiteljicami 

MOSTARSKI OSNOVNOŠOLCI SO SREDI APRILA RAZISKOVALI LONDON. V spremstvu uči-
teljic se je 35 učencev odpravilo na ekskurzijo, na kateri so med drugim ugotavljali, ali stereotipi 
o Angležih in Angliji držijo. Foto: Nika Mavri

Valentino Dobravec Junc, Metko 
Kavčič Feltrin in Natašo Rejc 
končno poletelo proti britanski pre-
stolnici, kjer je bilo prav v tistih dneh 

zaradi odločanja o Brexitu precej 
napeto.

Za večino učencev je bila to prva iz-
kušnja potovanja z letalom tako da-
leč brez staršev in prvo srečanje z 
desetmilijonskim velemestom. Trije 
dnevi so (pre)hitro minili med druže-
njem, ogledovanjem znamenitosti 
pod vodstvom slovenskega in angle-
škega vodnika, vožnjami s podze-
mno železnico, vlakom, ladjico in 
pravim rdečim »double-deckerjem«, 
pešačenjem, predvsem pa opazova-
njem pisane množice ljudi z vsega 
sveta. Videli smo vse, kar je vredno 
videti v Londonu (če bi hoteli našteti 
vse znamenitosti, bi zmanjkalo pros-
tora). Ugotavljali smo, ali stereotipi o 
Angležih in Angliji držijo. Angleži so 
res ekstremno vljudni in prijazni ter 
se kljub naglici nikoli ne prerivajo. V 
Londonu pa ne dežuje ves čas.

Učenci so zadovoljno ugotavljali, da 
se s svojim znanjem angleščine od-
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Projekt e-MOTICON, ki se konec junija zaklju~uje, je iskal re{itve za odpravo te`av, s katerimi se 
sre~ujemo zaradi neenakomerne porazdelitve storitev e-mobilnosti v alpskem prostoru. Kljub ve~ 
kot 10.000 javno dostopnih e-polnilnic, je potovanje z e-vozilom izziv. To je ote`ko~eno, ~e sistemi 
e-polnilnic med seboj ne komunicirajo, ~e ne dovoljujejo vseh na~inov pla~ila in ~e te niso registri-
rane pri iskalnikih e-polnilnic.

Kako do u~inkovite polnilne 
infrastrukture?

Projekt e-MOTICON

O d države do države obstajajo 
razlike – tako v številu e-pol-
nilnic in njihovi razpršenosti 

po območju kot v načinu upravljanja 
z njimi, plačevanja in posredovanja 
informacij strankam. Vzroki težav so 
pomanjkanje instrumentov za načr-
tovanje, s katerimi se srečujejo javne 
uprave, pomanjkanje znanja o tehno-
loških inovacijah in poslovnih mode-
lih. Da bi olajšali potovanja vozni-
kom e-vozil, bi bilo treba zagotoviti 
enoten način polnjenja v različnih 
državah.

Bela knjiga s strategijo in 
regionalnimi akcijskimi 
na~rti

Eden glavnih rezultatov projekta je 
strategija e-mobilnosti za območje 

Projekt sofinancira Evropska unija prek 
programa Interreg Območje Alp.

Utrinki

Alp. Ta poskuša prepoznati najpo-
membnejše vidike, ki jih je treba 
obravnavati usklajeno, da bi zagoto-
vili učinkovito e-polnilno infrastruk-

turo in ljudem omogočili preprosto 
potovanje z e-vozili. Povzetki so zbra-
ni v Beli knjigi e-MOTICON, ki je na 
voljo v angleškem in jezikih partner-

AVSTRIJSKI WERFENWENG KOT PRIMER 
DOBRE PRAKSE – Partnerji smo se marca 
srečali v turističnem kraju, katerega poglavit-
no vodilo je spodbujanje trajnostnega turiz-
ma. Leži na 900 metrih nadmorske višine na 
območju zvezne dežele Salzburg, glavni vir 
zaslužka pa sta turizem in kmetijstvo. Gostje 
k njim prihajajo z vlakom, če pa pridejo s svo-
jim vozilom, ga pustijo na parkirišču izven 
naselja in avtomobilske ključe zamenjajo za 
»ključ ekološke mobilnosti« – kartico SAMO, 
s katero imajo možnost izbirati med ekološki-
mi prevoznimi sredstvi. Brezplačno se lahko 
prevažajo z zasebno taksi službo ali električ-
nim avtobusom, izposodijo si lahko e-kolesa 
in e-avtomobile. Domačinom in obiskoval-
cem je na voljo stalna prevozna služba med 
krajem in železniško postajo. Werfenweng se 
lahko pohvali tudi z lastno električno energi-
jo, ki jo proizvajajo s pomočjo generatorja in 
fotovoltaike.

jev. Vsebuje tudi povzetke regional-
nih akcijskih načrtov, ki so nadnaci-
onalno strategijo prilagodili lokalnim 
vizijam, potrebam in ciljem. Posoški 

lično znajdejo tudi izven učilnice. Tri-
je dnevi v velemestu so bili vznemir-
ljivi, a naporni. Upamo, da je poto-
vanje učencem razširilo obzorja, jim 
odprlo oči za vse novo in drugačno, 
pa tudi naučilo ceniti lepote ter 
prednosti domačega okolja.
Metka Kavčič Feltrin, učiteljica,  
OŠ Dušana Muniha Most na Soči

TEDEN RDE^EGA KRI@A  
NA MOSTARSKI O[
Most na So~i – Teden Rdečega kri-
ža se začne 8. maja, ko je svetovni 
dan Rdečega križa, in traja do 15. ma-
ja. Z različnimi dogodki smo ga obe-
ležili tudi na razredni stopnji na OŠ 
Dušana Muniha Most na Soči in se 
skozi slogan HVALA dotaknili vrednot, 
za katere pogosto zmanjka časa.
Učence je na oglasni deski vsako 
jutro pričakala naloga, ki so jo preb-

rali in jo čez dan izpolnili. V ponede-
ljek so prijaznost izkazali sebi, v to-
rek drugim, v sredo so bili spoštljivi 
do hrane, v četrtek do narave, v pe-
tek pa do stvari. Prvošolci so v za-
bavni risanki spoznali malega pro-
stovoljčka in hiteli pripovedovati, ka-
ko tudi oni radi pomagajo. V podalj-
šanem bivanju so nastali plakati o 
hvaležnosti – komu in za kaj smo 
hvaležni. Obiskala nas je Katarina 
Podpečan in z nami delila svojo tri-
letno prostovoljsko izkušnjo v Ango-
li, kjer je poučevala na šoli in delala 
z otroki v vrtcu.
Veseli smo bili obiska starejših 
učencev. Učitelj Marjan Rodman je 
pripeljal ekipo prve pomoči, ki je po-
kazala svoje znanje in spretnosti ob 
nezgodah, učiteljica Mateja Mare-
tič pa prostovoljce, ki so svoj prosti 
čas namenili igri z najmlajšimi šolarji.
Teden smo zaključili s kulturnim pro-

NA MOSTARSKI OŠ SO OBELEŽILI TEDEN RDEČEGA KRIŽA. Skozi slogan HVALA so se do-
taknili vrednot, za katere pogosto zmanjka časa.

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

EUROPEAN UNION
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Utrinki

^eprav se projekt e-MOTICON 
zaklju~uje, pa to ne pomeni, da 
vas o novostih v svetu e-mobilno-
sti ne bomo {e naprej obve{~ali. 
[e vedno bo aktualna spletna 
platforma e-MOTICON (www. 
e-moticon.eu), ki je namenjena 
povezovanju strokovnjakov in 
ostalih zainteresiranih. Tu lahko 
sodelujete v razli~nih razpravah 
na temo e-mobilnosti, in sicer ta-
ko, da se pridru`ite kateri od regi-
striranih uporabni{kih skupin.

Veliko zanimivih informacij  
vam bo dostopnih tudi s klikom 
na spletno stran e-HUB  
Poso{kega razvojnega centra 
(www.projektemoticon.wixsite.
com/e-moticon): novice o javnih 
razpisih Eko sklada s podro~ja 
e-mobilnosti, projektni rezultati, 
kratke animacije, iskalniki polnil-
nic in {tevilne zanimivosti.  
Vabljeni k raziskovanju!

KONEC MARCA JE V MILANU POTEKALA ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA. V pro-
storih Palače Lombardija je več kot 300 udeležencev prisluhnilo predstavitvi rezultatov projekta 
in osvetlitvi pomembne teme električne mobilnosti. Na okroglih mizah so sodelovali tako pred-
stavniki javnih uprav z različnih ravni in držav kot tudi ponudniki energije in storitev, avtomobil-
ske industrije, raziskovalnih ustanov, predstavnikov podjetij, ki delujejo v avtomobilskem sektor-
ju. Na pokritem trgu pa so se predstavili ponudniki avtomobilov, storitev in tehnologije, poveza-
ne z e-mobilnostjo.

KONČNI REZULTATI PROJEKTA: • Smernice e-MOTICON s povzetkom praktičnih ugotovitev, 
zaključkov in priporočil, zbranih v celotnem projektu (na voljo v angleščini in lokalnih jezikih);  
• Bela knjiga e-MOTICON, ki vsebuje strategijo o inovativnem načrtovanju električnih polnilnih 
postaj (na voljo v angleščini in lokalnih jezikih); • sklop tečajev o možnostih in izzivih, povezanih 
z električno polnilno infrastrukturo, vključno s številnimi primeri dobrih praks (v angleščini). Vse 
navedeno gradivo je v elektronski obliki dostopno prek spletnih strani projekta (glej okvirček), 
bela knjiga in smernice pa so na voljo tudi v tiskani različici; na Posoškem razvojnem centru 
jih lahko dobite v angleščini in slovenščini.

razvojni center je ob pomoči zuna-
njega izvajalca izdelal Regionalni 
akcijski načrt e-mobilnosti za Goriško 
statistično regijo ter Smernice za vpe-
ljavo e-mobilnosti na območje Julij-
skih Alp in Triglavskega narodnega 
parka. Dokumenta definirata aktiv-
nosti za razvoj e-mobilnosti in 
predstavljata izhodišče za oblikova-
nje ustreznih politik na tem področju 
ter za načrtovanje polnilne infra-
strukture. Prvi dokument je bil sredi 
marca predstavljen na seji Sveta Se-
vernoprimorske (Goriške) razvojne 
regije.

Smernice za na~rtovanje in 
izgradnjo e-polnilne 
infrastrukture

Partnerji smo bili vključeni tudi v 
izvedbo treh pilotnih aktivnosti. Tako 
smo s platformo e-HUB vzpostavili 
komunikacijski model, kjer javne 
uprave, zainteresirani uporabniki in 
prebivalci najdejo informacije o poli-
tikah, pobudah in potrebah električ-
ne mobilnosti. Pilot e-TRAIL je sode-
loval pri integraciji električnih polnil-
nih postaj v sisteme mobilnosti, 
preizkusil rešitve in storitve za inte-
roperabilnost električnih omrežij za 
polnjenje, povezovanje e-polnilnic v 
informacijske in e-roaming platforme. 
Pilot P&L pa je testiral IKT-orodja za 
načrtovanje in lokalizacijo električnih 
polnilnih postaj.

Spoznanja vseh treh pilotnih aktiv-
nosti so združena v Smernicah e-MO-
TICON, ki so namenjene javnim 
upravam kot praktičen pripomoček 

pri načrtovanju in izgradnji e-polnil-
ne infrastrukture.

Poleg Bele knjige in Smernic 
e-MOTICON je partnerstvo pripravilo 
tudi tako imenovani e-MOTICON te-
čaj. Ta spletni priročnik o možnostih 
in izzivih, povezanih z električno 
polnilno infrastrukturo, zajema tudi 
primere dobrih praks. Skupaj z osta-
limi rezultati oziroma dosežki pro-
jekta je dostopen na spletni platformi 
e-MOTICON www.e-moticon.eu, na-
menjeni povezovanju strokovnjakov 
in ostalih interesnih skupin.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

gramom in sprejemom 15 učencev 
med mlade člane Rdečega križa, ki 
so obljubili, da bodo po svojih močeh 
pomagali, bili prijazni in spoštljivi do 
sebe ter drugih. Učence je med 
mlade člane sprejela Marjanca Ve-
lišček, sekretarka na Območnemu 
združenju Rdečega križa Tolmin.
Besedilo in foto: Mojca Florjančič, 
učiteljica

VOZIMO STAREJ[E
Občina Tolmin in Rdeči križ Sloveni-
je – Območno združenje (RKS – OZ) 
Tolmin sta lani udejanjila dolgoletno 
potrebo po prevozih starejših obča-
nov. Občina je zagotovila osebni avto 
in sredstva za izvajanje, RKS – OZ 
pa je med prostovoljci poiskalo voz-
nike. Projekt je namenjen prevozom 
starejših do nenujnih zdravstvenih sto-
ritev na celotnem območju Slovenije.

V prvi triadi letošnjega leta je bilo 
prepeljanih 98 oseb (povprečno 24 
mesečno) in opravljenih kar 87 pre-
vozov (22 mesečno). Avto je bil na 
vožnji skoraj vsak delovni dan in veli-
kokrat so bile opravljene tudi dve ali 
tri vožnje dnevno. Pogosto sta bila 
na vožnji po dva naročnika prevoza 
ali pa naročnik in njihov družinski 
član kot spremljevalec. To se je po-
kazalo kot dobra praksa, saj je za 
starejše osebe bistveno manj stre-
sno, če neprijetne preglede opravlja 
ob spremstvu domače osebe.
V prvih štirih mesecih tega leta je bi-
lo za prevoze starejših prevoženo 
skupaj 7.031 kilometrov, od tega 
1.312 kilometrov z osebnimi vozili 
prostovoljcev voznikov, ostalo pa s 
službenim avtomobilom. Glede na 
načrtovani obseg prevozov (1.000 
kilometrov mesečno) je plan močno 
presežen.

ORGANIZACIJA PREVOZA STAREJŠIH poteka tako, da na telefonskih številkah 031-264-073 
ali 05/38-81-162 sprejmejo potrebe po prevozu. Podatki se predajo koordinatorki prevoza, ki 
poišče primernega voznika prostovoljca in nato naročniku sporoči, kdaj mora biti pripravljen za 
prevoz. Vozniki in sopotniki so v času prevoza ustrezno zavarovani.

SO^Asnik, letnik XX, {t. 2, 2019

http://www.e-moticon.eu
http://www.e-moticon.eu
http://www.projektemoticon.wixsite.com/e-moticon
http://www.e-moticon.eu


SO^Asnik, letnik XX, {t. 2, 2019

( 10 )

Odli~na popotnica za naprej

Projekt NETWORLD

POSTAVILI TEMELJE ZA 
EVROPSKO POT MIRU

Zdi se, da se nestrpnost, populi-
zem in skrajnost potihoma ponovno 
zgrinjajo nad Evropo, zato je prav, da 
si v tem občutljivem 21. stoletju še 
toliko bolj prizadevamo, da podpre-
mo evropske stebre zaupanja in mi-
ru. Tega se dobro zavedata tudi glav-
na organizatorja mednarodnega sim-
pozija z naslovom Zgradimo Pot 
miru, ki je konec maja v Bovec pri-
vabil okoli 75 slušateljev iz devetih 
evropskih držav. Njihova skupna to-
čka ni zgolj predstavljanje in ohra-
njanje stoletne dediščine, vezane na 
zapuščino vélike vojne, ampak tudi 
njeno vrednotenje. Zato se na dogod-
ku, ki sta ga v okviru dvodnevne 
NETWORLD konference pripravila 
Posoški razvojni center (PRC), vodil-
ni partner projekta NETWORLD, in 
partnerska Ustanova »Fundacija Po-
ti miru v Posočju«, ni razpravljalo le 

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

Po dveh letih in pol izvajanja se projekt NETWORLD, ki prek transnacionalnega programa Interreg 
Podonavje zdru`uje 14 partnerjev iz devet dr`av s ciljem povezovanja in ohranjanja multikulturne 
dedi{~ine prve svetovne vojne uspe{no zaklju~i. O tem, kaj vse se je v tem ~asu naredilo, si lahko 
preberete v e-novi~niku, ki ga najdete na spletni strani www.prc.si/mednarodni-projekti/networld. V 
zadnji rubriki, vezani na ta projekt, bo beseda tekla tudi o ambiciozno zastavljenih ciljih, za katere 
verjamemo, da se bodo nekega lepega dne tudi uresni~ili. 

Utrinki

uradnih dogovorih o sodelovanju, ki 
nam lahko pomagajo ustvariti Evrop-
sko Pot miru. Gre tudi za to, da se 
po zaključku projekta še naprej ne-
gujejo partnerske in prijateljske vezi, 
ki so se ustvarile v času trajanja pro-
jekta, ob tem pa spodbuja medseboj-
no razumevanje, kulturne izmenjave 
oziroma deljenje izkušenj ter dobrih 
praks. 

Zbrane sta najprej pozdravila pod-
župan Občine Bovec Miro Bozja in 
direktorica PRC mag. Almira Pirih. 
V nadaljevanju smo lahko prisluhni-
li idejnemu očetu Poti miru v Slove-
niji in predsedniku uprave Ustanove 
»Fundacija Poti miru v Posočju« 
Zdravku Likarju, ki je življenje 
posvetil ohranjanju spomina in de-
diščine prve svetovne vojne. Pot mi-
ru, sprva speljana le po Zgornjem 
Posočju, se je kaj kmalu raztegnila 
na območje od Alp do Jadrana. A kot 
kaže, se tu ne bo končala. Po bese-

PODPISALI SO LISTINO PARTNERSTVA Z NAMENOM URESNIČITVE POBUDE ZGRADIMO 
EVROPSKO POT MIRU – Gostje iz devetih držav so se s podpisom zgodovinske listine partner-
stva med drugim zavezali k uresničitvi pobude Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« in v 
bovški Stergulčevi hiši postavili temelje za Evropsko Pot miru. Foto: Tomaž Konrad

o pomenu evropske dediščine prve 
svetovne vojne za prihodnost, ampak 
so se na pobudo fundacije prav v 
bovški Stergulčevi hiši postavili tudi 
prvi temelji za Evropsko Pot miru. 

Povabljeni gostje iz devetih držav so 
se s podpisom zgodovinske listine 
partnerstva med drugim zavezali k 
uresničitvi zgoraj omenjene pobude. 
Pri tem ne gre le za napredovanje pri 

Naročniki prevozov so osebe (pravi-
loma starejše od 65 let), ki velikok-
rat potrebujejo tudi pomoč pri hoji 
ali napotitvi do ustreznih ambulant. 
Vozniki prostovoljci so zato tudi 
spremljevalci, pomočniki pri hoji in 
urejanju administrativnih dejanj v 
bolnišnicah, okrevališčih in zdrav-
stvenih domovih. Konec aprila je do-
govor o prostovoljstvu pri RKS – OZ 
podpisalo 25 prostovoljcev vozni-
kov, vožnje s svojimi in službenim 
avtom pa opravljajo tudi drugi. Za 
prevoze starejših so vozniki v prvih 
štirih mesecih leta opravili 331 pro-
stovoljnih ur. Prostovoljno pa se 
opravlja tudi nekaj nalog koordinaci-
je, za kar je bilo v štirih mesecih op-
ravljeno 155 ur.
Občina Tolmin je v proračunih za leti 
2019 in 2020 za izvajanje projekta 

namenila po 12.000 evrov, ki bodo 
vsekakor dobra naložba.
Besedilo in foto: Marjanca Velišček, 
sekretarka RKS – OZ Tolmin

DAN ZA SPREMEMBE NA 
TOLMINSKEM
Tolminsko – Vseslovenska prosto-
voljska akcija Slovenske filantropije 
»Dan za spremembe« je leta 2010 
nastala z namenom spodbujanja lju-
di, da aktivno pristopijo k odzivanju 
na potrebe posamezne skupnosti ali 
posameznikov. Letos je bila rdeča 
nit »odpravljanje diskriminacije«, de-
javnosti pa so potekale v 80 krajih 
po Sloveniji. Prijavljenih je bilo več 
kot 600 organizacij (nevladnih orga-
nizacij, vrtcev, osnovnih in srednjih 
šol, krajevnih skupnosti, občin, jav-

LETOS SO V OKVIRU DNEVA ZA SPREMEMBE ZDRUŽILI MOČI RKS – OZ TOLMIN IN OZA-
RA SLOVENIJA – ENOTA NOVA GORICA ter osebi iz okolice Tolmina pomagali urediti bivalni 
prostor. Foto: Lidija Pregelj

SO^Asnik, letnik XX, {t. 2, 2019

http://www.prc.si/mednarodni-projekti/networld


SO^Asnik, letnik XX, {t. 2, 2019

( 11 )

E-RAZSTAVA ŽENSKE V PRVI SVETOVNI VOJNI bo v pros-
torih Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« na ogled 
vse do pozne jeseni. Do nje pa lahko dostopate tudi prek 
spleta na potmiru.si/zenskevprvi. Foto: arhiv fundacije

Utrinki

dah Maše Klavora iz omenjene fundacije se je 
ideja o skupni Poti miru postopoma razširila po 
območju Podonavja. Želja organizatorjev simpozi-
ja pa je vsekakor še veliko bolj ambiciozna, saj si 
želijo, da bo nekoč prav ta pot s svojo močno 
sporočilnostjo lahko povezala velik del Evrope. 
Klavorova je tako zbranim pojasnila, kako je nas-
tala ideja o Evropski Poti miru, kakšne so njene 
vrednote, poslanstvo in vizija, zakaj jo potrebuje-
mo in kako jo lahko uresničimo.

Izkušnje s področja kulturnozgodovinskega tu-
rizma pa sta z nami delila tudi gosta iz Iepra Piet 
Chielens iz In Flanders Fields Muzeja in Lea Win-
keler iz tamkajšnje turistične organizacije Visit 
Flanders. Oba smo lahko udeleženci študijske ture 
v belgijsko mesto miru spoznali že lansko jesen. 
Tokrat sta svoje zanimivo delo predstavila še osta-
lim prisotnim na simpoziju. Med drugim smo iz-
vedeli, da je prav turistična organizacija Visit Flan-
ders v petih letih gostila kar tri milijone obiskoval-
cev in da jim na njihovi FB-strani trenutno sledi 
več kot 171.600 oseb iz celega sveta.

V nadaljevanju sta mag. Tadej Koren iz omenje-
ne fundacije in Nicóla Revelant iz Promoturisma 
Friuli Venezia Giulia pojasnila, kako so projektni 
partnerji skupaj oblikovali Pot miru od Alp do 
Jadrana, ki že v imenu vabi na sprehod med na-
ravnimi lepotami vzdolž nekdanje soške fronte. 
Hkrati pa sta podala smernice za nadaljnji razvoj 
tovrstnega kulturnozgodovinskega turizma. Zbrane 
sta namreč seznanila z dejavnostmi, ki že poteka-
jo v okviru novembra lani odobrenega strateškega 
projekta med Slovenijo in Italijo WALKofPEACE, ki 
ga prav tako vodi PRC. Več o tem novem projektu 
si lahko preberete na strani 12. 

Simpozij je postregel tudi z rezultati, ki so v 
okviru projekta NETWORLD nastali v Sloveniji. O 
tem, kako nam je v dobrih dveh letih uspelo po-
večati prepoznavnost dogodkov iz vélike vojne in 
njene dediščine na celotnem območju Podonavja, 
je spregovorila vodja projekta Vesna Kozar iz Po-
soškega razvojnega centra. »Z rezultati smo lahko 

več kot zadovoljni, saj smo v posameznih segmen-
tih celo presegli lastna pričakovanja. Že res, da se 
projekt zaključuje, a zastavljene aktivnosti se bodo 
nadaljevale v okviru drugih iniciativ in projektov, 
kar nas najbolj veseli. Naj pa povem še to, da se 
je v tem času med vsemi 14 projektnimi partnerji 
vzpostavilo izjemno uspešno sodelovanje, ki je 
odlična popotnica za uresničevanje skupnih ciljev 
Evropske Poti miru!« je ob koncu povzela vodja 
projekta.

V zadnjem delu je zbrane nagovorila Neja Petek, 
direktorica Agencije za razvoj in marketing v tu-
rizmu Nea Culpa. Spregovorila je o sodobni izku-
šnji obiskovanja prostorov spomina, kot so na 
primer spominski parki, vojaška pokopališča, ka-
pelice in muzeji ..., ki so po njenih besedah pos-
tali pomembna turistično valorizirana dediščina. 

Simpozij je udeležencem kljub muhastemu vre-
menu postregel z nekaj primeri dobrih praks ohra-
njanja dediščine prve svetovne vojne na naših tleh. 
V dveh dneh so namreč gostje obiskali Log pod 
Mangartom, kjer so se na tamkajšnjem vojaškem 
pokopališču poklonili padlim v prvi svetovni vojni, 
ogledali pa so si tudi muzej na prostem na Kolo-
vratu in nemško kostnico v Tolminu.
Tatjana Šalej Faletič

»DAJTE NAM KRUHA! SKLENITE MIR!«
Kobariški muzej je 12. aprila gostil predavanje 

avtorice tega prispevka z naslovom »Dajte nam 
kruha! Sklenite mir!« Prehrana, pomanjkanje in 
protesti – ženske preživetvene strategije med prvo 
svetovno vojno. Gre za vprašanje prehrane v prvi 
svetovni vojni in o glavnih protagonistkah tega 
boja za preživetje, ki se je dogajalo v zaledju, na 
tako imenovani domači fronti – o ženskah v raz-
ličnih vlogah. Ženske kot hranilke družine, skrb-
nice na kmetijah, delavke v tovarnah, kršilke za-
konov, upornice, protestnice, aktivistke za mir in 
ne nazadnje, ko se je vojna vse bolj bližala koncu, 
tudi njene goreče nasprotnice. 

Predavanju je v prostorih Ustanove »Fundacija Poti 

miru v Posočju« sledilo odprtje e-razstave Ženske 
v prvi svetovni vojni, ki si jo bo mogoče ogledati 
vse do pozne jeseni, do nje pa lahko prek spleta 
dostopate tudi na naslovu potmiru.si/zenskevprvi, 
o čemer smo že pisali v letošnji prvi številki SO-
ČAsnika. E-razstava je plod sodelovanja med Od-
delkom za zgodovino Filozofske fakultete Univer-
ze v Ljubljani in omenjeno fundacijo. Gre za 
e-različico razstav iz preteklih let, ki so bile pos-
večene štirim vojnim letom in začetkom povojnega 
obdobja, ter jih je bilo mogoče v znamenju stole-
tnic v letih 2014, 2015, 2016 in 2017 videti v Koba-
ridu. S postavitvami so avtorji želeli širšo javnost 
seznaniti z vlogami žensk, ki so živele in delovale 
v vojnem času v neposredni bližini soške fronte 
ter njenem zaledju, ob tem pa osvetliti tudi doga-
janje v širšem mednarodnem prostoru. 

Večletni projekt so podprle sodelujoče instituci-
je ZRC SAZU, Kobariški muzej, Tolminski muzej, 
Goriški muzej, Muzej novejše zgodovine in Naro-
dni muzej Slovenije. Spletna različica pa je nasta-
la prav s finančno podporo projekta NETWORLD. 
dr. Petra Testen Koren, soavtorica razstave Ženske v 
prvi svetovni vojni

nih zavodov, podjetij …), 173 akcij 
ter več kot 9.000 prostovoljcev in 
prostovoljk.

Na območju Tolmina smo ob tej pri-
ložnosti pri organizaciji moči združili 
Rdeči križ Slovenije – Območno 
združenje (RKS – OZ) Tolmin in Oza-
ra Slovenija – enota Nova Gorica. 
RKS – OZ Tolmin je humanitarna or-
ganizacija, ki na Tolminskem rada 
prisluhne potrebam lokalnega prebi-
valstva, Ozara Slovenija pa je nevla-
dna organizacija, ki s svojimi storitva-
mi psihosocialne podpore in pomoči 
prek gostovanj na Tolminskem ponu-
ja oporo osebam, ki se srečujejo s 
težavami v duševnem zdravju ter nji-
hovim družinam.

S skupnimi močmi smo se zaposleni 
in prostovoljci obeh organizaciji od-

ločili, da osebi iz okolice Tolmina po-
magamo urediti bivalni prostor z na-
menom vzpostavitve ugodnejših po-
gojev za bivanje. Akcija se je začela 
v dopoldanskih urah; počistili in po-
ravnali smo stene bivalnega prostora 
ter jih prepleskali. Ob prijetni družbi 
in v pozitivnem razpoloženju je delo 
hitro steklo, tako da smo delovno ak-
cijo zaključili že v zgodnjih večernih 
urah.

Med delom pa ni zmanjkalo časa niti 
za krajši počitek s kosilom, za kate-
rega se najlepše zahvaljujemo 
vodstvu in kuhinji Gostola TST. Za 
uspešno izvedeno akcijo pa gre zah-
vala vsem sodelujočim – poleg ome-
njenega podjetja tudi zaposlenim in 
prostovoljcema obeh organizacij.

Lidija Pregelj in Marjanca Velišček

SRE^ANJE STAREJ[IH 
OB^ANOV OB^INE BOVEC
Bovec – V organizaciji občinskega 
rdečega križa (RK) in finančni pod-
pori krajevnih skupnosti Bovec ter 
Žaga je tretjo soboto v maju v Gostil-
ni Pod lipco potekalo tradicionalno 
srečanje starejših občanov občine 
Bovec. Tudi letos je bilo vzdušje izje-
mno prijetno. Seveda so si imeli 
udeleženci (posamezniki se srečajo 
le ob tej priložnosti) veliko povedati, 
čas pa je kar prehitro tekel. Za kul-
turni program so poskrbeli učenci 
OŠ Bovec pod mentorstvom Tatja-
ne Kašca, za letošnjo rdečo nit pa 
so izbrali kavo. Od Cankarjeve »pra-
ve« kave in cikorije do današnje kave 
so s petjem, plesom, recitacijami ter 
darilci udeležence pospremili skozi 

celotno prireditev.
Ob tej priložnosti je obiskovalce na-
govoril tudi župan Občine Bovec 
Valter Mlekuž, predsednica občin-
skega RK Nada Mrakič pa je 
predstavila delovanje te humanitarne 
organizacije in poudarila pomembno 
vlogo vseh prostovoljcev. Nagovoril 
jih je tudi predsednik RKS – OZ Tol-
min Rafael Šuligoj in se občini ter 
županu zahvalil za uspešno sodelo-
vanje. Poudaril je, da se bodo še 
naprej trudili izvajati vse zastavljene 
programe, še posebno pa se bodo 
posvečali programom za starejše, 
kot je na primer izvajanje brezplačnih 
prevozov, kar bi dolgoročno radi raz-
širili na vse tri občine. Marjanca Ve-
lišček, sekretarka na območni enoti 
RK, pa je po srečanju dejala: »Letos 
smo obeležili desetletnico prijetne-
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Po tem, ko se je v zadnjih letih kulturni turizem v dolini So~e, vezan predvsem na obdobje prve 
svetovne vojne, dodobra raz`ivel, se posledi~no pove~ujejo tudi potrebe po ohranjanju tovrstne 
dedi{~ine. Na ta ra~un je bilo uresni~enih `e veliko projektnih zamisli in urejenih ni~ koliko 
zanimivih to~k, ki opominjajo na tiste ~rne dni izpred sto let in nas hkrati opozarjajo, kako 
pomembna vrednota je mir.

Trajnostni razvoj dedi{~ine prve svetovne 
vojne med Alpami in Jadranom

Projekt WALKofPEACE

J unija letos se bo iztekel medna-
rodni projekt NETWORLD, no-
vembra lani pa se je že začel 

izvajati nov, ki so ga prijavitelji poi-
menovali »WALKofPEACE – Trajnostni 
razvoj dediščine prve svetovne vojne 
med Alpami in Jadranom«. Če si je 
prvi projekt zadnji dve leti in pol pri-
zadeval za povečano prepoznavnost 
dogodkov ter dediščine iz časa prve 
svetovne vojne na območju Podonav-
ja in za prenos znanja ter po-
membnosti zavedanja tovrstne kul-
turne dediščine na mlade, bo nov 
projekt skušal dokončati Pot miru od 
Alp do Jadrana vzdolž nekdanje so-
ške fronte kot integralni turistični 
produkt (daljinska pohodniška pot). 
Hkrati bo WALKofPEACE poleg šte-
vilnih drugih turističnih, raziskoval-
nih in izobraževalnih dejavnosti na-
daljeval s popisom padlih vojakov 
vzdolž celotne soške fronte in razvo-

jem blagovne znamke Poti miru 
(»Walk of Peace«). Predvidenih pa je 
tudi nekaj novih naložb in nadgradnja 
ponudbe centrov za obiskovalce, ki ši-
rijo evropsko idejo o združevanju kra-
jev z dediščino prve svetovne vojne.

^ezmejna Pot miru
Gre za strateški projekt, ki je sofi-

nanciran s sredstvi iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v okviru 
čezmejnega programa Interreg V-A 
Italija-Slovenija 2014–2020. Projekt, ki 

se bo izvajal vse do novembra 2021, 
vodi Posoški razvojni center ob stro-
kovni pomoči partnerske Ustanove 
»Fundacija Poti miru v Posočju« iz 
Kobarida, kjer se je zamisel za pro-
jekt tudi razvila. Zato ni čudno, da 
so se projektni partnerji konec pre-
teklega leta prvič sestali prav v Ko-
baridu. Na delovnem srečanju, ki je 
potekalo v Domu Andreja Manfrede, 
je udeležence najprej pozdravila vod-
ja projekta mag. Almira Pirih, direk-
torica Posoškega razvojnega centra. 
Ta je v nadaljevanju z vodjo omenje-
ne fundacije Mašo Klavora zbranim 
predstavila projekt in njegov namen. 
Srečanja sta se udeležila tudi župan 
Občine Tolmin Uroš Brežan in direk-
tor Občinske uprave Občine Kobarid 
Simon Škvor. Vsi so poudarili po-
men tega strateškega projekta, ki bo 
pripomogel k sodelovanju partnerjev 
na obeh straneh meje na področju 

Projekt sofinancira Evropski sklad 
za regionalni razvoj prek programa 
INTERREG V-A Italija - Slovenija 
2014–2020.

VIZITKA PROJEKTA:
Vodilni partner: Poso{ki razvojni center

Partnerji v projektu:

De`ela Veneto (IT), Ustanova »Fundacija Poti miru 
v Poso~ju«, Agencija VEGAL iz Pokrajine Benetke 
(IT), Znanstvenoraziskovalni center Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti, Agencija za 
turizem De`ele Furlanije - Julijske krajine (IT),
Mestna ob~ina Nova Gorica, Agencija za kulturno 
dedi{~ino De`ele Furlanije - Julijske krajine (IT),
Javni zavod za upravljanje dedi{~ine in turizem 
Pivka, Ob~ina Ragogna (IT).

Trajanje projekta: 1. 11. 2018–31. 10. 2021
Vrednost projekta: 2.893.176 EUR
Sredstva ESRR: 2.459.199,59 EUR
Dele` sofinanciranja: 85 odstotkov

Utrinki

ga druženja s starejšimi občani ob-
čine Bovec, z organizacijo takšnih 
dogodkov pa imamo predstavniki 

TRADICIONALNO SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV OBČINE BOVEC je bilo letos jubilejno, 
saj so organizatorji zabeležili deseto srečanje. Foto: Veselin Vujačić

RK priložnost pokazati, da jih ceni-
mo in smo radi v njihovi družbi.«
Milan Štulc

ZMAGOVALCI 
MED[OLSKEGA 
TEKMOVANJA Z DRU[TVOM 
MERITUM NA OBISKU V 
POSO^JU
Poso~je – Kulturno društvo Meritum 
iz madžarskega Szegeda že vrsto let 
sodeluje z Društvom »Peski 1915–
1917« iz Tolmina. Obe društvi pove-
zujejo sorodne dejavnosti, med dru-
gimi skrb za ohranjanje dediščine 
soške fronte in spomina na žrtve 
prve svetovne vojne. Predstavniki 
društva že več kot deset let redno 
prihajajo v Posočje sredi avgusta, 
ko se pred kaverno z madžarskim 
oltarjem na Mrzlem vrhu odvija tradi-
cionalna spominska slovesnost z 
mašo.

V sklopu svojih izobraževalnih dejav-
nosti je Društvo Meritum v šolskem 
letu 2018/2019 v Szegedu že de-
setič organiziralo regijsko medšol-
sko tekmovanje iz zgodovine. Na 
razpis se je prijavilo 28 tričlanskih 
skupin iz okraja Csongrad in ma-
džarskih šol v zamejstvu. Tekmovalci 
so se izkazali z odličnim poznava-
njem zgodovine prve svetovne vojne 
in dogajanja na soški fronti. Tri prvo-
uvrščena moštva, predstavnice šol 
iz Kisiratosa v Transilvaniji, Szegeda 
in Mórahaloma, je društvo nagradilo 
s štiridnevno študijsko ekskurzijo na 
prizorišča soške fronte.

Nagrajeni učenci in njihovi profesorji 
zgodovine so med 25. in 28. apri-
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UDELEŽENCI STROKOVNE EKSKURZIJE SO SI NA KRASU MED DRUGIM OGLEDALI TUDI 
AVSTRO-OGRSKO VOJAŠKO POKOPALIŠČE V ŠTANJELU in z direktorico Javnega zavoda 
Komenski Kras spregovorili o možnostih ureditve pomembnega zgodovinskega območja Grma-
da v čezmejni muzej na prostem prve svetovne vojne. Foto: Mihael Uršič

zgodovinske dediščine prve svetovne 
vojne in povezovanju območja od 
Alp do Jadranskega morja v enotno 
čezmejno Pot miru.

Kaj konkretno nam prina{a 
WALKofPEACE?

Glavne dejavnosti, ki se bodo pre-
dvidoma odvijale na slovenski strani, 
so:
• naložbe v dediščino prve svetovne 

vojne (• ureditev dostopa do Ja-
vorce in popravilo dotrajane strehe 
ter ograje, • ureditev nove pešpo-
ti pod trdnjavo Kluže, • vzdrževal-
na dela na nemški kostnici in nje-
ni okolici, • izgradnja razstavnega 
paviljona in obnova vojaškega vo-
zila v Kobaridu, • obnova vojaške 
kapele Bes na Planici, • obnova 
korita na Kambreškem, • posodo-
bljen informacijski center v Koba-
ridu in na Sabotinu);

• vzdrževalna dela in postavitev in-
formacijskih točk na Poti miru ter 
muzejih na prostem;

• turistične zgibanke (krovna zgi-
banka o Poti miru od Alp do Ja-
drana ter nekaj lokalnih in regio-
nalnih);

• nova spletna stran Poti miru;
• priprava dokumentacije za uredi-

tev okolice Cerja;
• izobraževanja za različne ciljne 

skupine (mlade, osebje v muzejih, 
vodnike, turistične informatorje in 
ponudnike);

• izvedba študijske ekskurzije – 
ogled primera dobre prakse;

• smernice upravljavskega načrta za 
Pot miru od Alp do Jadrana in 
priprava priročnika o znamki Pot 
miru;

• popis padlih vojakov na Goriškem 
in Krasu;

• potujoča razstava o Poti miru od 
Alp do Jadrana;

• film in razstava o vojakih – ume-
tnikih na soški fronti;

• stalna razstava o logistiki v času 
soške fronte;

• strokovne konference in simpoziji;
• kulturni dogodki in druge razsta-

ve.
Maša Klavora, vodja Ustanove 
»Fundacija Poti miru v Posočju«

STROKOVNA EKSKURZIJA Z 
OBISKOM DEDI[^INE PRVE 
SVETOVNE VOJNE

Kras – Predstavniki partnerjev stra-
teškega projekta »WALKofPEACE« iz 
Ustanove »Fundacija Poti miru v Po-
sočju«, Posoškega razvojnega centra 
in Kobariškega muzeja smo se konec 
marca udeležili strokovne ekskurzije, 
v sklopu katere smo spoznavali de-
diščino prve svetovne vojne na Kra-
su, ki je prav tako vključena v Pot 
miru od Alp do Jadrana. V Štanjelu 
smo si ogledali začasno razstavo z 
naslovom »Nebroj pozdravov iz boj-
nega polja«, na kateri so predstavlje-
ni predmeti, spomini in dogajanje na 
Krasu v zaledju soške fronte. Z direk-
torico Javnega zavoda Komenski Kras 
Polono Abram smo spregovorili o 
možnostih ureditve pomembnega 
zgodovinskega območja Grmada v 
čezmejni muzej na prostem prve sve-
tovne vojne in se sprehodili tudi do 
tamkajšnjega avstro-ogrskega voja-
škega pokopališča.

Študijski obisk smo nadaljevali z 
obiskom druge pomembne tovrstne 
točke na Krasu – Debele griže, ki se 

nahaja v občini Zagraj v Italiji. V 
sklopu obeleževanja stoletnic so tu-
kajšnji javni in zasebni partnerji pre-
novili tukajšnji muzej, razgledno 
ploščad in muzej na prostem. Tako 
lahko danes obiskovalci soško fronto 
spoznavajo tudi s pomočjo 3D-očal, 
interaktivnega zemljevida in drugih 
inovativnih vsebin. Tukaj so se nam 
pridružili še nekateri drugi predstav-
niki partnerjev omenjenega strateške-
ga projekta, odbornica za turizem 
občine Zagraj, predstavnik podjetja 
IKON, ki je izvedel inovativne vsebi-
ne prenovljenega muzeja, predsedni-
ca Fundacije Cassa di Risparmio iz 
Gorice, ki je sofinancirala obnovo 
muzeja in muzeja na prostem, ter 

direktor italijanske kostnice v Redi-
pulji. Predstavniki partnerjev strate-
škega projekta Polona Cimprič iz 
Posoškega razvojnega centra, Nicola 
Revelant iz Promoturisma FVG in 
avtorica tega prispevka smo vsem 
prisotnim predstavili projekt »WALK-
ofPEACE«.

Študijska ekskurzija je bila za vse 
udeležence zelo koristna, saj smo z 
obiskom dediščine soške fronte na 
tem območju nadgradili védenje in 
okrepili stike s pomembnimi organi-
zacijami, ki se z raziskovanjem, ohra-
njanjem ter predstavitvijo dediščine 
ukvarjajo na južnem delu soške fronte.

Maša Klavora, vodja Ustanove 
»Fundacija Poti miru v Posočju«

Utrinki

lom skupaj s predstavniki Društva 
Meritum obiskali Kobarid, Tolmin in 
Doberdob. Pritegnila jih je predstavi-
tev velike vojne v Kobariškem muze-
ju in položaji tretje italijanske frontne 
črte na Kolovratu. Po pozdravnem 
nagovoru predsednika Društva Pe-
ski Ludvika Pavšiča so si v Tolminu 
ogledali zbirke Tolminskega muzeja, 
skozi katere jih je popeljal kustos – 
etnolog Marko Grego. Soško fronto 
in tolminsko mostišče jim je na av-
stro-ogrskem vojaškem pokopališču 
na Ločah predstavil vodnik Rok Cu-
der. Nato so se podali do Javorce, 
kjer so z zanimanjem prisluhnili nje-
govi pripovedi o gradnji spominske 
cerkve Svetega Duha. V hrastove 
plošče so vžgana tudi imena padlih 

vojakov in častnikov III. bataljona 
46. pehotnega polka iz Szegeda, ki 
je branil Mrzli vrh. Na Doberdobski 
planoti so jim člani zgodovinske sek-
cije iz Martinščine (San Martino del 
Carso) predstavili svoj mali muzej, 
madžarsko kapelo v Vižintinih in ne-
katera obeležja madžarskih enot, ki 
jih je pomagalo obnoviti prav Dru-
štvo Meritum.

Cilji teh izobraževalnih dejavnosti, to 
so ozaveščanje mladih o pomenu 
ohranjanja zgodovinskega spomina, 
dostojen poklon padlim v prvi sve-
tovni vojni in prenos znanj na prihod-
nje rodove kot opomin na ta strašni 
čas, so bili doseženi.
Besedilo in foto: mag. Mojca Rutar

MADŽARSKI UDELEŽENCI ŠTUDIJSKE EKSKURZIJE pred vhodom v spominsko cerkev Sve-
tega Duha v Javorci.
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ZELENA LU^ ZA IZVAJANJE 
DVEH NOVIH PROJEKTOV

Na območju, kjer deluje lokalna 
akcijska LAS Dolina Soča, sta se le-
tošnjo pomlad začela izvajati dva 
nova projekta. Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo (MGRT) 
je namreč ugotovilo, da sta oba pro-
jekta skladna z namenskimi zahteva-
mi in prispevata k uresničevanju ci-
ljev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR) ter strategije lokalnega 
razvoja. Posledično sta sredi aprila 
dobila zeleno luč za zagon predvide-
nih dejavnosti in s tem tudi upravi-
čenost do 80-odstotnega sofinancira-
nja.

Na ta račun se bo v Desklah poso-
dobil dnevni in medgeneracijski cen-
ter (DMC). S pomočjo projekta bo 
tako imenovana Hiša dobre volje 
pridobila manjkajočo opremo, ki bo 
omogočala nemoteno delovanje cen-
tra, urejeno okolico z visokimi gre-
dami in dodatno vsebino (izobraže-
vanja, delavnice ter usposabljanja za 
vse lokalne organizacije ter lokalno 
prebivalstvo na temo demence, sta-

LAS Dolina So~e

Tudi v tej {tevilki SO^Asnika smo za bralce SO^Asnika pripravili kratek pregled nekoliko zanimivej{e-
ga dogajanja na podro~ju delovanja lokalne akcijske skupine LAS Dolina So~e v zadnjih mesecih.

Kratek pregled zanimivej{ega 
dogajanja

ranja, oskrbe starih in neformalne 
oskrbi). Skupna vrednost projekta 
DMC Občine Kanal ob Soči Hiša dob-
re volje Deskle, katerega prijavitelj je 
omenjena občina, znaša nekaj več 
kot 77.700 evrov, delež sofinanciranja 
pa dobrih 51.000 evrov. Projekt, ki se 
bo izvajal do konca letošnjega okto-
bra, bo usmerjen predvsem k vzpo-
stavitvi inovativnega produkta social-
nega skrbstva oziroma varstva. Vse-
kakor pa na račun novega dnevnega 
in medgeneracijskega centra ne bodo 
imeli koristi le prebivalci občine Ka-
nal ob Soči, ampak po potrebi tudi 
drugi.

Projekt Mrouce cajta, ki se bo letos 
izvajal v Podbrdu, pa so prijavili na 
Občini Tolmin. Njegova vrednost je 
ocenjena na okoli 86.000 evrov, pri-
javitelji pa računajo, da bodo zanj iz 
ESRR prejeli okoli 58.500 evrov sofi-
nanciranega nepovratnega denarja. S 
pomočjo projekta se ne bodo odkri-
vali zgolj potenciali omenjenega kra-
ja, ampak bodo ti tudi trajnostno 
umeščeni v prostor. Vzpostavljeno 
partnerstvo pa si bo prizadevalo tudi 

za ohranitev lokalne dediščine, pri 
čemer računajo, da se bo prebival-
stvu omogočilo kakovostnejše življe-
nje, obiskovalcem pa bodo ti poten-
ciali ponujeni kot razpršeni turistični 
produkt.

Več informacij o posameznem pro-
jektu najdete na spletni strani LAS 
Dolina Soče.
T. Š. F.

PRIBLI@AJMO UNESCOVA 
BIOSFERNA OBMO^JA 
PREBIVALCEM

Biosferna območja, zavarovana v 
okviru Unescovega programa Človek 
in biosfera, so območja s posebno 
obliko varstva. Gre za območja, ki 
vzpostavljajo pozitiven odnos ter 
enakovredno partnerstvo med člove-
kom in naravo. Tu zavarovana narava 
ni pomembnejša od uravnoteženega 
gospodarskega razvoja, žal pa so ve-
čini njihove prednosti in priložnosti, 
ki jih ponujajo, še vedno neznane.

Prav zato je Javni zavod Triglavski 
narodni park (JZ TNP) v okviru pro-
jekta Približajmo Unescova biosferna 

območja prebivalcem, v katerem je 
poleg omenjenega zavoda partner 
tudi Posoški razvojni center, nosilec 
operacije pa je lokalna akcijska sku-
pina LAS Dolina Soče, v aprilu orga-
niziral strokovno ekskurzijo na Bios-
ferno območje Kras in porečje Reke. 
Namenjena je bila prav slednjemu – 
predstaviti ljudem biosferno območje 
kot poligon priložnosti za razvoj so-
naravnih dejavnosti.

V Sloveniji so bila do danes usta-
novljena štiri biosferna območja, po-
leg tokrat obiskanega so tu še Bios-
ferno območje Julijske Alpe, Biosfer-
no območje Kozjansko in Obsotelje 
ter v preteklem letu ustanovljeno 
Biosferno območje Mura. Po uvodni 
predstavitvi Parka Škocjanske jame 
in širšega biosfernega območja Kras 
in porečje Reke v promocijsko kon-
gresnemu centru Pr’ Nanetovih smo 
se udeleženci nato podali v podze-
mlje. Soteska, na koncu katere Reka 
izginja v skrivnostni podzemni svet, 
je že od nekdaj privlačila človeka in 
burila njegovo domišljijo. Škocjanske 
jame je ustvarila reka Reka, ki izvira 

Utrinki

AKTIVNO POSO^JE – VADBA, 
GLASBA, DOBRODELNOST
Tolmin – Živimo v svetu hitrega rit-
ma, obveznosti in dolžnosti. Ob 
vsem tem nam velikokrat zmanjka 
motivacije za redno gibanje in zdra-
vo prehranjevanje. Običajno vas tre-
nerji pozivamo k dejavnejšemu nači-
nu življenja, saj šport poleg fizične 
pripravljenosti blagodejno vpliva tudi 
na psihično počutje.
Tokrat pa vam ekipa trenerjev Re-
setworkout, ki jo sestavljamo Edin 
Ambrož, Matic Kolenc, Jan Kova-
čič in Tadej Marinič, ponuja prilož-
nost, da naredite korak naprej in 
postanete boljši. Za vas namreč pri-

tez, ki skrbi za tiste, ki so kot otroci 
preboleli raka.

Imeli boste priložnost razgibati svoje 
telo z najboljšimi trenerji v Sloveniji 
ter dobiti koristne informacije v zvezi 
z zdravo in uravnoteženo. Tekom ce-
lega popoldneva bomo poskrbeli tu-
di za pestro glasbeno dogajanje. 
Seveda pa nismo pozabili na ljubite-
lje joge in naše najmlajše, za katere 
smo pripravili raznorazne igre ter de-
lavnice. Ta dan pa bo z nami tudi ra-
per Zlatko Čordić.

Zato za trenutek pobegnite iz vsak-
dana, oblecite svoj najlepši nasmeh, 
odprite srce in se nam 8. junija ob 
11. uri pridružite na Športnem parku 

pravljamo ekskluzivni dogodek, kjer 
bomo vadbo združili z glasbo in do-
brodelnostjo. Tako ne boste poskr-
beli le za svoje zdravje in zabavo, 

temveč hkrati pomagali tistim, ki pot-
rebujejo našo pomoč. Celoten izku-
piček od prodanih vstopnic bomo 
podarili fundaciji Ustanova Mali vi-
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ob vznožju Snežnika, ponika pa pod 
skalno steno, vrh katere leži vasica 
Škocjan, po kateri imajo jame svoje 
ime. Izjemna prostornina podzemne-
ga kanjona in reka, ki šumi skozenj, 
je tisto, kar loči Škocjanske jame od 
drugih jam in jih uvršča ob bok ne-
katerim svetovno znanim podze-
meljskim znamenitostim na svetu. 
Kljub izjemnemu pomenu jam in 
njihovi prepoznavnosti upravljavec 
Javni zavod park Škocjanske jame 
obiska v jamah ne želi povečevati, 
ampak ohranjati v mejah, ki jih to 
občutljivo naravno okolje še dovolju-
je.

Poleg varovanja in spremljanja sta-
nja naravne in kulturne dediščine na 
biosfernem območju ter pestre razi-
skovalne dejavnosti upravljavec veli-
ko pozornosti namenja izobraževalni 
dejavnosti; z mrežo šol nadgrajuje 
povezovanje z lokalnim okoljem in 
sodelovanje pri dolgoročnemu trajno-
stnemu izobraževanju. Kot že ome-
njeno, je ustvarjanje spodbudnega 
okolja za sonaravni gospodarski ra-

zvoj eden od stebrov biosfernih ob-
močij. Pri tem je sodelovanje z do-
mačini, ki so prepoznali prednosti, 
ki jih prinaša delovanje v zavarova-
nem območju, bistvenega pomena. V 
okviru ekskurzije smo si zato ogle-
dali tri kmetije: kmetijo Vrbinovi v 
Danah pri Divači, ekološko kmetijo 
Mahne v vasi Tatre v Brkinih in tu-
ristično kmetijo Andrejevi v Narinu, 
ki s turistično prepoznavnostjo ob-
močja in bližino Škocjanskih jam 
dodatno plemenitijo svojo ponudbo 
domačih pridelkov ter izdelkov.
Tjaša Maurič, koordinatorka projekta, 
Posoški razvojni center

17. EKOPRAZNIK TOKRAT V 
ZNAMENJU BIOSFERNIH 
OBMO^IJ

Tolmin, majhno mesto, ki pa se 
lahko pohvali z največjim EKOprazni-
kom v Sloveniji, kjer se drugi konec 
tedna v maju tradicionalno srečujejo 
ekološki zanesenjaki. Gre za dan, 
kjer se družabnost prepleta z izobra-
ževanji in nakupovanjem ekoloških 

pridelkov ter izdelkov. Osnovna želja 
organizatorjev je, da se lokalni pre-
bivalci in drugi obiskovalci praznika 
seznanijo o pomenu ekološkega kme-
tovanja za ohranjanje okolja, v kate-
rem živimo. Pa ne le to! EKOpraznik 
je tudi priložnost, da se na glas spre-
govori o negativnih posledicah inten-
zivnega klasičnega kmetovanja – tako 
na okolje kot na ljudi in živali. Pri 
ekološkem kmetovanju so kmetje pri 
uporabi sredstev za zatiranje škodljiv-
cev in pripravkov, ki stimulirajo rast 
rastlin ter živali, zelo omejeni. Res 
pa je, da tovrstno kmetovanje za-
hteva uvedbo drugačnih pristopov, ki 
so povezani z znanjem in mnogokrat 
z večjo uporabo fizičnega dela, kot 
ga potrebuje klasično kmetovanje.

Seveda je ekološka hrana dražja od 
konvencionalne, saj je vložek v pro-
izvodnjo toliko večji. Na drugi strani 
pa uporabnik z nakupom ekološkega 
dobi hrano, ki je brez gensko spre-

menjenih organizmov, ni bila nikoli 
tretirana s pripravki sintetičnega iz-
vora, za katere vsakič znova naletimo 
na študije o škodljivosti. Zato lahko 
trdimo, da je ekološko kmetijstvo 
tudi veliko prijaznejše.

Ekokmet je tisti, ki se zavestno 
odloči, da se bo ukvarjal s to dejav-
nostjo. Odpove se prenekaterim ugo-
dnostim klasičnega kmetovanja. In 
tako mora tudi ostati. Tu ni prostora 
za špekulante, lovce na subvencije in 
tiste, ki delajo s figo v žepu. V Slo-
veniji imamo sistem nadzora ekolo-
ških kmetij. Inšpektorji so na terenu 
in preverjajo skladnost z zakonodajo, 
vezano na ekološko kmetijstvo. Kljub 
vsem nadzorom še vedno lahko pri-
haja do kršitev, ki dela ljudi skeptič-
ne. Zato ni odveč stara modrost, ki 
narekuje, da kupujemo pri preverje-
nem dobavitelju.

Letos smo na prazniku gostili 
predstavnike biosfernih območij 

17. EKOpraznik je letos po oceni organizatorjev privabil nekoliko manjše število obiskovalcev, 
zagotovo pa vsem tistim, ki so ga obiskali, ni bilo žal, da so prišli. Ne le, da jih je tudi letos poleg 
izobraževalnih vsebin čakala pestra ponudba ekoloških sadik, pridelkov, izdelkov ..., manjkalo ni 
niti okusno ekokosilo. Za vzdušje so tokrat poskrbeli odlični imitatorji skladb Iztoka Mlakarja 
Etno banda Poseben gušt. Foto: Mateja Kutin

STROKOVNA EKSKURZIJA NA BIOSFERNO OBMOČJE KRAS IN POREČJE REKE je bila 
namenjena predstavitvi biosfernih območij, ki lahko postanejo poligon priložnosti za razvoj so-
naravnih danosti. Foto: arhiv JZ TNP

Utrinki

Brajda. Ob tem pa ne pozabite, da 
je lepo imeti, še lepše pa deliti!
Ekipa Resetworkout 
Plakat: Sara Milič

OB 150-LETNICI [OLSTVA V 
ZGORNJEM DELU BA[KE 
GRAPE
Podbrdo – V petek, 10. maja, je bila 
v telovadnici OŠ Simona Kosa 
Podbrdo slavnostna prireditev, pos-
večena 150-letnici šolstva v zgor-
njem delu Baške grape. Slovesno 
noto ji je dal odličen odziv direktor-
jev zavodov, ravnateljev šol, številnih 
domačinov, nekdanjih zaposlenih in 

ca, s prisotnostjo pa še državni sve-
tnik Mitja Gorenšček. Nagovoril jih 
je tudi župan Občine Tolmin Uroš 
Brežan.

Vrhunsko prireditev sta z zagna-
nostjo in odgovornostjo pripravili 
učiteljici Mojca Klavžar ter Nina 
Kožar Mencinger. V kolesje priprav 
sta pritegnili celoten kolektiv vrtca in 
šole, starše, gasilce ter krajane 
vseh petih krajevnih skupnosti. V iz-
virnem programu so s pesmijo, in-
strumentalnimi nastopi, plesom, 
skeči in anekdotami sodelovali vsi 
sedanji učenci ter otroci iz vrtca, v 
tematskem šolskem glasilu Šolarček 
izpod Črne prsti pa so svoje spomi-

NA ZADNJEM SKUPNEM TABORU V SAVUDRIJI JE NASTALA ŠOLSKA HIMNA BAŠKA GRA-
PA, ki so jo ob koncu prireditve, posvečene 150-letnici šolstva v zgornjem delu Baške grape, 
zapeli vsi učenci, učitelji in vzgojitelji šole. Foto: Mirko Kavčič

učencev. Po pozdravnem nagovoru 
ravnateljice Polonce Kenda jih je s 

slavnostnim govorom počastil pred-
sednik državnega sveta Alojz Kovš-
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Za vsebino je odgovorna lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, ki jo zastopa vodilni partner 
Posoški razvojni center. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 
2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

(BO) v Sloveniji, ki se širši javnosti 
združeno predstavljajo prek projekta 
Približajmo Unescova biosferna ob-
močja prebivalcem, katerega prijavi-
telj je lokalna akcijska skupina LAS 
Dolina Soče. V Sloveniji imamo štiri 
takšna območja. BO Julijske Alpe, s 
katerim upravlja JZ Triglavski naro-
dni park, je bilo razglašeno leta 2003. 
Leto kasneje je bilo razglašeno novo 
BO Kras, katerega upravitelj je Park 
Škocjanske jame, medtem ko Kozjan-
ski park upravlja z BO Kozjansko in 
Obsotelje, ki je bilo razglašeno leta 
2010. Konec preteklega leta pa smo 
dobili še BO Mura. Več o projektu, 
ki si prizadeva, da bodo BO postala 
prepoznavnejša in da bomo prebival-
ci znali izkoristiti prednosti in poten-
ciale, ki jih prinaša Unescovo imeno-
vanje, si lahko preberete na spletni 
strani LAS Dolina Soče.

Še posebej pomembno je, da se na 
zaščitenih območjih uvaja ekološko 
kmetovanje in da se kmetuje trajnostno 
s poudarkom na ohranjanju pestros-
ti avtohtone flore in favne. Biosferna 
območja so tista, ki jih želi človeški 
rod ohranjati v tem sozvočju. Ta ob-
močja so pomembni ekološki otoki v 
Sloveniji in hkrati zibelka vrhunskih 
kmetijskih izdelkov, zato jih je treba 
zaščititi pred zunanjimi vplivi in oh-
raniti njihovo butičnost.

Organizatorji EKOpraznika Zdru-
ženje ekoloških kmetov Severne Pri-
morske v sodelovanju z Občino Tol-
min, Posoškim razvojnim centrom in 
JZ Triglavski narodni park se zaveda-
mo odgovornosti do okolja in obljub-
ljamo, da bomo še naprej vztrajali z 
ozaveščanjem o ekologiji. Se vidimo 
spet naslednjega 9. maja!
Peter Domevšček, koordinator 
prireditve

MEDNARODNO SRE^ANJE 
LAS NA PORTUGALSKEM

Nekaj manj kot 50 predstavnikov 
lokalnih akcijskih skupin (LAS) iz 
Estonije, Latvije ter Slovenije se je 
med 8. in 12. aprilom mudilo na Por-
tugalskem, kjer je potekalo medna-
rodno srečanje z ogledi primerov 
dobrih praks razvoja trajnostnega 
turizma v tamkajšnjem edinem nacio-
nalnem parku Peneda Geres. Gre za 
priljubljeno portugalsko turistično 
destinacijo, ki na leto privabi več kot 
dva milijona gostov.

Gostiteljica mednarodnega srečanja 
LAS Atahca, ki deluje na severu Por-
tugalske, je v sklopu študijske ture 
goste najprej povabila na kmetijo 
Sabores Do Bosque, kjer so si ogle-
dali nasad borovnic in spoznali uspe-
he lastnikov ter njihove izzive ozi-
roma trajnostno naravnane cilje za v 
prihodnje. Prvi dan so udeleženci, 
med katerimi sta bila tudi dva pred-
stavnika LAS Dolina Soče Greta Čer-
nilogar iz Posoškega razvojnega cen-
tra in Marko Pretner iz JZ TNP, v 
portugalskem narodnem parku spoz-
nali podjetje Geres Equi’Desafios, ki 
slovi po prenočiščih v naravi, lastnem 
adrenalinskem parku in vzreji konj. 
Poznani so tudi po tesnem sodelova-
nju z lokalnimi ponudniki hrane in 
pijače ter drugimi turističnimi ponu-
dniki. Isti dan je sledil ogled dveh 
turističnih ponudnikov Lima Ascape 
in Parque De Campismo Da Cerdei-
ra, ki se ukvarjata s kampingom ter 
glampingom. Študijska tura se je prvi 
dan zaključila z ogledom še enega 
lokalnega podjetja Toboga~, ki v nara-
vi nacionalnega parka ponuja avan-
turistična doživetja.

Drugi dan je bil rezerviran za se-
minar na temo podjetništva in traj-

nostnega turizma. Po uvodnem na-
govoru predsednika LAS Atahca 
Joséta Mota Alvesa in župana mesta 
Terras de Bouro Maluela Tiba je sle-
dila predstavitev projekta z naslovom 
Implementacija razvoja trajnostnega 
turizma v nacionalnih parkih in za-
ščitenih območjih, ki ga je pripravila 
Katrin Suursoo, predstavnica vodil-
nega partnerja. Sledila je predstavitev 
nacionalne blagovne znamke NATU-
RAL.PT, ki jo je pripravil predstavnik 
Inštituta za ohranjanje narave in goz-
dov Joa~o Carlos Farinka, nato pa so 
udeleženci prisluhnili še predstavitvi 
zaščitenega območja Magical Moun-
tains, o katero je spregovoril Joa~o 
Carlos Pinho. Vodja projekta Ana 
Paula Vale je v nadaljevanju predsta-
vila projekt REVITAGRI, ki ga sofinan-
cira Instrument CLLD. Omenjeni pro-
gram pa finančno podpira še en za-
nimiv projekt – Revitalizacijo nasa-
dov hrasta, ki ga je na hitro orisal 
José Carlos Pires. Študijska tura je 
v popoldanskem času goste popeljala 
v še eno podjetje, ki se ukvarja s tu-
rizmom v naravi: Ermida Geres Cam-
ping.

Zadnji dan obiska se je začel v 

mestu Villa Verde, in sicer na sedežu 
gostujoče LAS. Dopoldne je bilo na-
menjeno predstavitvi projektnih par-
tnerjev in lokalnih podjetnikov, ki 
sodelujejo z LASi. Ob tej priložnosti 
je o dejavnostih na zavarovanem ob-
močju spregovoril tudi Marko Pret-
nar, ki s svojo družino živi na ekolo-
ški turistični Kmetiji Pri Plajerju v 
Trenti. Čeravno to nima nikakršne 
veze z mednarodnim srečanjem na 
Portugalskem, naj ob tem dodamo, 
da je prav kmetija družine Pretnar 
aprila letos po izboru bralcev dobe-
sedno pometla z evropsko konkuren-
co. Spletni portal The Guardian je 
namreč objavil 20 najboljših turistič-
nih kmetij v Evropi in prav Pretner-
jevi so poželi največ navdušenja ter 
se posledično znašli na samem vrhu 
omenjene lestvice.

In če se za hip vrnemo nazaj k 
študijski turi, naj povemo, da se je ta 
zaključila z obiskom območja Cáva-
do, kjer so si udeleženci pred odho-
dom ogledali še glavno mesto Braga. 
Vsekakor pa so se razšli v želji, da 
se še kdaj srečajo in si izmenjajo iz-
kušnje.
T. Š. F.

UDELEŽENCI ŠTUDIJSKE TURE NA PORTUGALSKEM so si med drugim ogledali primere 
dobrih praks razvoja trajnostnega turizma v tamkajšnjem edinem nacionalnem parku Peneda 
Geres. Foto: arhiv LAS Atahca

Utrinki

LAS Dolina So~e

ne razdajali tudi nekdanji učenci in 
učitelji. Ob klavirski spremljavi Mar-
te Volf Trojer je zapel Vocal Bača, 
zbral pa se je tudi nekdanji ženski 
zbor Okarina.
Šolanje se je v Podbrdu začelo pred 
150 leti, ko so v šoli za silo pouče-
vali duhovniki. Leta 1896 je prišel 
prvi prosvetni učitelj, leta 1905 pa 
so sezidali prvo šolsko poslopje. 
Med obema vojnama je bil učni jezik 
v šoli italijanski. Leta 1963 je šola 
dobila prizidek, leta 1981 pa novo 

telovadnico. Deset let prej je v sklo-
pu šole zaživel otroški vrtec.
V povojnem času je imela šola kar 
šest podružničnih šol. Zadnjo so za-
prli leta 2003. Največ učencev je 
gulilo šolske klopi v šolskem letu 
1966/1967, kar 321. Trenutno to 
edino samostojno šolo v zgornjem 
delu Baške grape obiskuje 42 učen-
cev. A kot je pokazala prireditev, zna 
v svoji majhnosti poiskati moč, s ka-
tero zmore premikati gore.
Olga Zgaga

POLETNA [OLA PONOVNO V 
BOVCU
Bovec – Tudi letos bo v Bovec prišla 
poletna šola, ki jo skupaj s partnerski-
mi univerzami iz Kopra, Ljubljane, 
Reke, Trsta in Vidma organizira uni-
verza v Celovcu. Župana Občine 
Bovec Valterja Mlekuža sta v ta na-
men že obiskala vodja Poletne šole 
Bovec prof. Vladimir Wakounig in 
njegova tesna sodelavka Andrea 
Wernig. Njemu in njegovi sodelavki 
mag. Ceciliji Avsenik sta predstavi-

la letošnji potek poletne šole ter 
naznanila, da se je bo udeležilo 
približno 45 študentov iz alpsko-ja-
dranske regije. Dvotedenski pro-
gram je letos posvečen vodilni temi 
»drugi in jaz«.
Cilj poletne šole je učenje in pouče-
vanje jezikov alpsko-jadranske regije 
ter njeno odkrivanje na ekskurzijah, 
popoldanskih delavnicah, skupaj 
preživetem prostem času … Vse to 
pomaga pri navezovanju in utrjeva-
nju prijateljskih vezi v multinacionalni 
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Pogovori o sodelovanju pri 
~ezmejnem projektu Kanin

Predstavniki Občine Bovec so se 
na povabilo podpredsednika Dežel-
nega sveta Furlanije - Julijske krajine 
(FJK) Stefana Mazzolinija udeležili 
pogovorov o izvedbi čezmejno načr-
tovanega sistematičnega razvoja ob-
močja Kaninskega pogorja. Delegaci-
jo, ki jo je imenoval bovški župan 
Valter Mlekuž, so sestavljali direkto-
rica občinske uprave Katarina Bar-
bara Ostan, mag. Cecilija Avsenik 
iz službe za gospodarstvo, poslanec 
v Državnem zboru RS Danijel Krivec 
in Milan Štulc. Na sedežu deželnega 
sveta v Trstu so se sestali s predse-
dnikom vlade FJK Massimilianom 
Fedrigo, podpredsednikom Deželne-
ga sveta FJK Stefanom Mazzolinijem, 
deželnima svetnikoma Danilom Slo-
karjem in Igorjem Gabrovcem ter 
direktorjem direktorata za turizem 
Dežele FJK Antoniom Bravom.

Na operativnem sestanku so se 
pogovarjali o skupnih projektih za 
razvoj območja pogorja Kanina. Kot 
je dejal Krivec, je za uspeh izjemne-
ga pomena prav politična volja na 
obeh straneh meje: »Pripraviti mora-
mo širok nabor investicij, ki jih želi-
mo izvesti v naslednjih od 15 do 20 
letih, seveda na način, da si določi-
mo prioritete. Naš namen je predsta-
vitev teh projektov v Bruslju, da z 
natančnimi usmeritvami pride tudi 
do realizacije. V evropski malhi je 
zelo veliko neizkoriščenih sredstev še 
iz iztekajoče se finančne perspektive, 
verjetno pa nikomur ni v interesu, da 
v malhi tudi ostanejo. Mi imamo vi-

zijo, imamo projekte in imamo zna-
nje, kako uspešno izvesti potrebne 
investicije. Z izvedbo projektov bomo 
omogočili nova delovna mesta, traj-
nostni razvoj območja, krepili bomo 
medkulturno sodelovanje med narodi 
in razvojno povezali območji ob ka-
ninskem pogorju, ki sta z demograf-
skega vidika ogroženi.«

Predsedniku vlade FJK Fedrigu je 
v imenu bovškega župana dosedanje 
dejavnosti predstavil Štulc. Seznanil 
ga je s pismom o nameri, ki so ga 
lani spomladi podpisali župani občin 
Bovec, Kluže in Rezija ter poudaril, 
da je Mazzolini izrazil željo, da se 
načrtovanim dejavnostim pridruži še 
Občina Trbiž. »Imamo edinstveno 
priložnost, da Evropi pokažemo de-
jansko čezmejno sodelovanje območij, 
ki skupaj gradita evropsko idejo. Tu 
ne gre zgolj za izgradnjo novih žični-
ških naprav, temveč gre za izgradnjo 

poletno-zimskega centra Kanin – Ca-
nin, ki bo ob zimskih športih nudil 
čezmejno povezavo s kolesarskimi 
potmi, gre za vzpostavitev novih uč-
nih in planinskih poti, raziskovanje 
visokega krasa, ohranitev in predsta-
vitev pašništva in visokogorskih pla-
nin, ohranjanje spomina na dogodke 
med prvo svetovno vojno na neposre-
dni frontni liniji. Vse to je zapisano 
tudi v Pismu o nameri, ki smo ga 
pripravili na Občini Bovec. Izvedba 
načrtovanih projektov pa seveda po-
sredno pomeni privabljanje novih 
investitorjev na obeh straneh Kanina, 
ki bodo vlagali tudi v nastanitvene 
kapacitete in drugo turistično infra-
strukturo,« je med drugim povedal 
Štulc in izpostavil cilje čezmejnega 
sodelovanja, ki bi ga institucije 
Evropske unije morale prepoznati ter 
podpreti predstavljene načrte.

Fedriga je bil nad predstavitvijo 

navdušen in se je tudi sam zavzel za 
izvedbo načrtovanih projektov: »Vi-
dim, da ste resno pristopili k zadevi 
in se zato zahvaljujem slovenski stra-
ni za pobudo. Pismo o nameri, ki ste 
ga predstavili, je odličen dokument! 
Naše povezano smučišče oziroma po-
letno-zimski center Kanin – Canin 
mora postati za uporabnike prava 
pravljica, nekaj, čemur se ne bo mo-
goče upreti. Obljubim, da bom slo-
venskim državnim oblastem predla-
gal sodelovanje tudi na ravni Dežela 
FJK - Slovenija. Dolgoročno pa seveda 
lahko identificiramo in tudi širše nas-
tavimo razvojne projekte na obeh 
straneh meje. Menim, da ta razvoj 
potrebujemo tako v FJK kot tudi v 
Bovcu oziroma v Sloveniji.«

Fedriga se je nato v Sloveniji srečal 
s predsednikom RS Borutom Pahor-
jem in ministrom za zunanje zadeve 
RS Mirom Cerarjem ter pri obeh 
posebej izpostavil projekt, ki je zanj 
izjemnega čezmejnega pomena. Tako 
je skupni projekt vsaj na načelni rav-
ni tudi na političnem parketu doživel 
odobravanje in podporo, kar je seve-
da osnovni korak za dosego končne-
ga cilja.
Povzeto po spletni strani občine

Kro`i{~e bo krasil gams
Krožišče na bovški obvoznici z za-

hodno vpadnico je bilo še pred veli-
konočnimi prazniki preplasteno z 
grobo, takoj po praznikih pa še s fino 
asfaltno prevleko. Obvozna cesta je 
državna. Dva kraka krožišča se odce-
pita na eni strani po zahodni vpad-
nici v Bovec, na drugi strani pa na 

Utrinki

NA OPERATIVNEM SESTANKU je pogovor tekel o skupnih projektih za razvoj območja pogorja 
Kanina. Foto: arhiv FJK

regiji, ki ji zgodovina ni prizanašala. 
Poletno šolo, ki se bo odvijala od 
16. do 30. avgusta, sofinancirajo 
avstrijsko ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in raziskovanje, celov-
ška univerza, partnerske univerze, 
Občina Bovec in pokrovitelji.
Kot je povedal prof. Wakounig, so 
zelo hvaležni za podporo občine, ki 
jim ponudbi prostore in jih finančno 
podpira. »Vsakoletne ekskurzije, ki 
jih občina financira, pa so v tem 
prekrasnem okolju Bovškega res 

nekaj posebnega in pomembna 
nadgradnja spoznavanja in učenja 
jezikov alpsko-jadranske regije,« je 
še povedal.
Tudi župan Mlekuž je navdušen, da 
so za organizacijo poletne šole zo-
pet izbrali Bovško. Lani so skupaj 
praznovali in obeležili 25 let Poletne 
šole Bovec. Tako dolgo obdobje je 
verjetno res dokaz, da je tako profe-
sorjem kot študentom Bovško všeč in 
da cenijo podporo in gostoljubnost.
Besedilo in foto: Milan Štulc

VODJA POLETNE ŠOLE BOVEC PROF. VLADIMIR WAKOUNIG JE S SODELAVKO ANDREO 
WERNIG na bovški občini predstavil letošnji potek poletne šole, katere vodilna tema bo »drugi 
in jaz«.
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parcelo, kjer namerava lastnik zgra-
diti večji market z drugimi turisti-
čnimi objekti in garažno hišo za 
lastne potrebe.

Investitor in naročnik gradnje kro-
žišča je Ministrstvo za infrastruktu-
ro in prostor, Direkcija RS za infra-
strukturo (DRI), projektant ter izva-
jalec del pa podjetje Kolektor CPG. 
Slednji je dela izvedel v zelo kratkem 
času, kar je za Bovec, zaradi prihaja-
joče poletne sezone, izjemnega po-
mena. Ves čas izvajanja del so delav-
ci pazili, da so čim manj ovirali pro-
met. Za izvedbo krožišč na obvozni-

Na zadnje državno senzorično oce-
njevanje medu so se uvrstili le naj-
boljši slovenski vzorci medu. Naziv 
državnega prvaka v kategoriji cvetlič-
ni med nosi Zdravko Istenič iz Bov-
ca, ki je sicer prejel tudi številna 
zlata priznanja za drugi med in pokal 
prvaka vrste cvetlični med. Med pre-
jemniki zlatih, srebrnega in bronas-
tega priznanja je tudi Branko Komac 
iz Čezsoče.

Oba čebelarja je zaradi njunih do-
sežkov sprejel župan Občine Bovec 
Valter Mlekuž in jima osebno česti-
tal. Državnemu prvaku Isteniču je 
zaželel, da bi se tudi na svetovnem 
čebelarskem kongresu odrezal tako 
dobro kot doma. Tudi tako se namreč 
širi dober glas z Bovškega, kar je ne-
posredna promocija naših krajev in 

mevšček izdelal leseno skulpturo 
gamsa v naravni velikosti, saj je ta 
simbol teh krajev, upodobljen tudi v 
grbu Občine Bovec. Ta je že postav-
ljen na svoje mesto v krožišču na 
zahodni vpadnici.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Med z Bov{kega uvr{~en na 
svetovni ~ebelarski kongres

Čebelarstvo na Bovškem je že 
večstoletna stalnica, bovško čebelar-
sko društvo pa je bilo ustanovljeno 
leta 2009 in danes šteje 31 članov, ki 
čebelarijo z okoli 300 čebeljimi dru-
žinami. Od tu prihaja tudi državni 
prvak, katerega med bo konkuriral 
tudi na svetovnem čebelarskem kon-
gresu Apimondia 2019 v Montréalu 
v Kanadi.

ENO OD KROŽIŠČ NA BOVŠKI OBVOZNICI krasi lesena skulptura gamsa, ki je skupaj s Svin-
jakom upodobljen tudi v grbu Občine Bovec. Na predlog župana Valterja Mlekuža jo je izdelal 
Miloš Domevšček. Gams je postavljen tako, da, gledano s prave točke proti Svinjaku, vidimo 
približno enako podobo kot v občinskem grbu. Ob postavitvi je župan avtorju čestital in se mu 
zahvalil za izjemno delo.

ci se je Občina Bovec z DRI dogovar-
jala že kar nekaj let, zato je župan 
Valter Mlekuž hvaležen, da so pris-
luhnili njihovim vztrajnim prošnjam. 
Po dokončni ureditvi krožišč na obeh 
bovških vpadnicah bo promet tekel 
bolj tekoče in predvsem bolj varno, 
saj bo s krožiščema poskrbljeno tudi 
za umirjanje prometa.

Krožišče pri Petrolu je tudi prvi 
vtis Bovca za voznike, ki prihajajo iz 
smeri Kobarida, zato je centralni del 
krožišča tudi lično urejen. Pri tem je 
sodelovala tudi Komunala Tolmin. 
Na pobudo župana je Miloš Do-

ZDRAVKO ISTENIČ (levo) IZ BOVCA JE ZA SVOJ CVETLIČNI MED PREJEL NAZIV DRŽAVNE-
GA PRVAKA, številna zlata priznanja za drugi med in pokal prvaka vrste cvetlični med. S svojim 
medom se je tako uvrstil na svetovni čebelarski kongres, ki bo jeseni v kanadskem Montréalu. 
Med prejemniki zlatih, srebrnega in bronastega priznanja je tudi Branko Komac (desno) iz 
Čezsoče. Obema čebelarjema je za njune uspehe čestital župan Valter Mlekuž.

Utrinki

POSO[KI FORUM
Bovec – V začetku aprila je v Kultur-
nem domu Bovec potekal Posoški 
forum, ki ga je v partnerstvu z Zava-
rovalnico Triglav in podjetjem Vina 
Zajc pripravil časnik Finance. Okoli 
60 udeležencev se je seznanilo z 
dejavnostmi in poslovanjem posa-
meznih gospodarskih subjektov v 
Posočju. Dobrodošlico je vsem za-
želel bovški župan Valter Mlekuž, ki 
je med drugim poudaril, da živimo v 
krajih, za katere nam vsi prišleki za-
trjujejo, da živimo na najlepšem kon-
cu sveta. »Ampak zgolj od te lepo-
te se ne da živeti. Naše kraje za-
znamujejo številne težave, s kateri-
mi se ukvarjajo naši podjetniki, res 
pa je, da ponuja tudi številne po-
slovne priložnosti. V občini Bovec 
smo ponosni na velika podjetja, ki 
zaposlujejo največje število delavk 

nost za gospodarske družbe, ki jo 
predstavlja kibernetska grožnja. Na 
vprašanja, kakšna prihodnost je 
pred Kaninom in turizmom v Po-
sočju, pa sta odgovarjala dr. Rok 
Ovsenik, direktor Sončnega Kanina 
v nastopanju, in Aljaž Žnider, za-
stopnik podjetja Žnider’s turizem.

Svoje podjetniške zgodbe so pri-
spevali Urška Bizjak, direktorica 
podjetja Faronika Tolmin, Karmen 
Koren, vodja trgovine Reinkarmika v 
Kobaridu, Ana Meinel in Chad 
Stephan Meinel, ustanovitelja pivo-
varne The thirsty river v Bovcu, An-
ka Miklavič Lipušček, direktorica 
Mlekarne Planika, Anica Kanalec 
Prešeren, predsednica Območne 
obrtne zbornice Tolmin in solastnica 
podjetja ATUM ter Uroš Lozar, di-
rektor TKK Srpenica.
Besedilo in foto: Milan Štulc

V ZAČETKU APRILA JE V BOVCU POTEKAL POSOŠKI FORUM, na katerem so se predstavila 
nekatera naša uspešna podjetja.

in delavcev, prav tako pa tudi na 
številna manjša, ki skupaj pomeni-
jo veliko delovnih mest. Zato v naši 
občini praktično ni brezposelnosti. 
Zato sem ponosen tudi na to, da 

sem lahko župan tako uspešne ob-
čine.«
Direktor Zavarovalnice Triglav, Ob-
močna enota Nova Gorica Ivica Vu-
lič je predstavil novodobno nevar-
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neokrnjene narave pri nas. Uvrstitev 
na svetovni čebelarski kongres je ve-
liko priznanje za našega čebelarja in 
vse nas. »Naj bo hkrati tudi spodbu-
da, da bomo to naše okolje še naprej 
ohranjali zdravo in neoporečno in bo 
bovški med dišal po vsem svetu. Kaj-
ti brez čebel ni življenja,« je še pove-
dal župan, ponosen na vse bovške 
čebelarje.

»Imamo veliko srečo, da na Bov-
škem živimo v tako ohranjenemu in 
neokrnjenemu naravnemu okolju, 
zato je tudi čebelja bera visokokako-
vostna. Potem pa je na prvem mestu 
higiena. Še tako dober čebelji pridelek 
se lahko pokvari prav zaradi napak 
pri točenju medu. Skratka, za dober 
med je treba paziti čisto na vse,« je 
svoj uspeh in prejem naziva držav-
nega prvaka komentiral Istenič.

Tudi Komac je poudaril nujno lju-
bezen do čebelarjenja in čebel, ki to 
še kako začutijo. K njim nikoli ne 
hodijo razdraženi. Zelo pomembna 
pa je skrb za panje, zatiranje raznih 
bolezni in zajedavcev, med katerimi 
je najnevarnejša varoja. Oba čebelar-
ja sta se odločila za kakovost in ne 
količino, zato ju veseli, da se je njun 
trud poplačal tudi s priznanji.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Festival otro{kih pesmi in 
plesov

V Kulturnem domu Bovec je apri-
la potekal dvodnevni Festival pesmi 
in plesa, na katerem so nastopili 
vrtčevski otroci. Prvega dne so se 
predstavili otroci iz Bovca, Dobrove-
ga, Kanala, Kobarida, Kojskega in 

Mosta na Soči, naslednji dan pa ot-
roci iz vrtcev v Biljah, Desklah, Sol-
kanu, Tolminu in Bovcu.

Festival pesmi in plesa se je »rodil« 
v Desklah. Prva leta so ga izmenjaje 
pripravljali v Desklah, Solkanu in 
Bovcu, nato pa je na pobudo Erne 
Wojčicki Germovšek dobil mesto v 
Bovcu in ga ob pomoči Občine Bovec 
že vrsto let pripravlja bovški vrtec.

Kulturni dom je bil oba dneva na-
polnjen do zadnjega kotička, obakrat 
pa so prireditev z izvirnim pozdra-
vom začeli otroci bovškega vrtca, ki 
so prvi dan prireditve na oder pova-
bili in za mikrofon pripeljali župana 
Valterja Mlekuža. Ob besedah do-
brodošlice je še enkrat potrdil že 
večkrat izrečene besede, da veliko 

dvorano Ite Rine doma napolnijo sa-
mo največje estradne zvezde in naši 
otroci: »Ni ga zadržka, da ne bi pos-
tavil v drugi plan vseh drugih svojih 
obveznosti, ki jih ni malo, in se ude-
ležil tega festivala. Kje pa bomo, če 
ne tam, kjer so ti naši zlati otroci. 
Oni so naš ponos in naša prihodnost. 
Kot župan Občine Bovec sem nadvse 
ponosen tako na njih kot seveda na 
vse vzgojiteljice in vzgojitelje, mentor-
je in mentorice. Na tem mestu se 
želim za njihovo delo zahvaliti čisto 
vsem. Ne samo našim iz Bovca, za 
katere smo že navajeni, da nas raz-
vajajo ob skorajda vsaki prireditvi, 
temveč tudi vsem, ki ste danes prišli 
k nam v goste. Verjamem, da bomo 
oba dneva uživali v nastopih naših 

malčkov, še enkrat pa vam izrekam 
dobrodošlico v Bovcu in veliko zabave 
ob nastopih naših malih umetnikov,« 
je dejal Mlekuž. Letošnjega festivala 
sta se udeležila tudi župan in podžu-
pan Občine Kobarid Marko Matajurc 
ter Marko Miklavič.

Naslednji dan je pozdravne besede 
zbranim namenil podžupan Vasja 
Vitez. Zahvalil se je vsem organiza-
torjem in nastopajočim za njihov 
trud ter energijo, ki jo vložijo, da 
festival živi in je tako dobro sprejet.

Nastopi so bili res izvrstni. Pokazal 
se je ves trud vzgojiteljev in mentor-
jev, ki v pripravo otrok za tak nastop 
vložijo veliko več kot le svoje znanje. 
Ob koncu nastopa vsakega vrtca so 
se vsem mentorjem z rožico zahvali-

APRILA JE V BOVCU POTEKAL FESTIVAL PESMI IN PLESA, na katerem so nastopili vrtčevski otroci.

Utrinki

MEDNARODNI DAN KNJIG ZA 
OTROKE
Poso~je – Ob letošnjem mednaro-
dnem dnevu knjig za otroke, ki je 
potekal pod sloganom Knjige nam 
pomagajo, da ne hitimo, smo v Knji-
žnici Cirila Kosmača Tolmin pripravili 
raznolike dejavnosti in prireditve za 
otroke ter strokovno javnost.

V tolminski knjižnici smo gostili dru-
žinsko gledališče Kolenc s predsta-
vo za otroke, nastalo po knjižni 
predlogi Ovčka, ki je prišla na večer-
jo. Ta dan so knjižnico v Tolminu v 
okviru svojih strokovnih izobraževanj 
obiskale tudi šolske knjižničarke iz 
Posočja. Knjižnica Kobarid je otroke 
razveselila z uro pravljic in likovno 
ustvarjalnico, knjižničarka – pravlji-
čarka pa je otroke obiskala tudi v 
vrtcih. Otroci iz bovškega vrtca so 

organizirano obiskali knjižnico v nji-
hovem kraju, kjer smo dejavnosti za 
otroke razširili kar na ves teden. Naj-
mlajši so lahko prisluhnili pripovedim 
Andersenovih del, ki jih je knjižničar-
ka – pravljičarka pripravila s pomoč-
jo gledališča Kamišibaj. Šlo je za 
poseben način pripovedovanja 
zgodb ob slikah, prav posebna pa je 
bila tudi blazina na zrnu graha, na 
kateri so otroci preverili, ali niso ne-
mara kraljevske krvi. Tiste malo sta-
rejše otroke, ki nam jih skozi pravlji-
co ne uspe več pritegniti h knjigam, 
pa smo v Knjižnico Bovec uspešno 

KNJIGE NAM POMAGAJO, DA NE HITIMO, 
je bil slogan letošnjega mednarodnega dne-
va knjig za otroke. Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin je ob tem dnevu v vseh svojih enotah 
pripravila vrsto dogodkov za otroke. Foto: ar-
hiv Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin
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li otroci bovškega vrtca.
Po nastopu vrtca iz Deskel je be-

sedo prevzela pobudnica in organi-
zatorica prvega festivala Heidi Jako-
pič ter povedala, da je bilo »ob 
rojstvu festivala veliko vprašanj in 
želja, kako se bo razvijal in kako bo 
napredoval. Želje pa se ti lahko ures-
ničijo le, če imaš ob sebi ljudi, ki ti 
prisluhnejo. In sodelavke iz Bovca so 
to znale. Zato se jim želimo zahvali-
ti za vse delo in ves trud, ki so ga 
vložile v to, da Festival pesmi in ple-
sa za predšolske otroke še živi. Dru-
gega takega pač ni!« Vodji Vrtca 
Bovec in koordinatorki festivala Idi 
Šemrov se je zahvalila s šopkom rož, 
kar je bilo po njenih besedah prijetno 
presenečenje. Šemrovova se je pri-
družila besedam Jakopičeve, da brez 
sodelovanja in prave ekipe takega 
festivala ni mogoče pripraviti. Zahva-
lila se je vsem delavkam Vrtca Bovec. 
Dodala pa je, da duhovna vodja fe-
stivala ostaja Erna Wojčicki Germov-
šek, ki jih spodbuja, doprinaša veliko 
zamisli in je gonilna sila, ki jih drži 
pokonci. »Ta šopek je tudi zanjo, 
čeprav tokrat ne more biti z nami.«

Čisto za konec je na oder stopil še 
ravnatelj OŠ Bovec Iztok Kenda in 
izrekel zahvalo za odlično izpeljavo 
festivala.
Besedilo in foto: Milan Štulc

U~enci iz Pulja zaklju~ili 
po~itnice v Bovcu

Konec aprila je 24 učencev četrte-
ga in petega razreda iz Pulja med 
bivanjem na Bovškem uživalo v raz-
nih dejavnostih in ekskurzijah. Čeprav 
jim vreme ni bilo ravno naklonjeno, 
so vendarle doživeli veliko lepega.

Učence in tri spremljevalce so na 
svoje domove sprejeli starši vrstni-
ških otrok z Bovškega, ob prihodu pa 
jih je pozdravil tudi župan Občine 
Bovec. To je bila že druga izmenjava 
otrok med občinama Pulj in Bovec 
ter je plod tesnega sodelovanja med 
županoma Valterjem Mlekužem in 

disciplinah in se zadnjega dne pope-
ljali pod Prestreljenik, kjer so uživali 
v zimski idili.

Ob koncu srečanja je bovški župan 
izrazil prepričanje, da so na Bovškem 
tudi letos uživali, kar je edino, kar si 
oba župana zares želita. Zahvalil se 
je ravnatelju OŠ Bovec Iztoku Kendi 
in učiteljem – mentorjem, ki so jih 
spremljali. Ni pozabil niti na družine, 
ki so puljske učence sprejele medse, 
kot bi bili njihovi otroci. Vesel je, da 
je njegovo sodelovanje s puljskim 
županom njuno osnovno zamisel 
pripeljalo tudi do uspešnih realizacij.
Milan Štulc

Borisom Miletićem.
Puljski učenci so že prvi dan na 

mestu, kjer je v padalski nesreči živ-
ljenje izgubila njihova mlada some-
ščanka Marina, prižgali svečko. Po-
vedali so jim, da je prav ta nesreča 
zbližala oba župan in od takrat nap-
rej poteka tudi izmenjava otrok obeh 
občin. Obiskali so rudnik v Rablju, 
kar je bila zanje izjemna izkušnja. 
Odšli so na sprehod po dolini Trente 
in spoznali dr. Juliusa Kugyja ter 
neskončne lepote naše smaragdne 
lepotice Soče, spoznali sirarstvo na 
Bovškem in pravo bovško ovco, po-
merili so se v zanimivih športnih 

UČENCI IZ PULJA SO BILI APRILA NA IZMENJAVI V BOVCU, medtem pa se naši otroci že veselijo odhoda v Pulj, kamor se odpravljajo junija. 
Foto: arhiv OŠ Bovec

Utrinki

privabili s sodelovanjem Zavoda 
VseUk. Ta izhaja iz lokalnega okolja 
in temelji na ideji, da je učenje lahko 
tudi zabavno. S krožki, ki jih njiho-
vi mentorji že nekaj let uspešno izva-
jajo na osnovnih šolah, spretno 
spodbuja zanimanje za naravoslovne 
vsebine med otroki. Tokrat smo z 
njihovo pomočjo izvedli posebno 
naravoslovno-literarno delavnico v 
knjižnici in otrokom pokazali nepos-
redno povezanost znanja iz knjig ter 
praktičnega dela. Najprej smo knji-
žničarke otroke popeljale skozi na-
peto detektivsko zgodbo, na osnovi 
katere so med delavnico skupaj z 
mentoricami VseUka kot pravi foren-
ziki preiskovali sledi in s pomočjo 
znanosti poskušali odkriti pravega 
storilca iz zgodbe. Otroci so bili z 
delavnico zelo zadovoljni, zato se že 
veselimo novih sodelovanj, ki bodo 
na inovativen način spodbudila ve-
doželjnost otrok ter jih navdušila za 
obiskovanje knjižnice in branje raz-
nolikih vsebin.
Jerneja Berginc, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

OB DNEVU UPORA PROTI 
OKUPATORJU
Bovec – V Kulturnem domu Bovec 
je na predvečer dneva upora proti 
okupatorju potekala prireditev, ki jo 
je v sodelovanju z Občino Bovec 
pripravilo Kulturno društvo (KD) Go-
lobar. Moški pevski zbor Golobar, 
kantavtor Peter Della Bianca, čla-
nice KD Golobar in bovški harmoni-
karji so stkali kulturni program, v 
imenu organizatorja pa je zbrane na-
govoril predsednik društva Mitja 
Cuder. Poudaril je, da je bil praznik 
dan upora proti okupatorju pol stole-
tja poimenovan kot dan osvobodilne 
fronte, ohranja pa spomin na odlo-
čilni upor slovenskega naroda. Zak-
ljučil je z besedami, da ostaja ta pra-
znik na prvih straneh zgodovine. 
»Predstavlja simbol poguma slo-
venskega človeka, ki je preživel in 
živi. Čeprav je že od samega za-
četka ujet v vihar svetovne zgodo-
vine, saj je na tlakovani poti do 
svobode predstavljal simbol trplje-
nja in ne nazadnje žrtev, ki so pad-
le za domovino. In če vse to zdru-

žimo v zaključne misli, smo lahko 
ponosni, na našo polpreteklo zgo-
dovino, o kateri bi morali bolj oza-
veščati mlajše rodove, saj so bili 
Slovenci ravno z uporom na pravi 
poti, da so na strani koalicijskih sil 
premagali fašizem in nacizem. Z 
ustanovitvijo lastne države pa smo 
sklenili lok uporništva.«

V prijetnem in na trenutke ganljive-
mu programu, ki je prisotne v glasbi 
in besedi vračal v čas vojne vihre, so 
se poklonili tudi spominu na golo-
barske žrtve. Večer je zaključil žu-
pan Valter Mlekuž, ki se je organi-
zatorju in nastopajočim zahvalil za 
izvrstno prireditev.
Besedilo in foto: Milan Štulc

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU, ki ohranja spomin na odločilni upor slovenskega naroda, 
so v Bovcu obeležili s prireditvijo.
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Ob prazniku pobratene 
Ob~ine Prijedor

Z Občino Bovec pobratena Občina 
Prijedor svoj praznik praznuje 16. 
maja. Vse od pobratenja se njuni 
predstavniki udeležujejo praznikov 
obeh občin. Ob dnevu mesta Prijedor 
se tamkajšnjega uličnega teka vsako 
leto udeležijo tudi člani Tekaškega 
društva Bovec, kjer so v močni kon-
kurenci tudi letos dosegli odlične 
uvrstitve.

Občino Bovec je zastopal župan 
Valter Mlekuž, spremljala pa sva ga 
odgovoren za odnose z javnostmi 
Milan Štulc in Robert Trampuž, ki 

je tudi častni meščan mesta Prijedor. 
Skupaj z ostalimi predstavniki Teka-
škega kluba Bovec – tekače in spre-
mljevalce je vodil predsednik kluba 
Vasja Vitez – smo si ogledali vse 
teke. Skupaj so Bovčani osvojili deset 
medalj, med njimi kar štiri zlate.

Večerni koncert ob prazniku je 
zaradi poplav tokrat odpadel, občina 
pa bo sredstva, namenjena koncertu 
in svečanemu kosilu ob samem pra-
zniku, namenila za odpravo škode.

Uradni sprejem vseh delegacij po-
bratenih in prijateljskih občin se je 
kot po navadi odvil v županovi sejni 
sobi, bovško delegacijo pa je prije-

dorski župan Milenko Đaković s 
sodelavci sprejel kot prvo. Po ura-
dnem sprejemu je pred občinsko 
stavbo potekal kratek kulturni pro-
gram z otroki, ki so v znak miru pod 
nebo tudi letos spustili balončke z 
mirovnimi sporočili. Pri delitvi prilo-
žnostnih darilc otrokom je sodeloval 
tudi bovški župan Mlekuž.

Nato so se poklonili in položili 
vence pred spomenikoma žrtvam 
zadnje domovinske vojne ter padlim 
partizanom pri osvoboditvi mesta 
Prijedor 16. maja 1942. Sledila je 
slavnostna akademija s podelitvijo 
občinskih priznanj. Predstavniki Ob-
čine Prijedor so se ponovno izkazali 

kot odlični gostitelji, seveda pa so z 
veseljem sprejeli povabilo na praznik 
Občine Bovec.
Besedilo in foto: Milan Štulc

@upan sprejel novorojen~ke
Lani se je na Bovškem rodilo 19 

otrok, kar je v primerjavi z letom prej 
(14 novorojenčkov) nekoliko več. Pri-
mat rekordnega leta pa še vedno dr-
ži leto 2010, ko se je v občini Bovec 
rodilo kar 32 otrok.

Novorojenčke in njihove starše tra-
dicionalno sprejme župan. Na zad-
njem sprejemu so za prijetno vzduš-
je poskrbeli vrtčevski otroci pod 
taktirko mentoric Erne Wojčicki BOVŠKI TEKAČI so tudi letos tekli po ulicah Prijedora.

TRADICIONALNI SPREJEM NOVOROJENČKOV PRI ŽUPANU – Poleg denarnih sredstev obči-
na vsakemu novorojenčku nameni tudi simbolično darilce.

Utrinki

POLAGANJE VENCEV PADLIM
Planina Golobar – Na dan upora 
proti okupatorju je ob spomeniku 
padlim na planini Golobar potekala 
spominska slovesnost, s katero so 
se udeleženci poklonili mladim žrt-
vam. Organizator pohoda in spo-
minske slovesnosti je bila tudi letos 
Lovska družina (LD) Čezsoča.

Prireditev je vodil predsednik LD 
Čezsoča Iztok Kenda. Zapeli so 
člani Moškega pevskega zbora Go-
lobar Bovec, z recitacijo so za po-
sebno ganljiv program poskrbeli čla-
ni Gledališke skupine Bovec in 
učenci OŠ Bovec, za blagoslov bov-
ški kaplan mag. Bogdan Vidmar, 
žalni venec pa sta pred spomenik 
položila člana LD Čezsoča. Letos so 
prvič prebirali imena vseh padlih na 
omenjeni planini, kar je vsem naježi-
lo kožo.

Ob ustanavljanju Gradnikove briga-
de na planini Golobar so 26. aprila 
1943 italijanski vojaki obkolili borce; 
v navzkrižnem ognju je padlo 43 
mladih partizanov. Njihova trupla so 
na okruten način prenesli do vasi 
Kal - Koritnica, jih na kraju, kjer da-

nes stoji spomenik, naložili na kami-
one in prepeljali na bovško pokopa-
lišče, kjer so pokopani v skupni 
grobnici.

Vsako leto se slovesnosti udeleži tu-
di bovški župan Valter Mlekuž, ki 
vedno znova poudarja, kako po-
membna sta mir in svoboda ter kako 
pomembno je ohranjati življenje v 
sožitju, v katerem danes živimo. »Ta-
kratni dogodki nam morajo biti v 
spomin in opomin, da se kaj take-
ga ne bi nikoli več ponovilo, hkrati 

pa si nihče ne sme jemati pravice, 
da bi jih izkoriščal v politične na-
mene. Ti mladi fantje in dekleta so 
bili stari toliko kot nekateri izmed 
vas, ko so na tem mestu padli, da 
smo mi danes lahko v miru in svo-
bodi tukaj,« je povedal župan.

Za konec so vsi udeleženci skorajda 
mrmrajoče zapeli pesem V dolini tihi, 
ob slovesu pa so zatrjevali, da tako 
globoko doživete spominske slove-
snosti na tej planini doslej še ni bilo.
Milan Štulc

NA PLANINI GOLOBAR JE NA DAN UPORA PROTI OKUPATORJU POTEKALA SPOMINSKA 
SLOVESNOST, s katero so se udeleženci poklonili mladim, ki so padli pod streli italijanskih vo-
jakov. Foto: Simon Tapaj

PO^ASTILI SO KRAJANA, 
BORCA IN DIVERZANTA 
RUDIJA BA[LJA
Postojna – Na povabilo Zveze bor-
cev NOV Postojna je Krajevna skup-
nost (KS) Grahovo ob Bači na zad-
njo aprilsko nedeljo organizirala 
obisk proslave ob 75. obletnici poži-
ga bencina v Postojnski jami. Spo-
minska slovesnost je navdušila poln 
avtobus krajanov in izseljencev. Pri-
tegnilo jih je predvsem dejstvo, da 
se je v tem junaškem podvigu v noči 
iz 22. na 23. april leta 1944 izkazal 
domačin s Koritnice Rudi Bašelj, 
takrat 26-letni borec diverzantske 
skupine 31. divizije. Povabilu so se 
odzvali tudi njegovi sorodniki.

Preden se je Rudi novembra 1943 
pridružil partizanom, je imel za seboj 
štiri leta italijanske vojske in vojne iz-
kušnje iz Francije ter Grčije. Po ka-
pitulaciji Italije 8. septembra 1943 
se je vrnil domov in se že po treh 
dneh boril pri partizanih. Izkušnje iz 
italijanske vojske so pripomogle, da 
je postal borec diverzantske skupi-
ne 31. divizije. Prijel se ga je sloves 
zanesljivega, hladnokrvnega minerja 
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Germovšek, Renate Mlekuž in Tine 
Gašperčič. Pozdravne besede in vo-
ščila je zbranim namenil župan Val-
ter Mlekuž. Povedal je, da so ta 
srečanja namenjena tudi temu, da se 
starši srečajo in bolje spoznajo med 
seboj. »Na občini se ob novem rojstvu 
vedno razveselimo, za vsakega novo-
rojenčka pa namenimo simbolično 
darilce in nekaj manj kot 320 evrov 
za kakšen priboljšek. Zagotovo pa si 
vsi skupaj najbolj želimo, da bi bili 
naši otroci zdravi in zadovoljni.«

Župan je na srečanju s svojo sode-
lavko iz službe za družbene dejavno-
sti Jožico Kavs vsakemu novorojenč-
ku predal simbolično darilce.
Besedilo in foto: Milan Štulc

24. Emavs na Kaninu
Tudi letos se je v organizaciji Smu-

čarskega društva Kanin in ob pomo-
či Občine Bovec ter drugih pokrovi-
teljev na smučišču Kanin odvilo 
tekmovanje starosvetnih smučarjev 
Emavs. Udeleženci so uživali v soncu 
in odlični organizaciji, seveda pa je 
bila tudi snežna podlaga ravno 
pravšnja.

Tekmovanja se je udeležilo 68 sta-
rosvetnih smučarjev, skupaj z njiho-
vimi spremljevalci pa so jih na Kani-
nu našteli okoli 200. V jutranjih urah 
so se najprej zbrali pred Kulturnim 
domom Bovec. Zadonela je pesem 

godbe na pihala iz Gorij pri Bledu, ki 
že vrsto let spremlja starosvetne 
smučarje. Vsak smučar je dobil tra-
dicionalno startno številko v obliki 
pirha, nato pa je v imenu Občine 
Bovec, ki je glavna pokroviteljica do-
godka, vse pozdravil župan Valter 
Mlekuž, vesel in ponosen na tako 
veliko število zbranih. Zahvalil se je 
neutrudnim organizatorjem, ki že 24 
let skrbijo za tekmovanje in za to, da 
je na velikonočni ponedeljek tako v 
Bovcu kot na Kaninu pestro. »Zave-
damo se, da je to tudi neka obveznost 
– tako za organizatorja kot tudi vse 
vas, ki ste v Bovec pripotovali od da-

Iz ob~inskih uprav

leč in ki tudi sicer za ohranjanje tra-
dicije potujete iz kraja v kraj. Želim 
vam veliko dobre volje, ki pa je vam 
zagotovo ne manjka. Nam pa z veliko 
udeležbo pokažete, da se imate pri 
nas lepo. Verjamem, da boste iz na-
ših krajev zopet odnesli lepe spomi-
ne,« je zaključil župan.

Zbrane je pozdravil takrat še v. d. 
direktorja Sončni Kanin Marijan 
Skornišek. »Na Kaninu gostimo vseh 
vrst zimskih aktivnosti, tako od naj-
modernejših do tistih klasičnih smu-
čarskih dogodkov, moram pa reči, da 
se ob zaključku sezone najbolj veseli-
mo vas, ki ohranjate tradicijo smuča-

nja. Upam, da bo ta lepa tradicija z 
vašo pomočjo obstala še dolga, dolga 
leta. Kanin bo danes z vami še pose-
bej čaroben!«

Starosvetni smučarji so se nato peš 
podali skozi center Bovca do A po-
staje krožnokabinske žičnice in z njo 
pod Prestreljenik. Odlično pripravljena 
veleslalomska tekma je bila v veselje 
tekmovalcem, prikazane tehnike pa 
so navduševale zbrano občinstvo. 
Slalomski tekmi so sledili atraktivni 
skoki, nekateri vredni vsega občudo-
vanja – predvsem skok domačina 
Reneja Zorka, ki je ob sicer slabih 
vetrovnih pogojih dosegel daljavo 55 
čentežimov (mere starosvetnih skakal-
cev) in dosegel absolutni rekord vseh 
časov. Dodano vrednost dogajanju je 
s svojimi hudomušnimi komentarji 
dodal glavni komentator Boris Zor-
ko. Ves čas je dogajanje spremljal 
tudi župan Mlekuž, ki je ob koncu 
najboljšim podelil unikatne medalje.

Med moštvi je bila z 19 udeležen-
ci najštevilčnejša ekipa Rovtarji, z 
desetimi udeleženci pa ji je sledilo 
moštvo Podmeninski gadje. Absolu-
tno najmlajša udeleženka letošnjega 
srečanja je bila Laura Eržen (Hote-
dršica), najstarejša Minka Kosec 
(Rovtarji), najmlajši in najstarejši 
udeleženec pa David Čemažar (Rov-
tarji) in Albin Kordež (Ta lesen).
Besedilo in foto: Milan Štulc

EMAVS – Tudi ne letošnji velikonočni ponedeljek je na Kaninu potekalo tekmovanje starosvet-
nih smučarjev.

Utrinki

z jeklenimi živci. Kar 37 zahtevnejših 
akcij je do konca vojne šlo skozi nje-
gove roke. Najzahtevnejša je bila v 
Postojnski jami, ko je »njegova« di-
verzantska skupina, ki jo je ščitil vod 
Vojkove brigade, uničila glavno skla-
dišče nemške vojske s 700 sodi po-

KS Grahovo ob Bači se je vključila 
tudi v program prireditve. Cveto 
Zgaga, član Društva Baška dedišči-
na, ki deluje tudi na območju ome-
njene KS, je dramatično in doživeto 
prebral odlomek iz knjige V objemu 
podzemlja o Rudiju v strašnih trenut-
kih zažiga ter po njem. Po prireditvi 
so se udeleženci sprehodili do obe-
ležja, kjer se je tega dne junakom pok-
lonil tudi poljski veleposlanik Pawel 
Czerwinski, in vhoda v Črno jamo.
Olga Zgaga

KREPIL JE ZAVEST, DA SE JE 
TREBA ZA SVOJE PRAVICE 
BORITI
Sedlo in Breginj – Prvo nedeljo v 
maju je minilo 75 let od smrti naro-
dnega heroja, beneškega partizana 
in komandanta Marka Redelonghi-
ja - Bojana. Ta zavedni Beneški 
Slovenec je vse svoje življenje 
posvetil boju proti fašizmu, zatiranju 
in pravičnosti. Naj spomnimo, da je 
Redelonghi, ki je bil doma iz Zapo-
toka, leta 1944 med drugim vodil tu-

KONEC APRILA JE POTEKALA SLOVESNOST OB 75. OBLETNICI POŽIGA BENCINA V PO-
STOJNSKI JAMI. Krajanom se je na prireditvi pridružila tudi Krajevna organizacija ZB NOV Bu-
kovo-Zakojca, ki je na prireditvi sodelovala s praporom. Foto: arhiv KS Grahovo ob Bači

gonskega goriva. V skupini so bili 
poleg njega še Milan Lipičar, Ta-
deusz Sadowsky - Tomo, Dušan 
Štrukelj in Srečko Tušar. Bašelj je 
hrabro izvedel zažig, a utrpel hude 
opekline ter zbolel za pljučnico in ti-
fusom.

di napad 2. bataljona Briško-bene-
škega odreda na nemško vojaško 
letališče Belvedere v bližini Povole-
tta. Svojo življenjsko pot pa je sklenil 
skupaj z zvestim tovarišem Avgušti-
nom Vrečarjem, s katerim sta se 
ob zavedanju, da ranjena ne moreta 
več pobegniti Nemcem, ki so na-
padli Redelonghijevo enoto, zadnje 
naboje prihranila zase. Z njimi sta si 
nato v želji, da ju sovražniki ne bi 
ujeli živa, v gozdu na Brdcah nad 
Breginjem, kjer danes tudi stoji spo-
minsko obeležje, sama skrajšala 
življenji. 

Tega zgodovinskega dogodka se 
spominjamo tudi člani Krajevne or-
ganizacije Združenja borcev (KO 
ZB) Kobarid, ki smo v sodelovanju z 
Vsedržavnim združenjem partizanov 
Italije iz Nadiških dolin in Čedada, 
Planinsko družino Benečije, Planin-
skim društvom Kobarid in Krajevno 
skupnostjo Breginj četrtič zapored 
organizirali pohod po poti Redelon-
ghija. Letos sicer tega dogodka za-
radi dežja, snega in močne burje, ki 
je brila s Stola, nismo izvedli, vendar 
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Utrinki

Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Kobarid
Prora~un Ob~ine Kobarid

S potrditvijo letošnjega občinskega 
proračuna, ki ga je Občinski svet Ob-
čine Kobarid sprejel na svoji 3. redni 
seji konec marca, je Občina Kobarid 
začela z uresničevanjem načrtovanih 
dejavnosti. Proračun za leto 2019 
predvideva nekaj več kot 5.600.000 
evrov prihodkov in okoli 5.750.000 
evrov odhodkov. Največ denarja se 
bo letos namenilo za naložbe v turi-
stično infrastrukturo, novogradnje in 
investicijsko vzdrževanje komunalne 
infrastrukture, pa tudi v rekonstruk-
cijo ter vzdrževanje občinske cestne 
infrastrukture. Del denarja, namenje-
nega naložbam, bo šel še za urejanje 
vaških jeder, manjše naložbe pa so 
predvidene tudi v krajevnih in turi-
stičnih društvih. 

Na področju komunalne infra-
strukture in urejanju naselij bo Ob-
čina Kobarid poleg rednega vzdrže-
vanja poskrbela tudi za zamenjavo 
dela vodovoda na Vrsnem in v Poto-
kih, vendar le v primeru, če bo prep-
lastitev državne ceste Staro selo–Bre-

ginj v vasi Potoki umeščena v pro-
gram vzdrževanja državnih cest. Na 
Robidišču se letos predvideva elektri-
fikacija vodohrana, prav tako pa se 
bo v vseh naseljih občine dokončala 
namestitev števcev za vodo. V okviru 
projekta Ureditev vaškega centra Bre-
ginj (VAŠKI CENTER BREGINJ), ki 
se izvaja pod okriljem Instrumenta 
CLLD, se ne bo uredil le osrednji del, 

ki povezuje staro in novo naselje, 
ampak tudi parkirišče s počivališčem 
ter cestni priključek na državno ces-
to. Navedeni projekt (nepovratna 
sredstva zanj je razpisala lokalna ak-
cijska skupina LAS Dolina Soče) 
predvideva tudi dejavnosti, ki prispe-
vajo k varstvu okolja in ohranjanju 
kulturne dediščine ter večji vključe-
nosti ranljivih skupin.

V marcu je občina začela urejati 
komunalno infrastrukturo v Borjani, 
ki sodi med letošnje večje občinske 
naložbe. Gre za ureditev vodovoda in 
kanalizacije ter javne razsvetljave; 
skupna vrednost znaša skoraj 
300.000 evrov, pri čemer je pretežni 
del sredstev zagotovljen v okviru Za-
kona o financiranju občin. Občinska 
investicija se izvaja hkrati z rekon-
strukcijo državne ceste Borjana–Pod-
bela. Naložba se bo zaključila konec 
letošnjega leta. 

Na področju infrastrukture nada-
ljujemo s projektom Oživitev ribogoj-
nice v Kobaridu (KOBARIBA), v okvi-
ru katerega se na ribogojnici načrtu-
jejo investicijsko-vzdrževalna dela. 
Sam objekt in zemljišče sta sicer že 
v občinski lasti, iz projekta, ki ga je 
Občina Kobarid v sodelovanju s par-
tnerji prav tako prijavila na javni po-
ziv LAS Dolina Soče, pa se bo uredi-
lo pritličje, prvo nadstropje in okoli-
ca. Okvirna finančna udeležba obči-
ne je ocenjena na več kot 280.000 
evrov, od tega bo okoli 190.000 ne-

VREMENSKE RAZMERE SO LETOS PREPREČILE SPOMINSKI POHOD, A NISO USTAVILE 
SVEČANOSTI ob spominu na 75. obletnico smrti narodnega heroja Marka Redelonghija - Bo-
jana, kateremu je namestnik vojaškega atašeja Ruske federacije v Sloveniji podpolkovnik Ser-
gej Bani na grob položil cvetje. Foto: Srečko Gašperut

smo se organizatorji kljub temu 
zbrali na pokopališču v Sedlu in se 
skupaj z domačini ter sorodniki pok-
lonili pokojnemu Bojanu. Dogodku 
je prisostvoval tudi namestnik voja-
škega atašeja Ruske federacije v 

Sloveniji podpolkovnik Sergej Ba-
nin, ki je na Redelonhijev grob polo-
žil cvetje. Slovesnost ob 75. oblet-
nici smrti se je nadaljevala v breginj-
skem gasilskem domu, kjer so na-
stopale Pevke iz Sedla. Slavnostna 

govornica Jole Namor, predsedni-
ca Društva Ivan Triko, je ob tej pri-
ložnosti spregovorila o vojni poti te-
ga narodnega heroja in poudarila, 
da je njegovo revolucionarno delo 
krepilo ter še vedno krepi zavest be-
neških Slovencev, da se je treba za 
svoje pravice boriti.
Vojko Hobič, predsednik KO ZB 
Kobarid

IZLET PO KULTURNI 
DEDI[^INI
Kobarid – Na kobariški OŠ že dve 
leti sodelujemo v mednarodnih 
»eTwinnig« projektih. Spoznali smo 
veliko evropskih učiteljev, z njimi izme-
njali izkušnje in primere dobrih praks. 
V letošnjem šolskem letu smo nare-
dili korak naprej ter se povezali z 
dvema partnerskima šolama iz Por-
tugalske in Španije ter skupaj zasno-
vali projekt »Once upon a Time: a 
Trip through Cultural Heritage«. To 
je naš prvi Erasmus+ projekt, ki traja 
eno šolsko leto, v njem pa se pre-
pletajo glasbene, plesne, likovne in 

jezikovne vsebine iz naše, španske 
ter portugalske kulturne dediščine. 
Program predvideva tudi tri mobilno-
sti učiteljev. Gre za izmenjavo znanja 
in izkušenj prek različnih delavnic za 
učence na gostujočih šolah.

Aprila smo gostili prvo tovrstno izme-
njavo. Pripravili smo prisrčen spre-
jem, kjer so se prepletali plesi iz 
vseh treh držav: fado, macarena in 
slovenski ljudski plesi, manjkale pa 
niso niti deklamacije v vseh treh jezi-
kih. Ravnateljica Melita Jakelj jim je 
zaželela dobrodošlico in poudarila 
pomen mednarodnega sodelovanja 
za šolo, učitelje ter učence. Naši 
učenci so jim podarili Krivopetine 
čeveljčke, ki so jih izdelali sami, nji-
hovi učenci pa jih bodo morali do-
končati. V popoldanskem času je 
naše goste sprejel kobariški župan 
Marko Matajurc.

V naslednjih dneh so se zvrstile za-
nimive delavnice. V prvi smo spoz-
navali tuje legende – izvedeli, kako 
je nastalo ime Viana do Castelo, kaj 
se je zgodilo v jami poljuba ter spoz-
nali zgodbo o mostu čez reko Limo. 

KONEC MARCA JE OBČINSKI SVET OBČINE KOBARID SPREJEL LETOŠNJI PRORAČUN. 
Največ denarja letos namenjajo naložbam v turistično infrastrukturo, novogradnje in investicij-
sko vzdrževanje komunalne infrastrukture, pa tudi v rekonstrukcijo ter vzdrževanje občinske 
cestne infrastrukture.
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povratnih sredstev iz Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo, ki 
na omenjenem pozivu finančno pod-
pira izbrani projekt. Zunanji partner-
ji pa bodo prispevali k izvajanju pro-
gramov v ribogojnici, ki bodo teme-
ljili na prikazu virtualne resničnosti, 
izvajanju laboratorijskih preizkusov, 
raziskovanju soške postrvi, simulaci-
ji potresa ipd. 

S pospeševanjem in podporo go-
spodarski dejavnosti se z občinskimi 
proračunskimi sredstvi zagotavlja 
tudi pogoje za razvoj malega gospo-
darstva, podjetništva, turizma in lo-
kalne turistične infrastrukture. Ob 
tem naj poudarimo, da bo junija na 
spletni strani občine objavljen javni 
razpis za dodelitev 10.000 evrov, na-
menjenih prav pospeševanju razvoja 
malega gospodarstva v občini, kamor 
spada tudi subvencioniranje obrestne 
mere pri posojilih.

V okviru projektov LAS Dolina So-
če se na področju turizma in kmetij-
stva izvajajo naslednji projekti:

Približajmo Unescova biosferna ob-
močja prebivalcem (MaB), v sklopu 
katerega se bo sofinanciralo projek-
tiranje ureditve parkirišča pri Napo-
leonovem mostu nad Nadižo in pri-
ključka na državno cesto. Skupne 
dejavnosti treh biosfernih območji 
Slovenije bodo tudi naši občini kot 
projektni partnerici pripomogle k 
večji prepoznavnosti in izkoriščanju 
potencialov, ki jih Unescovo imeno-
vanje prinaša našemu biosfernemu 

območju. 
Projekt Tematske poti na območju 

LAS Dolina Soče (TEMATSKE POTI) 
daje poudarek na pohodništvu in te-
matskih poteh. Dejavnosti bodo po-
tekale v okviru Tematske poti Livek, 
izvedena pa bodo vzdrževalna dela 
na poti, postavljene bodo informacij-
ske in usmerjevalne table, izšla pa bo 
tudi zloženka. Na vstopni točki Ko-
bariške zgodovinske poti bodo pos-
tavljena dehidracijska stranišča in 
urbana oprema.

Projekt Interpretacija naravne in 
kulturne dediščine kot popestritev tu-
ristične ponudbe v Dolini Soče (IN-
TERKULT) predstavlja pomemben 
prispevek k razvijanju in trženju po-
sameznih turističnih subdestinacij 
znotraj Triglavskega narodnega par-
ka, ki so pomembne s stališča lokal-
nega razvoja. Občina Kobarid ima v 
projektu predvideno izvedbo 1. faze 
ureditve vaškega jedra v Drežnici, 
nadgradnjo spletne strani Drežnica 
in postavitev urbane opreme v Kose-
ških koritih.

Projekt Usmerjanje obiska v Tri-
glavskem narodnem parku – Pot Ju-
lijske Alpe (JA TRAIL) je namenjen 
ohranjanju naravne dediščine in raz-
vijanju trajnostnega turizma. Sredstva 
v tem letu so namenjena postavitvi 
dveh informativnih tabel in ureditvi 
počivališča ob parkirišču planina Ku-
hinja.

Načrtujemo pripravo izhodišč za 
izgradnjo reševalnega centra Kobarid 

in avtobusne postaje v Kobaridu.
To je le nekaj postavk iz letošnjega 

občinskega proračuna, ki so poleg že 
začetih in načrtovanih dejavnosti po-
membne za naše kraje ter ljudi. Ce-
loten pregled vseh postavk Proračuna 
Občine Kobarid za leto 2019 je do-
segljiv na spletni strani občine.
Besedilo in foto: Urška Antih Štenkler

Izbolj{anje prometne 
varnosti v naselju

Nevarni odsek državne ceste Idri-
ja–Robič poteka v Kobaridu na Vola-
ričevi ulici. Gre za odsek, kjer cesto 
na prehodu za pešce prečka tudi 
šolska pot. Zaradi hiš, ki stojijo ne-
posredno ob cesti, ni mogoče urediti 
ločenih površin za pešce oziroma 
zanje urediti prehoda, ki bi zagota-

vljal ustrezno vidljivost za vse udele-
žence. Na tem odseku se je v prete-
klih letih zgodilo več prometnih ne-
sreč, v katerih so bili udeleženi pešci.

Po večletnem opozarjanju Občine 
Kobarid, Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine 
Kobarid in policije, da je izdelava 
predloga ustrezne rešitve nujna, je 
Direkcija za infrastrukturo RS prip-
ravila načrt ureditve. Rešitev se bo 
izvedla v dveh fazah. Prvi ukrep je 
umirjanje prometa oziroma uvedba 
»cone 30« v samem središču Kobari-
da, na Volaričevi in Gregorčičevi uli-
ci, začasno pa tudi optično zoženje 
vozišča na najbolj kritičnem odseku 
ceste. V drugi fazi bo po izgradnji 
južne razbremenilne ceste skozi Ko-
barid nevaren odsek prekategoriziran 

ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI V KOBARIDU so v prvi fazi uvedli »cono 30« v sre-
dišču kraja, na Volaričevi in Gregorčičevi ulici. Foto: Jernej Bric

Utrinki

V plesni in glasbeni delavnici smo 
spoznali španski ples »la jota del 
Mester« in portugalski fado, se nau-
čili igrati na kastanjete ter zapeti dve 
portugalski pesmi. Jezikovna delav-
nica je ponudila didaktično igro, ki 
so jo za nas pripravili učenci iz Špa-
nije. Spoznavali in primerjali smo be-

sede v angleščini, portugalščini, 
slovenščini in španščini. Na likovni 
delavnici je beseda tekla o tradicio-
nalnih portugalskih ploščicah, njiho-
ve motive pa smo pobližje spoznali 
tako, da smo se igrali s sestavljan-
kami. Imeli smo tudi delavnico o 
španskem slikarju Albertu Pirron-

gelliju in preizkusili, kako delujejo 
neonske poslikave. Učenci četrtih 
razredov so ugotovili, da na spletu ni 
nobene zanimive predstavitve kraja, 
zato so izdelali svojo. Poiskali so za-
nimive detajle, jih fotografirali in iz 
njih posneli zanimiv film, ki so ga 
predstavili našim gostom. Učenci 

prvih razredov so jim pokazali, kako 
pri nas barvamo velikonočna jajca. 
Šestaki so jih povabili k učni uri iz-
delave kobariških štrukljev. Učitelji 
so ob koncu ugotovili, da so bili tu-
kajšnji zagotovo najbolj okusni od 
vseh, ki so jih tisti teden pokusili. Z 
veseljem smo jih povabili tudi na gle-
dališko igro, ki je nastala v okviru te-
ga projekta. Čeprav našega jezika 
ne razumejo, jim je bila predstava 
zelo všeč, saj so jo, kot so dejali, 
gledali s srcem.

Gostujočim učiteljem smo razkazali 
bližnje spomenike, muzeje in narav-
ne lepote. Bili so navdušeni, saj si 
niso predstavljali, da živimo v tako 
lepi deželi z zelo bogato zgodovino. 
Očarala jih je gostoljubnost domači-
nov in naša kulinarika. Niso skrivali 
niti navdušenja nad organiziranostjo 
naše šole, kjer so menda dobili veli-
ko uporabnih zamisli.
Aurora Calvet in Damjana Nanut, 
učiteljici, OŠ Kobarid

APRILA SO NA KOBARIŠKI OŠ GOSTILI PRVO IZMENJAVO v okviru projekta »Once upon a Time: a Trip through Cultural Heritage«. Foto: arhiv 
OŠ Kobarid
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v občinsko cesto, ki bo urejena z 
dvigom vozišča in semaforiziranim 
prehodom za pešce.
Urška Antih Štenkler

HOP ON HOP OFF Kobarid
Tudi v letošnji sezoni bo na Koba-

riškem s 1. julijem začel voziti avto-
bus Hop ON Hop OFF Kobarid, ki bo 
povezoval turistične točke, kopališča 
ob Nadiži in izhodišča za kolesarje 
ter pohodnike. Cena vozovnice v eno 
smer znaša evro na osebo.

Avtobus Benečija gor in dol bo 
vsako soboto povezoval Kobarid s 
Čedadom in beneškimi vasmi ter ta-
ko ponujal ogled krajevnih in turistič-
nih zanimivosti Nadiških in Terskih 
dolin ter Posočja. Vzpostavitev pove-
zave je nastala kot rezultat uspešne-
ga sodelovanja Občine Kobarid in 
Inštituta za slovensko kulturo iz 
Špetra. Vozni red z zemljevidom po-
ti bo objavljen na spletnih straneh 
Občine Kobarid in Javnega zavoda 
za turizem Dolina Soče.
Urška Antih Štenkler

»Easypark« odslej tudi v 
Kobaridu

Poleg obstoječega plačevanja na 
parkomatih se je v Kobaridu na Trgu 
svobode in Volaričevi ulici s 1. juni-
jem uvedlo plačevanje parkirnine 
tudi s plačilnim sistemom »Easy-
park«. Gre za mobilno aplikacijo, s 
katero lahko neposredno plačujemo 
parkirnino. Za uporabo je treba na 

mobilni napravi odpreti uporabniški 
račun, dodati plačilno sredstvo in 
vnesti registrsko številko avtomobila. 
Ko parkiramo, nam aplikacija pokaže 
lokacijo, ki jo potrdimo in označimo 
čas parkiranja, ki ga lahko kasneje 
na daljavo tudi podaljšamo.
Urška Antih Štenkler

Parkirnina ob Nadi`i
S 15. junijem se na dostopnih mes-

tih ob Nadiži (Robič, Podbela, Napo-
leonov most in Logje) začenja izva-
jati parkirni režim. Nadomestilo za 
parkirnino se bo pobiralo do 31. av-
gusta letos in bo znašalo 1,50 evra 
na uro, cena dnevnega najema pa 
znaša 10 evrov. Letna dovolilnica za 
prebivalce občine Kobarid in lastnike 
stanovanjskih objektov znaša 18 ev-
rov, za vse ostale pa 48 evrov.

Tedenske dovolilnice (cena teh 
znaša 16 evrov) so na voljo gostom, 
ki prenočujejo pri turističnih ponu-
dnikih na območju kobariške občine, 
uporabljajo pa jih lahko na dostopnih 
mestih pri Nadiži in v Zaročišču. Le-
tne in tedenske dovolilnice lahko 
kupite v Turistično-informacijskem 
centru Kobarid. Lastniki parcel ob 
Nadiži pa lahko brezplačne dovolil-
nice pridobite na Občini Kobarid, 
kjer izpolnite vlogo s podatki o šte-
vilki lastniške parcele in predložitvijo 
prometnega dovoljenja.

Vse uporabnike dostopnih mest in 
kopališč prosimo, da odpadke pospra-
vijo in jih odlagajo v za to namenje-

S 15. JUNIJEM SE NA DOSTOPNIH MESTIH OB NADIŽI ZAČENJA IZVAJATI PARKIRNI 
REŽIM. Nadomestilo za parkirnino se bo pobiralo do 31. avgusta letos in bo znašalo 1,50 evra 
na uro, cena dnevnega najema pa znaša 10 evrov. Foto: arhiv Občine Kobarid

PLAČILNI SISTEM »EASYPARK« so v Kobaridu uvedli s 1. junijem. Tako bomo lahko parkirnino 
plačevali kar z mobilno aplikacijo, prek katere bomo lahko tudi na daljavo podaljšali čas parkira-
nja. Foto: Jernej Bric

Utrinki

[OLSKO LETO V ZNAMENJU 
KULTURNE DEDI[^INE
Kobarid – Leto 2018 je bilo evrop-
sko leto kulturne dediščine, zato 
smo se na začetku šolskega leta od-
ločili, da bo naš letošnji projekt Kul-
turna dediščina. Učenci so od doma 
prinašali zapisane pripovedi staršev 
in starih staršev o običajih iz doma-
čih krajev, ljudske pesmi ter stare  
igre. Vse napisano, narisano in razi-
skano bo zbrano v šolskem časopi-
su Slavčkov odmev.

Bogat nabor gradiva in širina projek-
ta sta nas pripeljala do odločitve, da 
celoletnemu projektu postavimo pi-
ko na i in ga 11. maja predstavimo 
obiskovalcem prireditve Kulturna de-
diščina. Zbranim v večnamenskem 
šolskem prostoru se je pridružil tudi 
župan Marko Matajurc, ki je skupaj 
z ravnateljico Melito Jakelj simbo-
lično prerezal trak in tako odprl dan 
odprtih vrat naše šole. Na stojnicah 

so učenci iz podružničnih šol 
predstavljali običaje in posebnosti 
svojih krajev. Učenci 3. in 4. razreda 
so pletli cvetlične venčke, 5. razred 

pa je na svoji stojnici predstavil izde-
lane makete sv. Ane v Magozdu in 
Nježne hiše na Livku. V večnamen-
skem prostoru je bil postavljen pravi 

arheološki peskovnik, kjer so se lah-
ko vsi preizkusili v vlogi arheologa. 
Poskrbljeno je bilo tudi za prigrizek 
– v učilnici gospodinjstva so učenci 
gostom ponudili buljo na albuminski 
skuti z medom.

Obiskovalci so se v šolski knjižnici 
sprostili in poigrali z didaktičnimi 
igrami, ki so jih izdelali učenci. Lah-
ko so občudovali tudi računalniške 
projekcije, razstave risb s tušem, 
slik, plakatov, prospektov, prtičkov 
in novoletnih voščilnic z vezenjem, 
postavljene po hodnikih in učilnicah. 
Razstavljeni so bili stari predmeti, 
grafike, vrči in posode, izdelki iz le-
sa, stara vozila, turistični prospekti, 
stare hiše, portugalski krožniki, ka-
mišibaj o Krivopeti in plazu pa 
3D-razstava kostumov in rekvizitov iz 
gledališke igre, reliefi iz gline ter raz-
stava na temo pedagoške izmenjave 
Portugalska 2018.

V okviru projekta smo o kulturni de-

ŽUPAN MARKO MATAJURC JE SKUPAJ Z RAVNATELJICO MELITO JAKELJ SIMBOLIČNO 
PREREZAL TRAK in tako odprl dan odprtih vrat kobariške šole, v okviru katerega so učenci 
predstavili celoletni projekt Kulturna dediščina. Foto: Martina Zorč Melinc

SO^Asnik, letnik XX, {t. 2, 2019



SO^Asnik, letnik XX, {t. 2, 2019

( 26 )Iz ob~inskih uprav

ne zabojnike. Na mestih, ki jih obi-
skovalci uporabljajo za kopanje, je v 
času od 15. junija do 31. avgusta med 
9. in 19. uro prepovedano kopanje 
domačih živali in njihovo zadrževa-
nje na obrežju reke. Po Nadiži je 
prepovedana športna plovba, na nab-
režju reke pa kurjenje ognja in 
kakršno koli onesnaževanje vode ter 
okolice.
Urška Antih Štenkler

Uvedba obra~unavanja 
promocijske takse

S 1. januarjem je v veljavo stopila 
določba Zakona o spodbujanju razvo-
ja turizma, ki poleg turistične takse 
uvaja še obračunavanje promocijske 
takse v višini 25 odstotkov turistične 
takse. Gre za pristojbino, ki je name-
njena načrtovanju in izvajanju trže-
nja ter promocije celovite turistične 
ponudbe Slovenije in se pobira v 
imenu ter za račun Slovenske turi-
stične organizacije.

V skladu z Odlokom o določitvi 
višine turistične takse v Občini Ko-
barid znaša skupna cena turistične 
in promocijske takse dva evra. Osebe 
od 7. do 18. leta starosti in turisti, ki 
prenočujejo v mladinskih prenočiš-
čih, so oproščeni plačila polovice 
takse; v tem primeru znaša ta en 
evro. Gosti, ki prenočujejo v kampih, 

in člani Planinske zveze Slovenije, 
ki prenočujejo v planinskih kočah, pa 
bodo za plačilo turistične in promo-
cijske takse morali odšteti 1,50 evra. 
Višina turistične in promocijske takse 
se bo za slednje prihodnje leto pove-
čala na dva evra in se tako izenačila 
s turistično takso, ki že velja za so-
bodajalce.
Urška Antih Štenkler

Poletno dogajanje v 
Kobaridu

Tudi letošnje poletje Občina Koba-
rid v sodelovanju s kulturnimi in 
turističnimi društvi ter Krajevno 
skupnostjo (KS) Kobarid na priredit-
venem prostoru v Kobaridu pripravlja 

pester in zanimiv program. Na večer 
odprtja Kulturnega poletja, poimeno-
vanega Pesem osrečuje, smo zadnji 
dan v maju lahko prisluhnili Meša-
nemu pevskemu zboru Planinska 
roža, ki je navdušil ljubitelje zbo-
rovskega petja. V program so vklju-
čili pretežno slovenske umetne in 
ljudske pesmi iz različnih slovenskih 
pokrajin. Seveda niso pozabili na 
skladbe primorskih avtorjev in uglas-
bitve Gregorčičevih del. Večer so po-
pestrili tudi pevci in godci iz Tolmina 
Rezjanab sasiedi, ki so nas s starimi 
napevi popeljali v poletne dni.

Poletno dogajanje se bo nadaljeva-
lo 14. junija s Kobariškim sejmom, 
enim izmed večjih prireditev, ki ga v 

sodelovanju z Občino Kobarid, Poso-
škim razvojnim centrom in Teka-
škim klubom Kobarid ter številnimi 
drugimi lokalnimi ponudniki tudi 
letos organizira KS Kobarid. Osrednji 
dogodek na dan tega tradicionalnega 
dogodka bo kobariški tek, ki se bo 
začel s startom v središču Kobarida. 
Najmlajši bodo tekli po kobariških 
ulicah, člani pa se bodo podali na 
10-kilometrsko progo v okolici Koba-
rida. Ob pestri celodnevni sejemski 
ponudbi, predstavi za otroke in špor-
tnih igrah se bo dogodek v večernih 
urah nadaljeval s plesom ob zvokih 
glasbene skupine ABBA Mia in pri-
jetnem druženju.

Prvi petek v juliju bo v Kobaridu 
ponovno zaživela glasba. Na priredit-
venem prostoru se nam bo predsta-
vila vokalna zasedba Jezzva. Na 
koncertu bo skupina predstavila so-
dobne priredbe slovenskih ljudskih 
pesmi, zimzelene popevke ter sodob-
ne tuje in slovenske uspešnice različ-
nih žanrov. Tretjo soboto v juliju pa 
je KS Kobarid namenila plesni zaba-
vi s skupino El Kachon.

V okviru Poletja v Kobaridu si bo-
mo v organizaciji občine lahko ogle-
dali tudi filme na prostem. To, kako 
bomo zaključili poletno dogajanje, pa 
naj zaenkrat ostane skrivnost.
Urška Antih Štenkler

Utrinki

NA ODPRTJU KULTURNEGA POLETJA je skupaj z gosti večera Rezjanab sasiedi zapel Me-
šani pevski zbor Planinska roža. Foto: Dušan Skočir

diščini spoznali veliko novega, nau-
čili pa smo se tudi, da smo kulturna 
dediščina mi, saj knjiga zaživi, ko jo 
roke odprejo, zgradba ni več siva, 
ko ljudje stopijo vanjo, slika se obar-
va, ko jo nekdo občuduje. Na nas, 
vseživljenjskih učencih, pa je, da se 
zavedamo, kako pomembno jo je 
ohranjati in obnavljati, opozarjati na 
njen pomen, kako jo moramo skrbno 
prenašati v roke prihodnjim rodovom.
Novinarski klub OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid

40 LET PODRU@NI^NE [OLE 
BREGINJ
Breginj – Ne dolgo nazaj smo v 
Breginjskem kotu obeležili okroglo 
obletnico katastrofalnega potresa, 
drugo soboto v maju pa smo odprli 
vrata Podružnične šole (PŠ) Breginj, 
in sicer z namenom, da se spomni-
mo, kako je pred 40 leti zaživela no-
va, lepa šola. Ta je ljudem pomenila 
novo upanje in nov zagon za dru-
gačno življenje v času po potresu. 
Šola je bila zgrajena s solidarnimi 
prispevki prebivalcev takratne SR 

Makedonije, zato so jo poimenovali 
po makedonskem revolucionarju 
Gocu Delčevu.

Vsa ta leta podružnična šola poleg 
svoje primarne naloge prek raznih 
dejavnosti uspešno sodeluje z 
društvi v kraju, se povezuje z zamej-
ci v sosednji Benečiji, pripravlja in 

sodeluje na številnih prireditvah v 
kraju, ohranja narečje ter dediščino 
naših krajev. Ker je zadnje desetle-
tje šola zaživela in se uspešno pro-
movirala z raziskovalnim turističnim 
projektom Turizmu pomaga lastna 
glava, smo na dnevu odprtih vrat 
obiskovalcem predstavili, kako se 

skozi pouk in projektno delo ohra-
njamo ter otrokom skušamo približa-
ti kulturno in naravno dediščino. 
Obiskovalci so si lahko ogledali ob-
sežno razstavo z animacijami in pro-
jekcijami. Na slavnostnemu dogodku, 
kjer so učenci zaplesali, zapeli in 
deklamirali, smo obiskovalcem razkri-
li prenovljeno avlo s stensko fotogra-
fijo starega Breginja. S prihodom pa 
sta presenetili tudi Škundra in Šila-
koša, dve pravljični ženi iz naših kra-
jev, ki sta odigrali prizor v narečju.
Tatjana Terlikar in Tatjana Sok L., 
učiteljici PŠ Breginj

[TIRIDESETLETNICA  
SMA[KE [OLE 
Smast – V soboto, 11. maja, smo v 
vasi Smast obeležili štiridesetletnico 
šole. Jubilej smo počastili s priredi-
tvijo, na kateri so otroci, pod men-
torstvom učiteljic in vzgojiteljic, s ču-
stveno obarvanim programom priso-
tne spomnili, kaj vse je šola doživela 
v štirih desetletjih.

Pred 43 leti je bila stara šola v vasi 
zaradi potresa porušena. Učenci so 

NA BREGINJSKI ŠOLI SO UČENCI OB JUBILEJNEM DOGODKU zaplesali, zapeli in deklami-
rali, organizatorji pa so obiskovalcem razkrili tudi prenovljeno avlo s stensko fotografijo starega 
Breginja. Foto: arhiv šole

SO^Asnik, letnik XX, {t. 2, 2019



SO^Asnik, letnik XX, {t. 2, 2019

( 27 )

V KAPELI NEKDANJE VOJAŠNICE V BRANNENBURGU so maja odprli informacijsko točko. 
Vojašnica je ime dobila po Kobaridu zaradi spomina na 12. soško bitko, v kateri so sodelovali 
tudi vojaki alpskega korpusa. Foto: arhiv Občine Kobarid

Utrinki

Sodelovanje Kobarida z 
Gorlicami

Župan Občine Kobarid Marko Ma-
tajurc je s predstavnikom Ustanove 
»Fundacija Poti miru v Posočju« mag. 
Tadejem Korenom obiskal kraj Gor-
lice na Poljskem, kjer sta tamkajšnji 
predsednik Andrzej Duda in predse-
dnik RS Borut Pahor pred enim le-
tom odkrila spomenik Slovencem, ki 
so med prvo svetovno vojno tam 
padli. Pobudo za postavitev obeležja 
je podal slovenski Nacionalni odbor 
za obeležitev 100-letnic prve svetov-
ne vojne. S postavitvijo spomenika je 
Slovenija počastila spomin več kot 
30.000 Slovencev, ki so v krvavih bit-
kah prve svetovne vojne izgubili živ-

ljenje. Poljski vojaki so kot pripadni-
ki Avstro-Ogrske sodelovali tudi na 
soški fronti. Veliko jih je pokopanih 
v slovenski zemlji na pokopališčih 
prve svetovne vojne. Spomin na vse 
padle je še vedno boleč, saj gre za 
veliko izgubo narodnega potenciala. 
Prav je, da sodelovanje med Gorlica-
mi in Kobaridom, ki sta pred sto leti 
doživela podobno usodo, ohranjamo 
ter negujemo.
Urška Antih Štenkler

Uradno odprtje kapele v 
Brennenburgu

Sredi maja se je na povabilo župa-
na Brannenburga Mattiasa Jokischa 
delegacija iz Kobarida na čelu z žu-

panom Marko Matajurcem in direk-
torjem Kobariškega muzeja Marti-
nom Šolarjem v tamkajšnji nekdanji 
vojaški kapeli udeležila slovesnosti 
ob odprtju informacijske točke »Info 
Karfreit - Kaserne«. Ta edini neporu-
šen objekt nekdaj velikega vojaškega 
kompleksa oziroma kasarne (po 
nemško »die Kaserne«) je svoje ime 
dobil prav po Kobaridu. Karfreit – po 
slovensko Kobarid namreč tukajšnje 
prebivalce še vedno spominja na 12. 
soško bitko, v kateri so sodelovali 
tudi bavarski vojaki iz alpskega Kor-
pusa.

ŽUPAN OBČINE KOBARID MARKO MATAJURC IN MAG. TADEJ KOREN IZ USTANOVE 
»FUNDACIJA POTI MIRU V POSOČJU sta obiskala Gorlice na Poljskem, kjer je bil pred letom 
dni odkrit spomenik Slovencem, ki so med prvo svetovno tam padli. Foto: arhiv fundacije

tisto šolsko leto zaključili v Lovranu 
na Hrvaškem, kjer so jim prijazno 
ponudili streho nad glavo. Ptički 
brez gnezda se še danes spomnijo, 
kako so pogrešali starše in iskali 
uteho pri nadomestnih mamah – 
učiteljicah, ki so jih spremljale tako 
daleč od doma. V triletni obnovi je 
na istem mestu zrasla nova šola, za 

PODRUŽNIČNA ŠOLA SMAST LETOS OBELEŽUJE 40-LETNICO DELOVANJA. V začetku ma-
ja so otroci z učiteljicami in vzgojiteljicami pripravili prireditev in se spomnili, kaj je njihova šola 
doživela v tem obdobju. Foto: Marinka Ivančič

takratni čas zelo sodobno opremlje-
na in, kar je najpomembnejše, proti-
potresno grajena. Dobre misli in že-
lje, ki jih je v njen temeljni kamen 
položil Ivan Rutar, pa še do danes 
varujejo ter vzgajajo otroke v smaški 
šoli.
Sabina Sovdat, organizatorka 
prireditve, učiteljica na PŠ Smast

Z AVTORSKO IGRO DO 
SREBRNE PLAKETE
Kobarid – Aprilsko dogajanje na OŠ 
Simona Gregoriča so letos popestrili 
člani šolske gledališke skupine Odr-
ski navihanci, ki obiskujejo neobve-
zni izbirni predmet umetnost. Z igro 
Med hribi in dolinami so se na odru 
Kulturnega doma Kobarid najprej 

predstavili učencem osnovne šole in 
otrokom iz vrtca. Z gledališko igro 
pa so mladi umetniki sredi aprila na-
to sodelovali tudi na Območnem 
srečanju otroških gledaliških skupin, 
kjer so se v isti dvorani predstavili še 
staršem, krajanom in gostujočim 
učiteljem iz Španije ter Portugalske. 
Pred igro je z uvodnim nagovorom 

ODRSKI NAVIHANCI, KI SO LETOS ZA SVOJO IGRO PREJELI SREBRNO PLAKETO, se že 
vnaprej veselijo še kakšnega povabila, kjer bodo lahko z igro ponovno stopili na oder. Foto: 
Silva Seljak
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Ob odprtju, ki so ga spremljali še 
trije slovenski predstavniki: prevajal-
ka Elke Arcet, predsednica Turistič-
nega društva Kobarid Natalija Rot ter 
podjetnik Dušan Skočir, sta omenje-
na župana izpostavila pomembno 
zgodovinsko povezanost obeh občin. 
Po prepričanju obeh gre za odlično 
iztočnico, ki bi lahko v prihodnje 
prispevala k še boljšemu sodelovanju 
na področju turizma in gospodarstva. 
Odprtje je spremljala tudi generalna 
konzulka Republike Slovenije v 
Münchnu Dragica Urtelj.
T. Š. F.
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Pogovor z županom
V maju praznuje Občina Tolmin. Konec meseca 

so najzaslužnejšim podelili letošnje občinske na-
grade. Še pred tem smo se oglasili pri županu 
Urošu Brežanu in se z njim pogovorili o aktual-
nem dogajanju v občini.

Kakšno je stanje gospodarstva v občini? Vemo, 
da je od gospodarske krize minilo kar nekaj let, 
se pa podjetja soočajo s pomanjkanjem kadrov.

Z uspehi podjetij smo lahko zadovoljni. Pri nas 
in tudi globalno smo v fazi konjunkture (op. ur.: 
ugodnega stanja gospodarstva). Ker smo v to vpe-
ti, bomo v prihodnje posledično čutili vsako spre-
membo. V tem trenutku pa smo s stanjem lahko 
zadovoljni. Kljub vsemu se srečujemo tudi z izzivi 
– eden najbolj perečih je pomanjkanje kakovostne-
ga kadra. Za gospodarstvo so pomembni predvsem 
tisti s tehnično izobrazbo. Občine v Posočju vključ-
no s Kanalom ob Soči, predvsem pa večja podjetja 
želimo narediti korak naprej. S projektom Partner-
stvo za kadre, katerega koordinator je Posoški ra-
zvojni center, skušamo v sodelovanju z vključeni-
mi gospodarskimi družbami, osnovnimi šolami in 
Gimnazijo Tolmin vzbuditi pri šolajoči se mladini 
zanimanje za te poklice in jim pokazati, da lahko 
tudi Posočju uresničijo svoje ambicije, saj so naša 
podjetja v nekaterih tržnih nišah tudi v svetovnem 

merilu pomembni igralci. Zelo cenim predvsem 
sodelovanje podjetij, ki razumejo, da je za pozitiv-
ne premike na tem področju potrebno poseči daleč 
prek ustaljenih aktivnosti ukvarjanja zgolj s svojim 
poslovnim rezultatom ter s tem kažejo veliko me-
ro družbene odgovornosti.

V vašem četrtem mandatu bodo najpomembnej-
ša prizadevanja glede infrastrukture usmerjena 
v izgradnjo obvoznice. O tej temi je tekel pogo-
vor že lani. Kakšno je trenutno stanje in kakšni 
so načrti?

Potrjenemu državnemu prostorskemu načrtu so 
sledile aktivnosti, ki jih je minula gospodarska 
kriza za nekaj časa zaustavila. Sedaj tečejo dalje. 
Smo v fazi odkupa zemljišč. V načrtu razvojnih 
programov državnega proračuna so predvidena 
sredstva za naložbo. Računam, da bomo z investi-
cijo začeli v letu 2021. Direkcija RS za infrastruk-
turo (DRSI), ki projekt vodi, mora vložiti vlogo za 
gradbeno dovoljenje in ga pridobiti, narediti pro-
jekte za izvedbo, izbrati izvajalca, ki po vsem tem 
lahko začne z aktivnostmi. V povezavi z izgradnjo 
obvoznice je izjemnega pomena tudi nadaljevanje 
aktivnosti urejanja starega mestnega jedra in sa-
mega središča Tolmina, aktivnosti na tem področju 
tečejo že nekaj časa, zato načrtujemo, da se bodo 
vzporedno z izgradnjo obvoznice začeli izvajati 
tudi ti projekti. Tu si v tej fazi želim predvsem 
konstruktivnega sodelovanja s samimi prebivalci 
in Krajevno skupnostjo Tolmin. Mislim, da je že 
opravljeno delo dober temelj za to.

V minulih mesecih se je precej delalo na lokal-
ni cestni in komunalni infrastrukturi. Katere 

ŽUPAN OBČINE TOLMIN UROŠ BREŽAN. Foto: Mateja Kutin

vse navzoče pozdravila ravnateljica Melita Jakelj, 
ki je pohvalila odličen rezultat celotnega tima. Gre 
namreč tako za avtorsko besedilo spodaj podpi-
sane mentorice kot tudi avtorsko glasbo Rubena 
Del Zotta, kostume za mlade igralce je izdelala 
Petja Berginc, scena pa je delo učiteljice likov-
nega pouka Petre Škrjanc.  
Skozi zgodbo Odrski navihanci odkrivajo skriv-
nostni svet Posočja. Gledalci spoznavajo življenje 
mističnih krivopet: Kolovratk, Kostanjevk, Ma-
tajurk ter Soških deklic, ki jih vidijo le tisti, ki imajo 
radi naravo. Vse so prijateljice in si med seboj ra-
de pomagajo. Z naravo pa živijo tudi ostali liki: 
ekofrajerke, planinki, vodnica in pastir. A ko se 
med Matajurko in pastirjem prebudi prava ljube-
zen … Ne, več vam ne izdamo, saj si mladi, ki so 
za svojo igro prejeli srebrno plaketo, želijo še ka-
kšnega povabila in ponovitve.
Ob koncu so gledalci mlade igralce nagradili z 
bučnim aplavzom. Igro je spremljala tudi strokovna 
spremljevalka oziroma selektorka Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti Medea Novak, sicer 
igralka Slovenskega narodnega gledališča Nova 
Gorica, ki je dramo uvrstila na Regijsko srečanje 
otroških gledaliških skupin. Tako so jo deset dni 
kasneje učenci ponovno zaigrali tudi v Kinogleda-
lišču Tolmin. 
Irena Stergar, mentorica, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

V POSO^JU ZAKLJU^EK 50. REVIJE 
PRIMORSKA POJE
Poso~je – Konec aprila smo zaključili revijo Pri-
morska poje, letos 50. po vrsti, ki ji posebno pri-
znanje daje tudi pokroviteljstvo predsednika RS 
Boruta Pahorja. V zborniku, ki je izšel ob tej pri-
ložnosti, lahko beremo o njenem pomenu za 
ohranjanje glasbene kulturne dediščine, nastaja-
nje novih skladb in ne nazadnje o izzivih, s kateri-
mi so se organizatorji soočali, predvsem dilemo 
množičnosti in kakovosti. Vseskozi pa ostaja revija 
zvesta svojemu osnovnemu in najpomembnejše-
mu poslanstvu – povezati pevce iz Slovenije in za-
mejstva.

Letos je revija od februarja do aprila na 34 kon-
certih povezala 216 zborov; slavnostni je bil mar-
ca v Avditoriju Portorož. Revijo organizirajo Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) s pri-
morskimi izpostavami, Zveza pevskih zborov Pri-
morske (ZPZP), Zveza slovenskih kulturnih dru-
štev v Italiji, Zveza slovenske katoliške prosvete 
Gorica in Združenje cerkvenih pevskih zborov 
Trst.

V Zgornjem Posočju sta v organizaciji JSKD, Ob-
močne izpostave Tolmin potekala dva koncerta: 
27. aprila v cerkvi sv. Srca Jezusovega v Drežnici 
koncert s sakralnim programom, revijo pa smo 

REVIJA PRIMORSKA POJE – Na reviji lahko pojejo vsi – veli-
ki, mali, stari, mladi, ženski, mešani, vrhunski ter malo manj 
vrhunski sestavi in očitno je še vedno prav to njen čar – pove-
zati, tudi v času, ki je tako drugačen od časa njenega nastan-
ka … Foto: Foto Červ
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naložbe bi izpostavili?
Izpostavil bi obnovo ceste med 

Ljubinjem in planino Stador, ki se je 
začela lani in se bo nadaljevala do 
prihodnjega leta. Gre za eno po-
membnih cest, saj predstavlja dostop 
do območja Triglavskega narodnega 
parka (TNP) in je pomembna pred-
vsem zaradi padalskega turizma. Po-
membna je tudi cesta proti Tolmin-
skim koritom, ki je dokončana, niso 
pa zaključena vlaganja na končni 
lokaciji, kjer imamo vsako leto v 
višku sezone težave s parkiranjem. 
Skupaj z Zavodom za turizem Doli-
na Soče zato urejamo parkirišče v 
Štrklepcih. S spremenjenim promet-
nim režimom, javnimi prevozi in 
dodatno pešpotjo v Tolminska korita 
bi promet odmakniti iz neposredne 
bližine TNP ter Tolminskih korit. Po-
leg tega bo parkirnina, ki jo bomo 
uvedli v Koritih, še dodatno destimu-
lirala lastne prevoze. Zaradi specifič-
nega načina je omembe vredna še 
ena cesta proti TNP-ju, to je tista v 
dolini reke Knežce, kjer je podjetje 
SENG izvajalo naložbo v še eno ma-
lo hidroelektrarno, skupaj z občino 
pa je nato uredilo pomemben odsek 
ceste proti Kneškim Ravnam.

Vstopno-izstopne točke ob Soči pos-
tanejo v poletni sezoni, kljub pre-
povedi prenočevanja, zbirališče 
avtodomarjev. Razmišljate o preu-

reditvi teh mest, da bi bila primer-
na tudi kot postajališča za avtodo-
me?

Postajališče za avtodome bo naj-
verjetneje v doglednem času zraslo 
na zasebnem zemljišču. Menim, da 
je zasebni interes pravi način za 
ukvarjanje s turizmom. Mi bomo 
skozi naše odloke in pravilnike po-
skušali usmerjati tovrstni turizem na 
tiste točke, kjer bo zasebni interes 
poskrbel, da se bodo uredili primerni 
pogoji. To je že sedaj možno v vseh 
obstoječih kampih.

Kako je s kolesarsko infrastruktu-
ro? Tej so namenjena evropska 
sredstva v celotni regiji.

Država se je v zadnjem trenutku 
odločila, da bo del evropskega denar-
ja vložila v lokalno kolesarsko infra-
strukturo. Mislim, da je do tega priš-
lo, ker smo kot država v tej finančni 
perspektivi slabo črpali evropska 
sredstva. Bližamo se trenutku, ko bo 
treba imeti jasno zastavljeno, kako 
bomo skozi naložbe ta denar porabi-
li. V naši regiji smo prišli do ideje in 
projekta urejanja državnega kolesar-
skega omrežja. Sodeluje sedem se-
vernoprimorskih občin, med njimi 
vse tri posoške, Idrija, Cerkno in 
Kanal ob Soči. V občini Tolmin se 
bomo prioritetno usmerili v povezavo 
po dolini Soče proti Kobaridu in Ka-
nalu, v prvi fazi pa v naložbo med 

Tolminom in Mostom na Soči. Nosi-
lec projekta je DRSI; občine aktivno 
sodelujemo tako pri projektiranju kot 
pri pridobivanju zemljišč. Kljub te-
mu, da za tem stojita zahtevna admi-
nistracija in partnerstvo, verjamem, 
da bomo pri tem uspešni in da bo 
država na podlagi projektov, priprav-
ljenih v okviru tega evropskega pro-
jekta, tudi svoja državna sredstva 
vložila v urejanje kolesarske infra-
strukture, ki je za našo dolino izje-
mno pomembna.

Kakšne so možnosti urejanja kole-
sarske infrastrukture v Tolminu? 
Slišijo se očitki, da mesto za kole-
sarjenje ni varno.

Z izgradnjo obvoznice se bo pro-
metna obremenitev kraja precej 
zmanjšala in bomo imeli možnost 
kakšno ulico preurediti tudi v tej 
smeri. Dalo bi se kaj naredili s pro-
metno signalizacijo, da bi vozniki 
avtomobilov razumeli in upoštevali, 
da so tam tudi kolesarji. Prav o ume-
ščanju kolesarskih stez pa je težje 
razmišljati. Verjetno so izvedljivejše 
rešitve mešane cone in vzgoja ljudi. 
V prihodnjih mesecih, letih se bomo 
veliko ukvarjali s samim Tolminom, 
tako da bo takrat na vrsto prišla tudi 
razprava o kolesarski infrastrukturi v 
samem mestu.

Kakšni so načrti s Trgom 1. maja?
Lani smo z začasnim ukrepom za-

pore starega dela mesta testirati, kak-
šen bi bil odziv med prebivalci in 
obiskovalci. Ljudje so bili naklonjeni 
zapori samega trga, si pa želijo vse-
bin. V tej smeri bomo skušali nada-
ljevati. Z bližanjem izgradnje obvo-
znice bomo na podlagi izkušenj za-
časne zapore začeli z intenzivnimi 
pogovori s prebivalci in tistimi, ki 
imajo na tem območju določeno de-
javnost. Skupaj bomo skušali priti do 
projektov za izvedbo, ki bodo potem 
tlakovali – dobesedno in v prenese-
nem pomenu – pot v starem delu 
mesta. Z umikom tovornega in tran-
zitnega prometa iz centra mesta ima-
mo priložnost, da stari del in središ-
če Tolmina uredimo tako, da bo lju-
dem bolj prijazen in zaživi drugače, 
kot živi danes.

Obstaja možnost, da se s tem 
umakne iz središča Tolmina tudi 
bencinski servis?

Na pobude občine, krajevne skup-
nosti in prebivalcev se na Petrolu 
dolgo niso odzivali. Sedaj se klima 
spreminja – razmišljajo o selitvi na 
območje ob obvoznici. Bo pa potre-
bno storiti še kar nekaj korakov, da 
bomo prišli do končnega cilja.

Kako je s selitvijo Policijske posta-
je Tolmin?

Še ena podobna zgodba. Po zad-
njih pogovorih z ministrom za notra-
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tradicionalno zaključili 28. aprila v 
Info središču TNP Dom Trenta. Gos-
tili smo pevce iz Ajdovščine, Batuj, 
Bovca, Godoviča, Idrije, Kobarida, 
Krasa, Portoroža ter zamejce iz Tr-
sta in Zagreba.
V Trenti, kjer se je revija tudi uradno 
zaključila, je navzoče pozdravil žu-
pan Občine Bovec Valter Mlekuž, 
nagovor pa sta imela tudi minister za 
Slovence v zamejstvu in po svetu 
Peter J. Česnik ter predsednik 
ZPZP Anton Baloh, ki se je od svo-
je funkcije poslovil. Območni iz-
postavi JSKD Tolmin je izročil zahva-
lo za večletno sodelovanje pri orga-
nizaciji revije Primorska poje.
In kako naprej? Njene pomembne 
vrednote – dostopnosti – reviji res 
ne gre oporekati. Na njej lahko po-
jejo vsi – veliki, mali, stari, mladi, 
ženski, mešani, vrhunski ter malo 
manj vrhunski sestavi in očitno je še 
vedno prav to njen čar – povezati, 
tudi v času, ki je tako drugačen od 
časa njenega nastanka … Srečno, 
Primorska poje!
Silva Seljak, vodja JSKD OI Tolmin

REVIJA POSTREGLA Z 
DVEMA PRVIMA IZVEDBAMA 
IN NOVITETO
Tolmin – V torek, 14. maja, se je na 
Reviji otroških in mladinskih pevskih 
zborov Zgornjega Posočja, ki jo je 
tudi letos organiziral Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti, Območna iz-
postava (JSKD OI) Tolmin, predsta-
vilo šest zborov. Koncert sta obliko-
vali dve zborovodkinji, ki si za kako-
vostno pevsko vzgojo otrok in mla-
dostnikov zaslužita vse pohvale: 
Barbara Kovačič, ki vodi zbore OŠ 
Franceta Bevka Tolmin, in Erika 
Bizjak, zborovodkinja otroškega in 
mladinskega zbora na OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči. Program je 
postregel s prepletom skladb slo-
venskih skladateljev, slišali pa smo 
tudi dve prvi izvedbi in noviteto. Ma-
tej Kavčič, ki je vodil prireditev, je v 
veznem besedilu osvetlil pomen 
zborovskega petja za otroke in odra-
sle.

Revijo je, tako kot vse ostale na se-
vernem Primorskem, spremljala Ma-

teja Černic, ki je po koncertu opra-
vila poglobljen strokovni razgovor z 
zborovodkinjama. Za čudovit kon-
cert gre zahvala tudi vsem obisko-
valcem, ki so do zadnjega napolnili 

dvorano Kinogledališča Tolmin in z 
močnim aplavzom nagradili kakovo-
stno delo skoraj 200 mladih pevcev.
Silva Seljak, vodja območne izpostave, 
JSKD OI Tolmin

LETOŠNJI KONCERT REVIJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV ZGORNJEGA 
POSOČJA sta oblikovali dve zborovodkinji, ki si za kakovostno pevsko vzgojo otrok in mlado-
stnikov zaslužita vse pohvale: Barbara Kovačič, ki vodi zbore tolminske OŠ Tolmin, in Erika 
Bizjak, zborovodja otroškega in mladinskega zbora na OŠ na Mostu na Soči. Foto: Foto Červ
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nje zadeve lahko rečem, da v tem 
mandatu ne bo prišlo do selitve, saj 
Tolmina žal, kljub aktivnostim v pre-
teklosti, ni na prioritetnem seznamu 
Ministrstva za notranje zadeve v 
tem mandatu. V okviru prostorskega 
načrtovanja bo občina poskrbela, da 
bo lokacija Na Logu, ki je za tako 
dejavnost primerna, rezervirana. V 
naslednjih letih pa bomo skupaj iska-
li možnosti za selitev.

Kako skrbite za razvoj podeželja?
Kar nekaj prijemov imamo. Projek-

ti krajevnih skupnosti so prvi, tečejo 
že več kot desetletje in so neka naša 
tolminska oblika participatornega 
proračuna, mehanizem CLLD je pre-
poznaven pod blagovno znamko LAS 
Dolina Soče, v okviru katerega se 
izvajajo številne pobude, ki prihajajo 
od spodaj navzgor. Med pomembni-
mi inaložbami pa bi na podeželju 
izpostavil projekt oskrbe Tolminske-
ga in Kanalskega Loma s pitno vodo. 
Naložba se je začela v lanskem letu, 
letos nadaljujemo s projektiranjem, z 
gradnjo pa bomo nadaljevali v nas-
lednjih letih.

Za podeželje je pomembna tudi 
ureditev večnamenske dvorane na 
Šentviški Gori. Gradbena dela se po-
časi zaključujejo, vso potrebno doku-
mentacijo in uporabno dovoljenje pa 
bomo pridobili v prihodnjem letu. 
Projekt je dober primer sodelovanja 

občine, krajevnih skupnosti in pro-
stovoljcev, ki so del sredstev prispe-
vali tudi skozi projekt GorA RockA.

V letošnjem in naslednjem letu pa 
bo v Baški grapi tekel projekt, ki je 
za občinski proračun najtežji – ure-
janje ceste skozi naselje Podbrdo. 
Občina bo zagotovila več kot milijon 
evrov za ureditev kanalizacijskega in 
vodovodnega omrežja, pločnikov in 
javne razsvetljave. Projekt, ki ga vodi 
DRSI, je po projektantski oceni vre-
den 4,7 mio evrov. Sedaj je objavljen 
javni razpis za izbor izvajalca, tako 
da se predvideva, da bo projekt stekel 
v drugi polovici letošnjega leta.

V začetku maja ste namenu preda-
li atletsko-nogometni stadion. Kaj 
sedaj športni park omogoča? Kaj 
boste še uredili?

Nova pridobitev je pomembna za 
vse športnike, rekreativce in šolarje. 
Naložba, težka slabih 1,3 mio evrov, 
je zaključena. Gre za prvi večji korak 
pri urejanju Športnega parka Brajda, 
ki smo ga začrtali z idejno zasnovo, 
pripravljeno v sodelovanju z vsemi, 
ki ga uporabljajo: športnimi klubi, 
šolami, krajevno skupnostjo in širšo 
javnostjo. Letos bo sledilo urejanje 
okolice košarkarskega in otroškega 
igrišča. Proračun za leto 2020 pa na-
menja sredstva za ureditev kolopar-
ka. Nadaljujemo tudi z načrtovanjem 
tribun oziroma vkopanega objekta na 

zahodnem delu stadiona. Sredstva za 
izvedbo so predvidena v proračunu 
za prihodnje leto, ko bo projekt 
usklajen z vsemi deležniki.

Sprejet Lokalni program za mlade 
predvideva tudi reševanje stano-
vanjske problematike. Kaj načrtu-
jete?

Lani smo prek razpisa dodelili dve 
stanovanji mladim družinam. Sprejet 
je bil pravilnik za subvencioniranje 
obrestne mere za stanovanjske kre-
dite in letošnji proračun temu že 
namenja sredstva. Drugi ukrep so 
novogradnje oziroma zagotavljanje 
novih stanovanj ter primerne količine 
zazidalnih parcel. Lani je občina ku-
pila objekt v Zalogu, kjer bo zagoto-
vila dodatna stanovanja, in zemljišče 
v Žabčah, kjer bomo z ureditvijo 
občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN) dali možnost indivi-
dualni gradnji. Tako možnost že ima-
mo po sprejetem OPPN v Modreju, 
kjer določene gradnje v tem trenutku 
že potekajo, in na Šentviški Gori, kjer 
urejamo komunalno infrastrukturo. 
Pridobiti bomo skušali tudi kakšno 
zemljišče v Tolminu in iskali mož-
nosti sodelovanja z zasebnimi inve-
stitorji.

Včasih se slišijo očitki na račun 
zasebnih praznih stanovanj. Verje-
tno tu nimate nobenega vpliva?

Poskušali smo, a pobuda ni nale-
tela na plodna tla. Eden od zadržkov 
lastnikov je, da so najemniki s prav-
nega vidika dobro zavarovani. Občina 
je dala pobudo, da bi v primeru težav 
vstopila kot neke vrste mediator. V 
Sloveniji je davčna zakonodaja neu-
strezna in ne stimulira lastnikov, da 
bi uporabili prazne nepremičnine. 
Ker sankcij ni, je za marsikoga ugo-
dnejše prazno stanovanje, kot pa 
imeti v njem najemnike. S tem se 
izgublja razpoložljivi stanovanjski 
fond. Drugi moment je verjetno turi-
zem, ki lastnikom prinaša večje eko-
nomske koristi kot najemniki. To 
področje je res kompleksno in se ne 
dotika samo občinske, ampak tudi 
nacionalne politike.

V pripravi je tudi strategija za sta-
rejše.

Delovna skupina, ki sem jo imeno-
val, je sestavljena iz predstavnikov 
inštitucij in nevladnih organizacij, ki 
vsi skupaj zelo dobro pokrivajo in 
poznajo to kompleksno področje. 
Delo je že steklo in v roku enega le-
ta bomo prišli do dokumenta z ukre-
pi, ki ga bo nato moral obravnavati 
in potrditi občinski svet. Glede na 
informacije, ki jih o delu in vzdušju 
v tej skupini imam, smo lahko opti-
mistični.

Pogovor pripravila: Mateja Kutin
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Iz ob~inskih uprav

KOMORNI ZBOR MUSICA 
VIVA V BRATISLAVI DO 
ZLATEGA PRIZNANJA
Bratislava (Slova{ka) – Konec apri-
la je v Bratislavi potekalo že 13. 
mednarodno zborovsko tekmovanje 
»Slovakia Cantat«. Udeležilo se ga 
je 16 sestavov iz Češke, Francije, 
Rusije, Slovaške, Slovenije in Turči-

Letos pa sta za nami še dve glasbe-
ni izobraževanji. Tako smo sredi 
marca v svoje vrste povabile prizna-
no sopranistko in glasbeno pedago-
ginjo Tanjo Rupnik, ki si je na 
sončno soboto vzela čas in se iz 
Godoviča »u Palbin« pripeljala z na-
menom, da dodatno izpili našo vo-
kalno tehniko. Mesec dni kasneje 
pa smo drugo soboto v aprilu s hva-
ležnostjo izkoristile ponudbo za vo-
kalno tehniko Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti, Območna iz-
postava Tolmin. Slednji je, tako kot 
številnim drugim zainteresiranim 
pevskim sestavom v naši dolini, tudi 
nam sofinanciral večurno zborovsko 
delavnico, ki jo je vodila še ena pri-
znana slovenska sopranistka Marti-
na Burger.

V vseh primerih smo pevke najprej 
spoznavale nove tehnike in vaje za 
pravilno dihanje, dikcijo, oblikovanje 
vokalov ter hkrati obnavljale pred-
hodno pridobljeno znanje. Poleg tega 
smo med upevanjem širile svoje gla-
sovne obsege in izenačevale registre. 
Po tem, ko smo dodobra ogrele 

KOMORNI ZBOR MUSICA VIVA si je konec aprila v Bratislavi pripel zlato priznanje. Foto: arhiv 
Komornega zbora Musica Viva

je. Nastope je ocenjevala mednaro-
dna strokovna komisija, ki ji je pred-
sedoval Poljak Benedykt Blonski, 
člani pa so bili še Branko Stark iz 
Hrvaške, Raimondas Katinas iz Li-
tve ter Ragnar Rasmussen in Ur-
ška Lah iz Norveške.

Med mešanimi odraslimi pevskimi 
zbori se je predstavil tudi Komorni 

zbor Musica Viva iz Tolmina, ki ga 
vodi zborovodkinja Erika Bizjak. Za-
pel je skladbe »Sicut cervus« sklada-
telja Giovannija Pierluigija da Pa-
lestrine, »O lux beata Trinitas« 
skladatelja Andreja Makorja, Po-
potnik Črta Sojerja Voglerja in Če 
bi jaz bila fčelica Tadeje Vulc. S 
svojim nastopom so pevci Komornega 
zbora Musica Viva osvojili 94,3 toč-
ke, kar jim je po kriterijih tekmovanja 
v Bratislavi prineslo zlato priznanje.
Erik Vrčon, Komorni zbor Musica Viva

VOKALNA TEHNIKA – 
ZAKLAD ZA PEVCA
Poljubinj – Čeprav članice Vokalne 
skupine Gadičke združuje ljubiteljsko 
petje, začinjeno z dobršno mero dru-
žabnosti, pa to še zdaleč ne pomeni, 
da si skupaj z umetniško vodjo Mar-
jeto Rutar ne prizadevamo za dvig 
kakovosti pevskega znanja. V pre-
teklem letu smo za strokovno pomoč 
zaprosile dolgoletno učiteljico petja iz 
domačih logov Majdo Luznik, ki nam 
je z veseljem priskočila na pomoč.
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Letos sedem nagrajencev, 
Zdravko Du{a sedmi ~astni 
ob~an

Na slavnostni seji občinskega sveta 
vsako leto tradicionalno zadnji petek 
v prazničnem mesecu podelijo nagra-
de Občine Tolmin. Na tokratni slove-
snosti, ki je sovpadala z dnevom 
praznika občine, 31. majem, sta žu-
pan Uroš Brežan ter predsednica 
komisije za priznanja in nagrade Na-
taša Gabršček podelila sedem na-
grad.

Občina Tolmin ima novega častne-
ga občana. Po Janezu Dolencu, mag. 
Vasji Klavori, Veri Clemente Kojić, 
Marku Munihu, Silvestru Gaberšč-
ku in Marti Filli je kot sedmi po 
vrsti to postal Zdravko Duša, ki so 
mu ta naziv podelili za življenjsko 
delo na področju kulture. Valentin, 
javnosti bolj poznan kot Zdravko Du-
ša je mlada leta preživel na rodnem 
Čiginju in Tolminskem. Po študiju 
angleškega jezika s književnostjo in 
primerjalne književnosti z literarno 
teorijo je delal kot novinar pri časni-
ku Delo in pisec besedil v Studiu 
marketing Delo, kjer je med drugim 
oblikoval legendarni slogan »Sloveni-
ja, moja dežela«. Od leta 1987 do 
leta 2014 je bil urednik na Cankarje-
vi založbi. Na Slovenskem knjižnem 
sejmu je leta 2014 prejel Schwentner-

jevo nagrado za življenjsko delo in 
prispevek k slovenskemu založniš-
tvu. Poleg tega je veliko pisal in pre-
vajal (zlasti dramatiko), kot scenarist, 
dialogist ali epizodni igralec sodelo-
val v dokumentarnih ter igranih fil-
mih in serijah. Bil je član Društva 
slovenskih književnih prevajalcev in 
slovenskega centra Pen ter častni član 
Društva slovenskih režiserjev. Vsa 
leta je bil zelo aktiven tudi na Tol-
minskem. Uredil (in večinoma napi-
sal) je Podobe volčanske župnije 
skozi 1100 let, mladostne zgodbe iz 
Volč Bojana Forščka z naslovom De-
ček brez popka, Tolminski zbornik 
2010, novo, ilustrirano izdajo Preglje-
vih Tolmincev, stripovsko priredbo 
Ribe Faronike, dve monografiji o di-
rigentu Marku Munihu in Tolminsko 
knjigo. Je tudi avtor scenarija za do-
kumentarni TV film Nočemo belega 
kruha, ki tematizira tolminsko zgo-
dovino. V prihodnjem letu bo okrog-
lih 20 let delovanja beležilo Kulturno 
društvo Myra Locatelli, ki ga je usta-
novil in ga še danes vodi pri Lukate-
lu v Volčah ter pod streho katerega 
je izšlo kar nekaj navedenih knjig. V 
domačih krajih je organiziral in reži-
ral mnogo prireditev in proslav: v 
Volčah predvečere Poezije in vina z 
mednarodno udeležbo ter tradicio-
nalno poletno kulturno druženje 
Lukatelce z gostovanjem vrste znanih 
literarnih, publicističnih, glasbenih in 

filmskih avtorjev. V sodelovanju z 
Občino Tolmin je lani jeseni v Tolmi-
nu izvedel cikel medijskih srečanj 
Podpisani! Lokalno okolje in prebi-
valstvo sta najbolj povezala projekta 
ohranjanja in zavedanja krajevne 
dediščine Nomen est omen na Čigi-
nju (2008) in Tisoč let Volčan v Vol-
čah (2015). Sodeloval je pri mnogih 
odmevnih dogodkih državnega po-
mena in obsega, ki so vedno nosili 
tolminsko prisotnost ter pečat.

Za življenjsko delo na podjetni-
škem in družbenem področju v ob-
čini Tolmin je plaketo prejel Milan 
Fratnik. Pionir podjetništva na Tol-
minskem, izučen za urarja in zlatar-
ja, je v svoji karieri ustanovil kar 
sedem podjetij, med drugim tudi 
uspešno podjetje Metalflex. Na pod-
jetniško pot se je podal leta 1944 s 
samostojno urarno v Tolminu, 15 let 
kasneje je postal poslovodja novou-
stanovljenega podjetja, ki je kmalu 
zaposlovalo 18 ljudi. Sprva skromna 
obrtna delavnica se je leta 1962 pre-
imenovala v Metalflex – podjetje za 
proizvodnjo kovinske galanterije in 
industrijske opreme, ki je z leti pre-
raslo v eno največjih mednarodnih 
podjetij v Posočju in še danes žanje 
zavidljive poslovne uspehe. Podjetje 
je Fratnik ustanovil z lastnimi sred-
stvi ter bil vse do leta 1967 tudi nje-
gov direktor in inovator mnogih iz-

delkov. V tem času je postavil teme-
lje za začetek uspešne proizvodnje in 
v Tolminu ustvaril nova delovna 
mesta. Kasneje se je znova lotil sa-
mostojne obrti na področju finome-
hanike in zaposloval 13 ljudi. Delal 
je vse do upokojitve leta 2007, v vseh 
svojih podjetjih pa je posebno pozor-
nost namenjal tudi zadovoljstvu in 
materialni blaginji zaposlenih. Aktiv-
no je deloval v mnogih društvih in 
skupinah, ki jih je tudi materialno 
podpiral (mladinski organizaciji, kra-
jevni skupnosti, občinskemu odboru, 
Tminskem pustu, ribiški zadrugi, 
planincih, tolminskem gledališču, 
moškem pevskem zboru, tabornikih, 
lovcih, pihalnem orkestru, deloval je 
po potresih leta 1976). Nikoli pa ni 
zanemaril ljubezni do svojega pokli-
ca, iz katere se je rodila izjemna in 
neprecenljiva zbirka ur.

Priznanje Občine Tolmin je Kultur-
no društvo likovnih ustvarjalcev 
(DLU) Tolmin prejelo za dolgoletno 
kakovostno delo na področju likovne 
umetnosti v občini in širše. Društvo 
nepretrgoma deluje že vse od leta 
1974, poleg članov iz občine Tolmin 
pa v njem ustvarjajo tudi člani iz ob-
čin Kobarid, Cerkno in Nova Gorica. 
S strokovnim pristopom sodelujočim 
nudijo kakovosten izobraževalni in 
razstavni program, skozi pedagoški 
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svoje vokalne aparate in vzbudile re-
sonančne prostore, smo pridobljeno 
znanje vokalne tehnike prenesle na 
tri skladbe, s katerimi smo se 6. 
aprila predstavile tudi na letošnji ju-
bilejni reviji Primorska poje v tržaški 
zgodovinski mestni četrti Škedenj.

Delček letošnjega repertoarja, obo-
gatenega z novim znanjem, smo prvi 

ČLANICE VOKALNE SKUPINE GADIČKE združuje ljubiteljsko petje, začinjeno z dobršno mero 
družabnosti. A to še zdaleč ne pomeni, da si skupaj z umetniško vodjo Marjeto Rutar ne priza-
devajo za dvig kakovosti pevske ravni. Letos so se tako udeležile dveh delavnic, kjer so pilile 
vokalno tehniko, širile svoje glasovne obsege in izenačevale pevske registre.

junijski dan na povabilo Mešanega 
pevskega zbora Canto Ergo Sum 
domačemu občinstvu predstavile na 
prireditvi Klan’c 2019 v Tolminu, v 
soboto, 22. junija, pa nam boste 
lahko prisluhnili tudi Na Gadič v Po-
ljubinju.

Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič, 
predsednica Vokalne skupine Gadičke

MED TEM IN ONIM
Tolmin – V začetku aprila so v mali 
galeriji kinogledališča odprli razstavo 
z naslovom Med tem in onim. Zaradi 
svoje enigmatične nastavitve pri-
tegne pozornost in ob razstavljenih 
ilustracijah v podtonu ponuja mož-
nost umestitve razstavljenih likovnih 
del v pomenljive časovne koordina-
te.

Z naslovom razstave je avtorica Tja-
ša Bon iz Volč opredelila nastanek 
ilustracij predvsem v čas pred študi-
jem na Akademiji za likovno umet-
nost in oblikovanje, v »pripravljalno« 
obdobje, ki ga z nadvse seriozno dr-
žo uspešno nadgrajuje z delom v in-
stitucionaliziranih ateljejih, po drugi 
strani pa »vmesni čas« omogoča za-
znavo učinkov črtnih sledi, ki že v 
osnovi krušijo mnoge odvečnosti in 
vzpostavljajo nove pogoje. V ilustra-
cijah »prej« je kraj sekundaren, 
predpostavljamo lahko, da »genius 
loci« zamenja »genius saeculi«; du-
ha, varuha kraja zamenja časovno 
lociranje, nekaj je bilo prej in nekaj 

(drugega) je sedaj. Ta časovna meja 
ima globok in spoštljiv pomen.

Ilustracije ponujajo kakovostne likov-
ne segmente in posebnosti, vabijo 
nas, da motiv, preden ga »sestavi-
mo«, najprej raziščemo. Splošen 
vtis je seveda jasen – avtorica 
ustvarja redoljuben likovni svet, isto-
časno pa poskrbi, da se v odnosu 
do mikrostrukture nakazuje njena li-
kovna občutljivost do imitacij povr-
šinskih lastnosti in osebna rahloču-
tnost v potezi. Potreben je čas – za 
nastanek in opazovanje. Formiranje 
raznolikosti taktilnih lastnosti omo-
goča velik spekter nivojev površin, ki 
jih najdemo na upodobitvah transpa-
rentnih krilc žuželk, kože, dlak, iz-
rastkov, fluorescentnih odsevov, čle-
njenih nožic, glav … Ko z očesom 
sledimo igri potez, nam fini in več-
kratni nanosi grafita odpirajo pro-
storske razsežnosti ter tudi zaradi 
premišljene, v čvrsti logiki zasidrane 
minimalistične postavitve ter pove-
čav, še močneje učvrščujejo pogle-
de. Na papirju se ustvarjajo sile, ki 
prekašajo osnovno rudimentarnost 
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pristop pa spodbujajo vključevanje 
mladih. Organizirajo likovne delavni-
ce, ekstempore in razstave ter pri tem 
sodelujejo z likovnimi društvi iz oko-
lice in zamejstva. Nepogrešljive so 
njihove pregledne razstave v Kinogle-
dališču Tolmin, gostujejo pa tudi po 
mnogih drugih slovenskih galerijah. 
Med vsakoletnimi aktivnostmi so tu-
di inovativni pristopi v okviru projek-
ta Tolmin – Galerija, sodelovanje na 
Pohodu po Kosmačevi učni poti, iz-
vedba likovnih delavnic na festivalih 
Sajeta in MetalDays, likovni ekstem-
pore Atelje pod Krnom ter udeležba 
in pomoč pri izvedbi likovne koloni-
je za izseljence na Mostu na Soči. 
Letos so za naročnico Občino Tolmin 
začeli z ustvarjanjem pobarvanke o 
Javorci, ki bo v kratkem tudi izšla. 

Člani za svoje delo prejemajo doma-
ča in mednarodna priznanja in na-
grade, ki izkazujejo najvišjo raven 
ljubiteljskega likovnega ustvarjanja.

Samo Kutin je priznanje prejel za 
spodbujanje kakovosti popularne 
glasbe na Tolminskem in promocijo 
tolminske glasbene ustvarjalnosti v 
svetu. Velja za enega najbolj ustvar-
jalnih in inovativnih glasbenikov v 
Sloveniji, njegovo delo s področja 
avantgarde popularne, komponirane 
in improvizirane glasbe pa je v zad-
njih letih doseglo tudi svetovno pre-
poznavnost in ugled. Na glasbeno 
pot se je podal v rodnem Čadrgu z 
The Štrudls, kasneje pa je soobliko-
val še več zasedb, pomembnih za 
razvoj scene tolminske popularne 

glasbe. Vrsto let je soorganiziral glas-
beno-umetniški in ekološki tabor 
Čadrg records, že od vsega začetka 
je sopotnik prvega tolminskega festi-
vala Kreativni tabor Sajeta, kjer je 
začel sodelovati z mnogimi medna-
rodno uveljavljenimi ustvarjalci. Zelo 
ga zanima zvočno raziskovanje z 
ljudskimi glasbili in v tujini je pojem 
inovativnega igranja na madžarsko 
strunsko lajno. Leta 2016 je sodeloval 
v zvočno-dramski uprizoritvi Javorca: 
resurekcija, slišimo ga v albumu Špa-
nabije dua Bakalina, sodeluje tudi z 
gledališkimi zasedbami. Največji 
mednarodni uspeh je kot multiinštru-
mentalist in skladatelj dosegel s tri-
om Širom, s katerim je nastopal na 
turnejah po vsej Evropi in je tik pred 
izidom tretjega albuma. Pri svojem 

uspehu nikoli ne pozabi povedati, od 
kod prihaja.

Zahvalo za dolgoletno delo na po-
dročju prehrane v Vrtcu Tolmin, ki 
je v slovenskem prostoru z več vidi-
kov prepoznano kot primer dobre 
prakse, je prejela Nevenka Iaria. 
Pred 25 leti je v tolminskem vrtcu 
začela kot pomočnica kuharice, z 
intenzivnim izobraževanjem ob delu 
je napredovala in zadnjih pet let 
opravlja delo organizatorke prehrane 
in zdravstveno-higienskega režima. 
Njene kuharske uspehe priznavajo 
tako starši, zdravniki, dobavitelji in 
javni zavodi, ki nadzorujejo njeno 
delo, kot najpomembnejši – otroci. S 
svojim strokovnim in nepopustljivim 
pristopom dnevno spremlja celoten 

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

motivov. Papir, motivi, povečave in 
sile so okna prezentacije, pričujejo 
čas ter so hkrati onstran njega. Sre-
čujemo črte, ki se lomijo, prekinjajo, 
tipajo, se krčijo, luščijo … ustvarjajo 
razlike med eksistenco in pome-
nom, pogled se vedno lahko vrača 
na izvorno mesto, konstituira doživ-
ljaj, ga motivično podpira, preverja, 
poglablja, postavlja na privilegirano 
mesto, ga blokira in spet na novo 
udejanja. Z izolacijo motiva se na 
neki način ustvarja lom v figurativno-
sti, saj ga ne moremo »pripeti« na 
okolico, a se ravno zaradi tega lahko 
nanj še močneje osredotočimo.

Zdi se, da v dela Tjaše Bon zdrsimo 
neopazno. Najprej nas božajo, nato 
osvojijo, motive ugledamo na način, 
kot da bi jih videli prvič. Ilustracije v 

nas sprožajo občudovanje in čude-
nje – to je svet, ki ga poznamo, a is-
točasno tudi svet, ki nam odkrije, 
kar se »skriva« za vsakdanjim vide-
zom.
Lucijan Lavrenčič

»U^ENCE JE TREBA ^IM 
PREJ POSTAVITI NA ODER«
Dolenja Trebu{a – Na pobudo 
Glasbenega centra harmoNIKA je 
prvo soboto v maju na oder dvorane 
kulturnega doma stopilo 15 učen-
cev, ki so svojim staršem, sorodni-
kom in drugim ljubiteljem zvokov dia-
tonične harmonike predstavili del-
ček programa, ki so se ga naučili v 
letošnjem letu. Program je v dobri 
uri poslušalcem postregel z ljudski-
mi in narodno-zabavnimi skladbami 

V ZAČETKU APRILA SO V KINOGLEDALIŠČU ODPRLI RAZSTAVO MED TEM IN ONIM, 
avtorice Tjaše Bon iz Volč. Foto: Erik Vrčon

ZDRAVKO DUŠA (desno) je postal sedmi 
častni občan tolminske občine.

LETOŠNJI OBČINSKI NAGRAJENCI (z leve) v družbi predsednice komisije za priznanja in nagrade Nataše Gabršček in župana Uroša Brežana: 
Nevenka Iaria, Franci Peternelj, Zdravko Duša, Milan Fratnik, Franc Vehar in Valentin Šuligoj (nagrado sta  prevzela v imenu skupine krajanov 
Kamnega), Jana Dolenc in Dare Trobec (nagrado sta prevzela v imenu Kulturnega društva likovnih ustvarjalcev Tolmin) ter Gorazd Kutin, ki je 
nagrado prevzel v imenu brata Sama Kutina.
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proces, od načrtovanja jedilnikov, 
naročanja predvsem lokalnih živil, 
celotnega procesa priprave obrokov 
in izdaje hrane vse do otrokove žlice. 
Po njeni zaslugi vrtec nudi raznolike 
in zdrave obroke, sveže pripravljene 
in skuhane v vrtčevski kuhinji, pri 
čemer je zelo dobro poskrbljeno tudi 
za otroke z zdravstvenimi težavami.

Franci Peternelj je zahvalo prejel 
za turistični razvoj krajevne skupnos-
ti (KS) Stržišče, uspešno podjetništvo 
ter dvig kakovosti in ugleda prosto-
voljskega dela v Baški grapi. Na lanskih 
lokalnih volitvah so mu zaupali tret-
ji zaporedni mandat predsednika KS 
Stržišče, ki v zadnjem desetletju kljub 
demografski ogroženosti doživlja ne-
ke vrste preporod. Postopoma se ob-
navlja dom krajanov, ki je z novimi 
vsebinami postal središče vaškega 
življenja, izvedenih je bilo nekaj več-
jih naložb na področju infrastrukture, 
vas pa je prejela več nagrad za ure-
jenost. Leta 2000 je Franci Peternelj 
z bratom ustanovil družinsko podjetje 
s sedežem v Stržišču, ki danes zapo-
sluje osem ljudi. Povod je bila name-
ravana ukinitev Petrolovega bencin-
skega servisa v Podbrdu, ki ga je 
Peternelj ohranil s prevzemom v fran-
šizni najem, leta 2016 pa je odkupil 
še stavbo ter ob njej uredil privlačno 
počivališče za turiste in domačine. 
Delovna vnema in dobra volja sta 
nepogrešljivi tudi pri njegovem pro-
stovoljnem društvenem delovanju.

Zahvalo je prejela še skupina kra-
janov Kamnega za nesebično med-
sosedsko pomoč ob gašenju požara 
na Kamnem, ki je v noči z 22. na 23. 

december lani zajel gospodarsko po-
slopje v strnjenem delu vasi. Ogenj 
je objekt povsem uničil, ogrožal pa 
je tudi sosednje stanovanjske hiše in 
poslopja. Ključno vlogo je do prihoda 
35 gasilcev iz Tolmina, Kobarida in 
z Mosta na Soči odigrala deseterica 
domačinov, ki je požar pravočasno 
prijavila pristojnim službam, pred-
vsem pa zagotovila dostop do vode 
ter se z opremo krajevne skupnosti 
takoj lotila gašenja, s čimer je skupi-
na preprečila širitev ognja in še večjo 
materialno škodo.
Po utemeljitvah predlagateljev povzela: 
Špela Kranjc
Foto: Katarina Rutar Ipavec

Ob~ina Tolmin znova z 
dvoletnim prora~unom

Po nekaj letih je župan Uroš Bre-
žan občinskemu svetu spet predlagal 
sprejem dvoletnega občinskega pro-
računa, kar je po njegovem mnenju 
ključno predvsem zaradi nemotenega 
poteka dela na naložbah. Proračun 
za leto 2019 predvideva nekaj več kot 
16 milijonov evrov odhodkov, pri če-
mer se namerava občina zadolžiti za 
tri milijone evrov, predlog proračuna 
za leto 2020 pa predvideva dobrih 
14,8 milijona evrov odhodkov in 2,3 
milijona evrov zadolževanja. V aktu-
alnem mandatu bo morala občina 
iskati nove vire prihodkov, in to kljub 
višjemu znesku povprečnine, ki ga 
država občinam namenja kot najpo-
membnejši prihodkovni vir. Vladni 
ukrepi so namreč prinesli tudi povi-
šanje plač v različnih javnih službah, 
zato je povišanje prihodka občine iz 
tega naslova v resnici zelo majhno.

V nadaljevanju se osredotočamo 
na največje projekte in naložbe, ve-
zane na odhodkovno stran občinske-
ga proračuna za tekoče leto. Kot 
največjo je treba izpostaviti urejanje 
ceste skozi Podbrdo, s katerim je ta-
kratna državna direkcija za ceste za-
čela v letih 2011 in 2012, nato pa so 
dela zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev za nekaj let obstala. Nosilec 
investicije je Direkcija RS za infra-
strukturo (DRSI), ki z razpisom že 
išče izvajalca del, katerih začetek gre 
pričakovati v jesenskem času. Tako 
kot ob urejanju prvih dveh odsekov 
bo občina tudi tokrat izvedla potreb-
na dela na infrastrukturi, katere ure-
janje je v njeni pristojnosti. V okviru 
projekta se bodo dela izvajala na 
450-metrskem, za urejanje najzahtev-
nejšem odseku od priključka za že-
lezniško postajo do Jakovkne hiše. 
Obsegala bodo urejanje cestišča in 
pločnika, javne razsvetljave, mostov, 
struge vodotoka, kanalizacije, vodo-
voda in telekomunikacijskih vodov. 
V središču naselja se načrtujeta ure-
ditev dostopov do objektov in preho-
da za pešce ter sanacija obstoječega 
prekritja vodotoka, pri čemer so bila 
vsa načrtovana dela že predhodno 
usklajena z načrtom predvidene ure-
ditve trga. Skupna vrednost je oce-
njena na 4,7 milijona evrov, od česar 
bo DRSI naložbo financirala v višini 
79 odstotkov, preostanek pa bo pok-
rila Občina Tolmin. 

Za dokončanje prve faze gradnje 
vodovoda Tolminski Lom, ki zajema 
dokončanje lani začetih del naložbe 
na vodohranu Tolminski Lom in črpa-
lišču Drobočnik, bo občina namenila 

55.000 evrov. Iz lanskega leta se nada-
ljuje tudi gradnja večnamenske dvo-
rane na Šentviški Gori, o čemer smo 
podrobneje pisali v prejšnji številki 
SOČAsnika. Za nameščanje zaščitnih 
mrež na pobočja nad lokalnimi cesta-
mi je v letošnjem proračunu namenje-
nih 30.000 evrov, za sanacijo in prep-
lastitev najbolj dotrajanih odsekov na 
lokalni cesti Tolmin–Kamno pa 
100.000 evrov. V okviru te naložbe 
bo med drugim saniran delno poru-
šen podporni zid ceste pred Volarja-
mi, ta odsek bo tudi razširjen. Prav 
tako je 100.000 evrov namenjenih 
sanaciji ceste Koritnica–Rut. Projekt 
predvideva utrditev posedenih robov 
ceste z izvedbo novih podpornih 
konstrukcij, poškodovane dele vo-
zišča ceste bodo utrdili in asfaltirali. 

Utrinki

( 33 )Javni razpisi

Občina Tolmin je 17. maja objavila 
dva javna razpisa, in sicer:

•  Javni razpis o dodeljevanju po-
moči za ohranjanje in spodbuja-
nje razvoja kmetijstva in gozdar-
stva v občini Tolmin v letu 2019,

•  Javni razpis o dodeljevanju po-
moči za turistične prireditve v 
občini Tolmin za leto 2019.

Vloge morajo v obeh primerih na Ob-
čino Tolmin prispeti najkasneje do 
petka, 14. junija 2019, do 11. ure. 
Razpisna dokumentacija je skupaj 
s predpisanimi prijavnimi obrazci 
dostopna na spletni strani občine 
www.tolmin.si, zainteresirani pa jo 
lahko med uradnimi urami brezplačno 
prevzamejo tudi v tajništvih Občine 
Tolmin. Na spletni strani so objavljeni 
tudi kontakti oseb za dodatne infor-
macije v zvezi z razpisoma.

PRVI KONCERT UČENCEV GLASBENEGA CENTRA harmoNIKA – Prvo soboto v maju je na 
oder dvorane kulturnega doma stopilo 15 učencev, ki so svojim staršem, sorodnikom in drugim 
ljubiteljem zvokov diatonične harmonike predstavili delček programa, ki so se ga naučili v leto-
šnjem letu. Foto: Damijana Laharnar

priznanih slovenskih avtorjev, kot  
sta brata Slavko Avsenik in Vilko 
Ovsenik, Franc Mihelič in Lojze 
Slak.

Harmonikarica Nika Rutar Jereb, 
vodja zasebnega Glasbenega cen-
tra harmoNIKA, je ob tem dejala, da 
je treba učence čim prej postaviti na 
oder, saj s svojimi solističnimi točka-
mi pridobivajo občutek za nastopa-
nje in spopadanje z morebitno tre-
mo. Po njenih besedah gre za izje-
mno dragocene izkušnje, ki jih v člo-
veku sproži tisti »pozitiven adrena-
lin«, s katerim premagujemo straho-
ve. In prav takšne izkušnje nam lah-
ko tudi ob drugačnih priložnostih 
pridejo še kako prav, saj nas po nje-
nih besedah življenje nenehno po-
stavlja na oder in to v najrazličnejših 

vlogah. »Zato se moramo, če želi-
mo biti v življenju zadovoljni in us-
pešni, čim prej otresti vseh bojazni 
in pogumno stopiti na svoj lastni 
oder. Vsaka vaja, naj bo takšna ali 
drugačna, pa nas postopoma dela 
mojstre, da bomo lahko vsak dan 
boljši,« je še prepričana učiteljica di-
atonične harmonike, ki v lastnem 
glasbenem centru letos poučuje 
okoli 20 učencev najrazličnejših  
starosti iz Tolminskega in Cerkljan-
skega.

Koncertu je ob zvokih glasbe sledilo 
druženje ob hrani in pijači, ki je do-
datno okrepilo socialne vezi med 
udeleženci, ki so po mnenju glavne 
organizatorke prav tako pomembne 
za razvoj posameznika.
A. J.
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Če bo finančnih sredstev dovolj, bo-
do na nevarnih odsekih ceste names-
tili tudi odbojne ograje. V letošnjem 
in prihodnjem letu se bo nadaljevala 
tudi že lani začeta sanacija lokalne 
ceste Ljubinj–Stador, oba sprejeta 
proračuna drugi fazi sanacije name-
njata po 75.000 evrov. Ta predstavlja 
nadaljevanje sanacije dotrajanega 
betonskega odseka v smeri proti Lju-
binju, na katerem se bo izvedlo nove 
podporne zidove, utrdilo oziroma 
zamenjalo voziščno konstrukcijo in 
uredilo odvodnjavanje ceste.

Za ureditev kanalizacijskega siste-
ma naselja Čiginj in odvajanje odpa-
dnih voda na čistilno napravo (ČN) 
Volče proračun 2019 zagotavlja 
276.000 evrov, v prihodnjem letu pa 
je za naložbo predvidenih še slabih 
300.000 evrov. Odpadne vode iz Žabč 
se bodo z izgradnjo nove kanalizaci-
je in povezovalnega kanala s pomoč-
jo prečrpavanja odvajale na ČN Tol-
min. Letos je predviden začetek prve 
faze gradnje kanalizacije, čemur je 
namenjenih dobrih 200.000 evrov. 
Fekalne vode z območja naselja Po-
staja pa se bodo odvajale na ČN Most 
na Soči – v prvi fazi se bo letos v 
lokalni cesti zgradil transportni kanal 
na odseku Postaja–Most na Soči, za 
kar občina namenja 100.000 evrov 
proračunskih sredstev.

Med zneski, namenjenimi izdelavi 
projektnih dokumentacij, velja izpo-
staviti izdelavo geološkega poročila 

in projektne dokumentacije za sana-
cijo zgornjega dela vasi Grahovo ob 
Bači, čemur proračun namenja 
100.000 evrov. Večji del zneska v vi-
šini 80 odstotkov bo sofinanciral Sek-
tor za trajne sanacije pri Ministr-
stvu za okolje in prostor, preostanek 
pa Občina Tolmin.

Na področju družbenih dejavnosti 
bo največja naložba zaključevanje 
obnove atletsko-nogometnega stadi-
ona in nadaljevanje urejanja Športne-
ga parka Brajda v skladu s sprejeto 
idejno zasnovo, kar podrobneje pred-
stavljamo v ločenem prispevku. 
170.000 evrov letošnji proračun na-
menja za dokončanje izdelave pro-
jektne dokumentacije in izvedbo 
potrebnih gradbenih del (predvsem 
v šolski kuhinji) v centralni stavbi OŠ 
Dušana Muniha Most na Soči.

Projekt Trajnostni razvoj dediščine 
med Alpami in Jadranom z akroni-
mom WALKofPEACE, ki ga je Posoški 
razvojni center kot vodilni partner 
uspešno prijavil na razpis Programov 
sodelovanja Interreg V-A Italija - Slove-
nija 2014–2020, poudarja posebnost 
programskega območja – kulturno 
dediščino prve svetovne vojne od Alp 
do Jadrana. Namen projekta je izbolj-
šanje obstoječega stanja s skupnimi 
čezmejnimi aktivnostmi za dolgoroč-
no ohranjanje dediščine prve svetov-
ne vojne ter njene uporabe za krepi-
tev trajnostnega kulturnega turizma. 
Naložbe na območju občine Tolmin 

obsegajo ureditev območja Javorce in 
Nemške kostnice. V proračunu za 
leto 2019 je za to predvidenih 85.000 
evrov, pri čemer gre v naslednjih le-
tih pričakovati 85-odstotno povračilo 
projektnih stroškov iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

Za projekt istega Interregovega 
programa gre tudi v primeru dvole-
tnega projekta Inovativne rešitve za 
energetsko učinkovito razsvetljavo 
javnih stavb z akronimom Lightin-
gSolutions, katerega osnovni namen 
je spodbujati k energetski učinkovi-
tosti in zmanjševanju porabe energi-
je na čezmejnem območju. Občina 
Tolmin bo v njegovem okviru poso-
dobila kataster javne razsvetljave, 
nabavila didaktične pripomočke za 
osnovnošolski pouk o varčni rabi 
energije in obnovljivih virih energije 
ter uredila energetsko varčno notra-
njo razsvetljavo Šolskega centra Tol-
min. Za izvedbo investicije in hkrati 
dokončanje projekta letošnji prora-
čun namenja 182.000 evrov.
Špela Kranjc

Pogled na Tolmin krasi 
obnovljen atletsko-
nogometni stadion

V okviru 26. iger specialne olimpi-
jade Slovenije za Primorsko-notranj-
sko regijo, ki jih je 8. maja v Tolminu 
gostila Podružnična šola za izobra-
ževanje in usposabljanje otrok s 
posebnimi potrebami pri OŠ Tolmin, 

sta župan Uroš Brežan in državna 
sekretarka na Ministrstvu za izobra-
ževanje, znanost in šport RS Martina 
Vuk predala namenu obnovljen atlet-
sko-nogometni stadion v športnem 
parku Brajda.

Obnovitvena dela na stadionu, si-
cer zgrajenemu pred več kot 30 leti, 
so se začela julija lani in zaključila 
marca letos. Investicijska vlaganja v 
prenovo stadiona znašajo 1,26 mili-
jona evrov, od tega je večina lastnih 
proračunskih sredstev Občine Tol-
min, poleg tega je pridobila del sred-
stev, ki so lokalnim skupnostim na 
voljo iz državnega proračuna na pod-
lagi Zakona o financiranju občin, del 
pa na razpisih Fundacije za šport 
(51.000 evrov) ter Ministrstva za iz-
obraževanje, znanost in šport 
(43.000 evrov).

Pri načrtovanju obnove atletsko- 
nogometnega stadiona je občina kot 
naročnik naložbe sodelovala z vsemi 
uporabniki teh športnih površin: 
predstavniki Atletskega društva (AD) 
Posočje, Nogometnega kluba (NK) 
Tolmin, Občinske športne zveze Tol-
min, Zavoda za kulturo, šport in 
mladino (KŠM) Občine Tolmin, OŠ 
Franceta Bevka Tolmin in Gimnazi-
je Tolmin. Po prenovi je objekt pri-
dobil certifikat Mednarodne atletske 
zveze in sedaj je na njem mogoče 
izvesti tekmovanja v vseh atletskih 
disciplinah, k pripravljenemu projek-
tu prenove stadiona sta dali soglasje 

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

»[TUDENT MORDA NE VE^, 
AMPAK KT[-JEVC PA ZA 
ZMERI!«
Tolmin – Tolminski študentski klub 
(KTŠ) letos praznuje 50-letnico svo-
jega obstoja – od svoje ustanovitve 
leta 1969 je preživel študentske 
vstaje, hipije, državno osamosvoji-
tev, pa tudi milenijce. In ker se tak-
šen dosežek spodobi obeležiti, smo 
se sedanji aktivisti KTŠ odločili pra-
znovati. Začeli smo z Gala večerom 
za vse nekdanje in sedanje aktivne 
člane, ki se je odvil 12. aprila in na 
katerem smo obujali spomine ter 
iskali navdih za prihodnje projekte. 
Vse obujene spomine pa nam je do 
takrat že uspelo zbrati tudi v zborni-
ku, ki je postal prava mala kratka 
zgodovina našega kluba, in ga lahko 
v času uradnih ur dobite na našem 
klubu. V njem skoraj gotovo najdete 
tudi kakšen utrinek, ki vas bo spomnil 
na lastno mladost. Vendar pa to še ni 
vse od našega rojstnodnevnega pra-
znovanja – konec septembra vas (in 

nas) čaka še nekaj.

Ob praznovanju srednjih let našega 
kluba pa nismo pozabili tudi na osta-
le dogodke. Pred Gala večerom 
smo namreč 5. aprila pripravili že 
četrto edicijo Analog Flow-a, kjer so 
obiskovalci lahko uživali ob elektron-
skih ritmih, ki so v naših krajih neko-

liko redkejši. Do velike noči smo si 
od praznovanja 50-letnice opomogli 
ravno dovolj, da smo s Kingstoni, na 
sedaj že tradicionalnem velikonoč-
nem žuru, lahko popevali v klubu 
Tropikana. Ta je bil poln in trdimo 
lahko, da s(m)o bili z zaključkom le-
tošnje sezone vsi skupaj zelo zado-

voljni – upamo, da se tam spet vidimo 
naslednje študijsko leto. Obljubimo 
pa, da na vas ne bomo pozabili čez 
poletje. Nekaj že pripravljamo, ved-
no pa smo veseli tudi novih zamisli – 
saj veste, kje nas najdete.
Ana Žuber, članica Kluba tolminskih 
študentov

KLUB TOLMINSKIH ŠTUDENTOV, ki letos praznuje 50-letnico svojega obstoja, je od svoje ustanovitve preživel vse od študentske vstaje, hipijev, 
osamosvojitve pa do milenijcev. Foto: arhiv KTŠ
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INFORMATIVNI ZASLON NA DOTIK, ki so ga v okviru čezmejnega projekta NEKTEO postavili v 
avli občinske uprave, med drugim prikazuje mrežo energetsko vzorčnih točk na območju pro-
jekta (v občini Tolmin gre za tri točke), prinaša pa tudi prispevke o energetski učinkovitosti, var-
čevanju z energijo, koriščenju obnovljivih virov energije in zaščiti podnebja ter nasvete za spod-
bujanje učinkovite rabe energije.

Atletska zveza Slovenije in Nogome-
tna zveza Slovenije. »Z obnovo smo 
zadovoljni. Najbolj smo veseli, da 
nam stadion omogoča varno trenira-
nje in kakovostno razvijanje vseh 
atletskih disciplin, poleg tega pa ima-
mo spet dovoljenje za organizacijo 
uradnih tekmovanj,« razmišlja pred-
sednik AD Posočje Matjaž Sovdat. 
Kot pravi predsednik NK Tolmin 
Mitja Taljat, pa se igralci in vodstvo 
kluba najbolj veselijo načrtovane pre-
nove igralne površine, namakalnega 
sistema in tribune. Nadaljevanje in-
vesticijskih del na podlagi predlani 
sprejete idejne zasnove je napovedal 

tudi župan Brežan. Kot je pojasnil, 
letošnji proračun predvideva nakup 
opreme za treninge in tekmovanja, 
za katero se je občina dogovorila z 
uporabniki stadiona, izdelavo projek-
tne dokumentacije za izgradnjo tri-
bun oziroma vkopanega objekta po-
leg stadiona, ureditev okolice košar-
karskega in otroškega igrišča, uvedbo 
videonadzora stadiona ter izgradnjo 
koloparka oziroma tako imenovanega 
pumptrack poligona. V prihodnjih 
letih bo občina nadaljevala s celostno 
ureditvijo tega večnamenskega špor-
tnega parka.
Špela Kranjc

Za nadgrajevanje znanja o 
energetski u~inkovitosti

V okviru čezmejnega projekta 
NEKTEO (»Nachhaltige Energie für 
Kommunen« / Trajnostna energija 
za občine) je eden od partnerjev pod-
jetje GOLEA v stavbah šestih občin-
skih uprav Goriške regije postavilo 
informativne zaslone za predstavitev 
energetsko vzorčnih točk. Takšen in-
formativni zaslon na dotik je name-
ščen tudi v avli Občine Tolmin, vse-
bina pa je na ogled vsem, ki jih za-
nima trajnostna energetska učinkovi-
tost. Med drugim je na zemljevidu 
predstavljena mreža energetsko 
vzorčnih točk z opisom posamezne 

točke, ki je prikaz dobre prakse pri 
trajnostnem ravnanju z energijo. Na 
območju tolminske občine so te toč-
ke Šolski center Tolmin, Glasbena 
šola Tolmin in Knjižnica Cirila Kos-
mača Tolmin. Poleg tega med vsebi-
no najdemo prispevke za ozaveščanje 
občanov o energetski učinkovitosti, 
varčevanju z energijo, koriščenju ob-
novljivih virov energije in zaščiti pod-
nebja ter nasvete za spodbujanje 
učinkovite rabe energije.

Projekt NEKTEO financira Evrop-
ska unija v okviru programa Interreg 
V-A Slovenija-Avstrija, v njem pa so-
delujejo partnerji z avstrijske Koroške 
in iz Slovenije. Med projektom se 

S PRENOVO ŠPORTNEGA PARKA BRAJDA občina zagotavlja primeren objekt za vzgojo mla-
dih in potencialnih uspešnih športnikov na področju atletike ter s tem tudi ostalih športov. Ob-
novljeni stadion sta v okviru 26. iger specialne olimpijade Slovenije za Primorsko-notranjsko 
regijo namenu predala župan Uroš Brežan in državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževa-
nje, znanost in šport RS Martina Vuk. Foto: Miljko Lesjak

Utrinki

KINO POD BREZAMI 2019
Tolmin – Četrto leto zaporedoma si 
bo v poletnem času v Tolminu po-
novno mogoče ogledati filme v kinu 
na prostem. Od junija do konca av-
gusta se bo v atriju tolminske knjižni-
ce, pod brezami, ki obraščajo ta 
družabni, mirni kotiček v središču 
mesta, zvrstilo sedem brezplačnih 
filmskih projekcij s spremljevalnim 
programom.

Spremljevalni dogodki se bodo iz-
vedli neposredno pred projekcijami. 
Gre za obisk ustvarjalcev filma, ume-
tniško delavnico, kulturni vložek ali 
filmski komentar. V letnem kinu vsa 
leta moči združujeta Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin in Kinogledališče 
Tolmin, ki pripravljata program, pro-
mocijo, prizorišče in pokrivata vse 
stroške izvedbe, tako da je obisk le-
tnega kina za vse brezplačen. Po 
novem projekcij tudi ne bo več kvari-
lo slabo vreme, saj bodo v primeru 
dežja vse izvedene v dvorani Ki-
nogledališča Tolmin.

Ker je poletje v Tolminu v znamenju 
festivalov, organizatorji namenjajo 
projekcije prvotno predvsem lokal-
nemu občinstvu, ki poletne večere 
preživlja v mestu in si želi dogodkov 
na prostem tudi med tednom. Zato 
bo večina projekcij izvedenih ob tor-
kih. Izbor sedmih aktualnih filmskih 
naslovov ponuja kakovosten vpog-
led v aktualno filmsko produkcijo. 
Filmi so žanrsko prilagojeni poletni 
ležernosti, a kljub temu kakovostni, 
nagrajeni in predvajani na festivalih. 
Vsi filmi se začnejo, ko se stemni. 
Za podrobnejši program spremljajte 
spletni strani knjižnice in kina.
Špela Mrak, koordinatorka programa Ki-
nogledališča Tolmin, Zavod KŠM Tolmin

ZELEMENJAVA NA  
MOSTU NA SO^I
Most na So~i – Članice Hortikultur-
ne sekcije Turističnega društva (TD) 
Most na Soči so 26. aprila ponovno 
organizirale zdaj že tradicionalno ze-

lemenjavo. Zaradi slabega vremena 
so jo zopet izpeljale v prostorih Vod-
ne hiše ob jezeru. Morda sta dež in 
grom pregnala nekaj obiskovalcev, a 
hortikulturnice so se razveselile 
predvsem večjega števila novih ob-

razov, kar je bilo verjetno povezano 
z letošnjim aktivnejšim obvešča-
njem.
Zagreti vrtičkarji so tako med seboj 
zamenjali predvsem številne sadike 
zelenjave, rož, začimbnic, dišavnic, 

KONEC APRILA JE NA MOSTU NA SOČI POTEKALA TRADICIONALNA ZELEMENJAVA. Ude-
leženci si niso zamenjali le sadik in semen, ampak tudi svoje znanje ter praktične izkušnje. Foto: 
Rajko Leban
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izvajajo trajnostne in trajne dejavno-
sti za stopnjevanje energetske učin-
kovitosti v občinah, s čimer se krepi 
prehod k obnovljivim virom energije. 
S tem bodo doseženi podnebni cilji 
na regionalni ravni.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Izvirnik spomenika filmu  
Na svoji zemlji poslej v 
kinogledali{~u

Kar dolgih 44 let je času, predvsem 
pa precej neugodni klimi kljubovalo 
leseno spominsko obeležje prvemu 
slovenskemu celovečernemu zvočne-
mu igranemu filmu Na svoji zemlji. 
Ob 30. obletnici slovenske filmske 
produkcije so ga na pobudo Društva 
slovenskih filmskih ustvarjalcev 26. 
oktobra 1975 pred nepregledno mno-
žico obiskovalcev postavili na Graho-
vem ob Bači, kjer je bil film Na svo-
ji zemlji tudi posnet. Pri realizaciji 
ideje so sodelovali Viba film in ta-
kratna kinopodjetja, Krajevna skup-
nost (KS) Grahovo-Koritnica in Kul-
turna skupnost Občine Tolmin. Pri 
izvedbi sta ključno vlogo odigrala 
dva od ustvarjalcev filma – scenograf 
Boris Kobe je izbral lokacijo sredi 
Grahovega ob Bači nasproti vaške 

gostilne, ki je še danes najbolj pre-
točna točka v kraju, Jane Kavčič, ob 
snemanju filma asistent režiserja 
Franceta Štiglica, pa se je spopadel 
z organizacijo.

Dobrega 2,4 metra visoka skulptu-
ra je delo kiparja in slikarja Petra 
Jovanovića iz Poljanske doline, ki je 
bil takrat eden od najbolj zaželenih 
ustvarjalcev velikih lesenih spomeni-

RESTAVRIRAN IZVIRNIK SPOMENIKA FILMU NA SVOJI ZEMLJI je svoje novo mesto našel v 
avli Kinogledališča Tolmin, kar mu zagotavlja trajnejši obstoj. Priložnostno odkritje je sovpada-
lo s praznovanjem letošnjega občinskega praznika. Foto: Katarina Rutar Ipavec

kov. Ko mu je Kavčič predstavil zami-
sel o spomeniku, ki naj bi bil izklesan 
v obliki filmske kamere, jo je Jova-
nović obogatil še z nekaj najbolj pre-
poznavnimi liki iz filma. Nastala je 
lesena skulptura s kamnitim podstav-
kom, na katerem so izpisane besede: 
»V teh krajih je bil posnet film Na 
svoji zemlji«. Čeprav izdelana iz ma-
sivne hlodovine, je bila po mnogih 

Utrinki

zelišč in semen. V sproščenem raz-
govoru so menjali tudi svoje znanje 
in praktične izkušnje pri njihovi pri-
delavi ter predelavi.

Za estetsko podobo letošnje zele-
menjave so poskrbeli Sonja Jova-
nović z izdelavo ličnega transparen-
ta in Dragica ter Pavle Lapanja z 
umetniško dekoracijo na razstavnem 
omizju; za celotno organizacijsko in 
vsebinsko izvedbo ter prijetno 
vzdušje na sami zelemenjavi pa še 
aktivne hortikulturnice Ljuba Kra-
gelj, Aleksandra Leban, Danica 
Taljat, Kira Taljat Biščanin ob po-
moči svojih partnerjev in tajnika TD 
Most na Soči Jerneja Vouka.
Danica Taljat

BOGATA DEDI[^INA 
CVETNONEDELJSKIH 
BUTARIC IZ BA[KE GRAPE
Ba{ka grapa – Povezovanje zelenja 
v šope je v slovenskih pokrajinah še 
vedno občudovanja vreden običaj. 
Ponekod je še zelo živ, marsikje pa 
ga je nadomestila le oljčna vejica. 
Tako je bilo do leta 2008 tudi v Podbr-
du, ko je Društvo Baška dediščina 
prvič nabralo material za delavnico.

Šope so poznali pod imenom pusl, 

pušl ali pusu. Nekoč so jih izdelovali 
v enajstih vaseh s tirolsko poselitvi-
jo. V društvu je prevladalo prepriča-
nje, da je pusl dediščina, ki jo je 
vredno varovati, zato je leta 2013 
Slovenskemu etnografskemu muze-
ju poslalo vlogo za vpis v register 
nesnovne kulturne dediščine in us-
pelo. Leta 2017 je muzej vpisu do-
dal še film o postopku izdelave, lani 
pa ga je vključil v potujočo panojsko 
razstavo Nesnovna kulturna dedišči-

SVETI FLORJAN TOKRAT 
VAROVAL PRED NEURJEM
Obloke – Na prvo majsko nedeljo 
so v Oblokah v Baški grapi prazno-
vali Florjanovo. Praznik je ponovno 
dobil slovesnejšo podobo na prelo-
mu stoletja, ko sta k organizaciji 
pristopila Prostovoljno gasilsko dru-
štvo (PGD) Podbrdo in Turistično 
društvo Podbrdo, odsek Hudajužna- 
Obloke. Slednjega je leta 2012 na-
domestila Krajevna skupnost Hu-
dajužna-Obloke.

Romanje k svetemu Florjanu, zave-
tniku pred ognjem in varuhu gasil-
cev, se je začelo leta 1766, ko je 
skoraj do tal pogorelo Podbrdo. V 
bližnji okolici se namreč svetnik na-
haja le v stranskem oltarju obloške 
cerkve. Pogled v zgodovino prazni-
ka nam odstira zapis takratnega vi-
karja Ivana Koširja v obloški kroniki 
iz leta 1902: »Poseben praznik je 
za Obloke sveti Florjan. Ta dan pri-
dejo ljudje iz Podbrda s križem v 
procesiji v Obloke in imajo tu slo-
vesno mašo. Po navadi jo bere 
gospod župnik iz Nemškega Ruta, 
ki vodi tudi procesijo in ima pridi-
go. Navadno je za svetega Florjana 
ljudstva za dve obloški cerkvi in 
več.«

letih izpostavljenosti precej poškodo-
vana zaradi lesnih zajedavcev in vla-
ge, ki je bila predpogoj za gnitje lesa 
ter kopičenje alg in mahovja. Tako so 
ugotovili v Restavratorskem centru 
Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije (ZVKDS) in se z Občino 
Tolmin lani jeseni dogovorili za iz-
vedbo konservatorsko-restavratorskih 
posegov za zaščito izvirnika ter izde-
lavo kopije, ki bo nadomestila kip na 
prvotnem mestu. Restavriran izvir-
nik, ki nosi prav letnico 100. obletni-
ce rojstva režiserja Franceta Štiglica, 
je svoje novo mesto našel v avli Ki-
nogledališča Tolmin, kar mu zagota-
vlja trajnejši obstoj. Spomenik so 
odkrili ob prazniku Občine Tolmin 
31. maja, tik pred podelitvijo letošnjih 
občinskih nagrad. Kratke slovesnosti 
so se udeležili tudi predstavniki 
ZVKDS Območna enota Nova Gori-
ca, Društva Baška dediščina in KS 
Grahovo-Koritnica, kulturni del pro-
grama pa so pripravile Kariške čečje. 
Na Grahovem ob Bači bodo v krat-
kem postavili kopijo te skulpture, 
izdelano iz umetnih mas. Občino 
Tolmin so konservatorsko-restavrator-
ski posegi stali 8.000 evrov.
Špela Kranjc

Iz ob~inskih uprav

na v luči Unescove Konvencije, ki jo 
je pripravil v sodelovanju z Ministr-
stvom za kulturo RS. Do zdaj so jo 
občudovali že v desetih evropskih in 
ameriških državah.

Večletna promocija je pripomogla, 
da se je pusl ujel v mrežo skupnih 
izzivov in možnosti, ki se na poti po-
vezovanja s sorodnimi društvi ponu-
jajo Društvu Baška dediščina. Letos 
je gostoval kar trikrat. Na 7. Festiva-
lu cvetnonedeljskih butaric v Zgor-
njih Palovčah pri Kamniku je stal že 
šestič, na 2. festivalu iste vrste v Že-
leznikih pa je bil obakrat. Društvo je 
za to priložnost izdelalo še butarici iz 
Oblok in Hudajužne ter Koritnice in 
Grahovega. Obema pravijo kaštron, 
običaj izdelave pa ni več živ.

Že drugič je društvo prikazovalo izde-
lavo puslov tudi na prireditvi Cvetna 
sobota v Tolminu. Obiskovalci so z 
zanimanjem sledili povezovanju oljke, 
pušpana, bršljana in leskovih šib z 
rumeno vrbo. Njihovi spomini so ob-
rodili spoznanje, da so šope zelenja 
vse od Hudajužne do Tolmina in oko-
lice povezovali v kaštron. Po obliki je 
povsod enak puslu, po vsebini pa se 
razlikuje le v eni ali dveh sestavinah.
Besedilo in foto: Olga Zgaga, Društvo 
Baška dediščina

DRUGI FESTIVAL BUTARIC V ŽELEZNIKIH 
– pusl iz Podbrda in kaštrona, kot so ju izdelo-
vali v Hudajužni in Oblokah ter na Koritnici in 
Grahovem ob Bači.
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Tokrat je praznik v sedanji obliki sla-
vil dvajseto obletnico, a je slove-
snost okrnilo izredno slabo vreme z 
močnim vetrom, dežjem in celo sne-
žinkami. Kljub temu so se gasilci iz 
PGD Podbrdo, Rut-Grant, Grahovo 
ob Bači in Kneža ter krajani zbrali 
sredi vasi. V procesiji so ob sunkovi-
tem plapolanju praporov in bandere 
s podobo svetega Florjana krenili v 
slavnostno okrašeno cerkev svetih 

polnil s tradicionalnimi dogodki, ki 
izobražujejo motoriste, kako varno in 
prijetno krmariti skozi motoristično 
sezono. Uvodni dogodek je 13. 
aprila povabil k farni cerkvi v Tolmin 
na 4. blagoslov motorjev in moto-
ristov. Okrog 90 udeležencev iz do-
mačega kluba, Gorenjske, Goriške 
in Benečije sta pozdravila predse-
dnik Boris Leban in župan Občine 
Tolmin Uroš Bežan. Zatem je tol-

Utrinki

UTRIP MLADOSTI 
Tolmin – Evropski teden mladih je 
tretji petek v maju na Mestnem trgu 
postregel z Utripom mladosti – »tr-
žnico« organizacij, ki delujejo na po-
dročju mladih v občini Tolmin. Na 
dogodku, kjer ni manjkalo energije, 
povezanosti in aktivnega mladinske-
ga organiziranja, so se lahko udele-
ženci sprehodili med stojnicami 
Centra za otroke Mala hiša, Cowor-
king Baze, Dobrosočnosti, gasilske 
mladine Prostovoljnega gasilskega 
društva Tolmin, skavtov, Športnega 
društva Bača-Podbrdo, Športno kul-
turnega turističnega društva (ŠKTD) 
Lom, ŠKTD Tantadruj in tabornikov. 

Na stojnicah je devet sodelujočih or-
ganizacij predstavilo svoje dejavno-
sti, projekte, dogodke, seveda pa 
so ob tem vabili tudi v svoje vrste. Z 
dogodkom so organizatorji želeli po-
udariti pomen zavzemanja aktivne 
vloge mladega posameznika v druž-
bi. In prav vključenost v različne or-
ganizacije je lahko korak bližje k te-
mu, saj aktivno članstvo v organiza-
cijah ponuja priložnosti za krepitev 
vključenosti v družbi in pridobivanje 
neformalnih kompetenc, znanj in iz-
kušenj. Dogodek, ki ga je prek raz-
pisa Ključ do vključenosti podprl Za-
vod za razvoj in mobilnost mladih 

MOVIT, je poleg predstavitev dela 
organizacij na področju mladih nudil 
tudi priložnost za mreženje in druže-
nje. Sodelujoče organizacije so na-
mreč poskrbele za pester spremlje-
valni program, ki je vključeval različ-
ne športne in družabne igre. 
Marina Laharnar, vodja mladinskih pro-
gramov, Zavod KŠM Tolmin

HURA, PROSTI ^AS!
Tolmin – Center za otroke Mala hiša 
je med prvomajskimi počitnicami iz-
vedel počitniški program z naslovom 
Hura, prosti čas!, katerega namen 
je spodbujanje dejavnega preživlja-
nja počitniških dni otrok. Osnovno-
šolski otroci iz občine Tolmin so se 
lahko v štirih dneh vključili v kar šest 
športnih dejavnosti. Pod vodstvom 
strokovno usposobljenih trenerjev 
so se lahko udeležili treninga atleti-
ke, nogometa, košarke, umetno-
stnega kotalkanja, orientacijskega 
teka in joge. Poleg športnih dejav-
nosti pa je bil program dopolnjen še 
z ustvarjalnimi delavnicami in igra-
njem družabnih iger. V program se 
je vključilo 30 otrok, starih od pet 
do dvanajst let. Počitnice so minile 
kot bi mignil, saj je bil teden poln za-
nimivih dogodivščin, smeha in novih 
prijateljstev. Počitniški program sta 

omogočila Zavod za šport RS Plani-
ca in Zavod za kulturo, šport in mla-
dino Občine Tolmin. 

Center za otroke Mala hiša bo odprt 
vse do 24. junija, in sicer ob pone-
deljkih in petkih med 12. in 18. uro. 
Po ponedeljkovi Delavnici kreativne-
ga pisanja in pripovedovanja zgodb 
bomo v petek, 7. junija, spoznali 
športno panogo jadralno padalstvo, 
v naslednjih terminih pa bomo lovili 
ravnotežje s hojo po vrvi, s pomočjo 

lokalne Junior ambasadorke Unice-
fa spoznavali otrokove pravice, si 
pripravili zdrav obrok in sodelovali 
na videodelavnici. Zadnji šolski dan 
bomo ob sproščenem vzdušju pros-
lavljali šolske uspehe. Z zaključkom 
šolskega leta pa se na počitnice od-
pravlja tudi Mala hiša, ki bo svoja 
vrata ponovno odprla septembra. 
Do takrat pa vam želimo prijetno po-
letje. 
Besedilo in foto: Marina Laharnar

V POČITNIŠKI PROGRAM HURA, PROSTI ČAS!, ki je potekal med prvomajskimi počitnicami, 
se je vključilo 30 otrok, starih od pet do dvanajst let.

Treh kraljev. Podbrški župnik Danilo 
Kobal je daroval sveto mašo za po-
kojne gasilce in prosil blagoslova za 
gasilce, ki opravljajo odgovorno de-
lo. Pevci cerkvenega pevskega zbo-
ra iz Podbrda in Stržišča, ki jih ved-
no znova navdušuje akustičnost cer-
kve, so bogoslužje obogatili s pet-
jem. S pesmijo so po koncu svete 
daritve praznik počastile še gostujo-
če pevke Ženskega pevskega zbora 

KUD Iris Bukovo. Program so kljub 
divjanju narave zaključili podbrški 
gasilci s prikazom in predstavitvijo 
društvene gasilske opreme.
Olga Zgaga

MOTO KLUB SO^A TOLMIN 
IZOBRA@UJE IN POVEZUJE
Tolmin – Moto klub Soča Tolmin je 
tudi letošnji motoristični koledar na-

V OBLOKAH SO NA PRVO MAJSKO SOBOTO PRAZNOVALI FLORJANOVO. Tokratno slove-
snost je okrnilo izredno slabo vreme, kljub temu pa so se gasilci in krajani zbrali sredi vasi in v 
procesiji krenili do cerkve. Foto: Martina Levpušček

BLAGOSLOV BO TUDI LETOS MOTORISTE VAROVAL PRED PASTMI, ki prežijo nanje med 
vožnjo, in jim dal moč, da se bodo z njimi zmogli spopasti ter jih premagati. Foto: Vili Florjančič
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minski dekan Damijan Bajec opra-
vil krajši obred in »požegnal« vse je-
lene konjičke, njihove lastnike ter 
spremljevalce. Zaželel jim je, naj jim 
bodo vožnje v veselje, kot ga je ob-
čutil tudi sam preteklo leto, ko ga je 
Moto klub Tolmin kot sopotnika in 
ljubitelja tega športa povabil na mo-
toristični izlet.

Sredi aprila je klub na poligonu na 
Logu izpeljal teoretično in praktično 
Moto delavnico, na kateri sta in-
štruktor varne vožnje motornih koles 
Postaje prometne policije Nova Go-
rica in policist Policijske postaje Tol-
min opozarjala na pasti, ki ogrožajo 
motoriste med vožnjo. Reševalci 
Zdravstvenega doma Tolmin pa so 
obnavljali nudenje prve pomoči 
poškodovanemu motoristu.

Številni člani kluba so se 26. aprila 
pridružili krvodajalski akciji severno-
primorskih motoristov v šempetrski 
bolnišnici, ki se je tudi tokrat iztekla 
z dobrodelnostjo. S tradicionalno 
vožnjo – budnico po Tolminu in oko-
lici pa so člani na prvomajsko jutro 
počastili prvomajski praznik. Takoj 
zatem so se odpravili na štiridnevni 
motoristični izlet po jadranski obali 
do Trogirja. Med vožnjo so jim še 

kako prišli prav nasveti z delavnic. 
Poleg tega so majske dejavnosti 
vključevale še Moto avanturo, ki je 
združevala motoriste iz cele Slovenije. 
Poudarjala je predvsem sodelovanje 
udeležencev na poti, med katero so 
prek zabavnih nalog odkrivali zanimi-
ve točke v bližnji okolici Tolmina.
Olga Zgaga

DRU[TVO NOVINARJEV 
[PORTNIKOV PONOVNO NA 
KANINU
Bov{ko – Bovec in Kanin že dese-
tletja privabljata člane Društva novi-
narjev športnikov Slovenije (DNŠS), 
ki z večdnevnim športno-družabnim 
dogajanjem, poimenovanim Kriterij 
zadnjega snega na Kaninu, zaokro-
žijo zimsko sezono na Bovškem. 
Smučišču so ostali zvesti v dobrem 
in slabem. Čeprav letos niso imeli 
sreče z vremenom, je povezano 
smučišče Kanin-Sella Nevea ponu-
dilo izjemno pomladansko smuko, ki 
je konec aprila na naravnem snegu 
nekaj posebnega in v Sloveniji edin-
stvenega.

Po smuki so se okrepčali v Gostilni 
Pod lipco, kjer so jih pozdravili tudi 

Predlagala je povezavo dogajanja 
tudi s Kaninom. Ovsenik je njeno 
zamisel podprl ter obljubil podporo 
in izvedbo vsega potrebnega z nji-
hove strani, da bo ta zamisel tudi za-
res zaživela. »Takega smučišča s 
tako pestro in edinstveno kuliso 
preprosto daleč okoli ni in prepri-
čan sem, da bodo, tako kot vi, to 
znali ceniti tudi vaši novinarski ko-
legi. Mi bomo zagotovo poskrbeli, 
da boste od nas vsi odšli navduše-
ni,« je povedal Ovsenik.
Besedilo in foto: Milan Štulc

VOLFOVO SRE^ANJE NEGUJE 
SPOMIN NA DVA ROBARJEVA 
DUHOVNIKA
Petrovo Brdo – Niti nenavadno hla-
dno vreme z dežjem niti močna burja, 
ki se je drugo nedeljo v maju dodob-
ra razpihala tudi v Baški grapi, nista 
preprečila Volfovega srečanja z bogo-
služjem na Robarjevem griču, ki ne-
guje spomin na duhovnika, goriškega 
stolnega kanonika in rodoljuba Jane-
za Volfa. Srečanje korenini v leto 
2007, ko je ob 90. obletnici smrti na 
tem čudovitem razgledišču vsakoletni 
organizator Društvo Baška dediščina 
(DBD) v sodelovanju s podbrško žu-
pnijo postavil znamenje – križ z napi-
sno ploščo. Leta 2013 je društvo do-
dalo informacijsko tablo, ki opisuje 
življenjsko zgodbo tega velikega mo-

ža. Ob smrti so ga številni časopisi 
označili kot človeka, »ki je bil vsled 
svojega blagega, plemenitega zna-
čaja in vsestranske delavnosti po 
vsej Goriški splošno znan, nadvse 
priljubljen in splošno spoštovan«. 
Bil je tudi dobrotnik podbrške cerkve, 
v kateri je večkrat maševal in vodil 
slovesnosti s procesijami.

Tokrat je stisko organizatorja že drugič 
v zadnjih letih začutila družina Panjtar 
in dogodku velikodušno ponudila za-
vetje svoje garaže. Obiskovalci so jo 
napolnili do zadnjega kotička. Spomin-
sko sveto mašo sta darovala podbrški 
župnik Danilo Kobal in župnik iz So-
rice Marko Turk. S pesmijo jo je ob 
spremljavi klaviatur prepletel cerkveni 
pevski zbor iz Podbrda in Stržišča.

Ob koncu je DBD obiskovalce sezna-

nilo, da je 5. januarja letos minilo tudi 
140 let od smrti v teh krajih nekoliko 
manj znanega duhovnika Andreja 
Volfa, sicer Janezovega najstarejše-
ga brata, ki je bil v duhovnika posve-
čen leta 1840. Umrl je leta 1879 v 
Kanalu, kjer je bil zadnjih 18 let tudi 
dekan. Med Kanalci je bil zelo 
spoštovan. Od ustanovitve je bil član 
čitalnice. Njegova narodna zavednost 
se je kazala tudi v dosledni rabi slo-
venskega jezika, čeprav je bil takrat v 
vseh uradnih institucijah uradni jezik 
še nemški. Zato so člani DBD skleni-
li, da se bodo na prihodnjih srečanjih 
spominjali kar obeh.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

TUDI V BA[KI GRAPI 
ZAGORELI KRESOVI
Ba{ka grapa – Tradicija kresovanja 
se je v Hudajužni živo usidrala v 
prvomajski predvečer. Iz vabil, ki jih 
je razposlala Krajevna skupnost Hu-
dajužna-Obloke, je bilo razbrati, da 
pričakujejo tudi najmlajše, saj so »za 
vse otroke pripravili mini ogenj in 
hrenovke«. Dogodku se je nasmeh-
nilo tudi vreme, saj je večer minil brez 
dežja. Gorečo grmado, na kateri so 
zažgali tudi odpadni material z zadnje 
čistilne akcije, je poleg krajanov obču-
dovalo tudi veliko obiskovalcev iz so-
sednjih krajev, tako da je druženje ob 
jedači in pijači brbotalo pozno v noč.

Malokateri udeleženec je pomislil, da 

so kresove včasih prižigali na kresno 
noč, 23. junija. Z ognjem so počastili 
sonce, ki ima takrat največjo moč, na 
prvi maj pa so postavljali mlaje, okrog 
njih plesali in slavili prebujanje nara-
ve. Okoli leta 1890 so delavska giba-
nja tudi pri nas začela praznovati 1. 
maj kot praznik dela v spomin na 
prve delavske žrtve v Združenih drža-
vah Amerike na ta dan leta 1886. 
Praznovanja so po drugi svetovni voj-
ni vse pogosteje spremljali kresovi 
kot simboli delavstva in nadomestili 
praznik kresne noči. Tako je še da-
nes.

Na ta večer so v Baški grapi ob vese-
lem druženju mladih in starejših gore-
li kresovi tudi na Grahovem ob Bači, 
ob državni cesti v Znojilah, Stržišču, 
Trtniku in najbrž še kje.

Olga Zgaga

VOLFOVO SREČANJE – Zaradi neurja je Panjtarjeva garaža eno uro dihala kot božji hram. Foto: 
Alenka Zgaga

PRVOMAJSKI KRESOVI so čudovita prilož-
nost za uničenje gorljivega materiala, ki ga na 
čistilnih akcijah zberejo krajani. Foto: Alenka 
Zgaga

župan Občine Bovec Valter Mle-
kuž, v. d. direktorja Javnega zavoda 
Sončni Kanin Marijan Skornišek in 
dr. Rok Ovsenik, ki je takrat še za-
sedal mesto direktorja Sončnega 
Kanina. Generalna sekretarka DNŠS 
Meta Verbič se je županu zahvalila, 
da vedno najde čas tudi zanje in jim 
nameni nekaj spodbudnih besed. 
Povedala je, da pripravlja Mednaro-
dni smučarski klub novinarjev SCIJ 
januarja 2021 mednarodno tekmo 
športnih novinarjev v veleslalomu in 
teku na smučeh v Kranjski Gori. 

KRITERIJ ZADNJEGA SNEGA je tudi letos na Kanin privabil člane Društva novinarjev športni-
kov Slovenije.
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6. 6. 
(16.30–18.30)

TOLMIN, Labrca TVU 2019 – delavnica: Meditacije čuječnosti s kristalnimi posodami PRC: www.prc.si/napovedujemo

6. 6. MOST NA SOČI, Vodna hiša Odprtje likovne kolonije Posočje tdmostnasoci@gmail.com

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

7. 6. MOST NA SOČI 24. srečanje podjetnikov in gospodarstvenikov Primorske tdmostnasoci@gmail.com

7. 6. 
(19.00–20.30)

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

7.–8. 6. MOST NA SOČI Soška fronta (turnir v malem nogometu) tdmostnasoci@gmail.com

8. 6. (11.00) TOLMIN, Športni park Brajda Aktivno Posočje 2019 – dobrodelni športni dogodek za Male viteze Ekipa Resetworkout

8. 6. (19.30) TOLMIN, glasbena šola
Orkestrski večer GŠ Tolmin – koncert harmonikarskega in mlajšega 
godalnega orkestra

GŠ Tolmin: ravnatelj@gs-tolmin.si

8. 6. MOST NA SOČI–VOLČE Pohod 6 mostov tdmostnasoci@gmail.com

8. 6. MOST NA SOČI 47. Noč na jezeru 2019 tdmostnasoci@gmail.com

9. 6. LIVEK, nogometno igrišče Praznovanje 70. let SK Matajur SK Matajur

9. 6. (15.00) MOST NA SOČI, pod šotorom
Tradicionalno srečanje članov ZB za vrednote NOB in upokojencev 
Posočja

ZB za vrednote NOB Bovec, Kobarid, 
Tolmin: 05/38-81-036, 
tdmostnasoci@gmail.com

9. 6. (19.30) TOLMIN, glasbena šola Orkestrski večer GŠ Tolmin – koncert Jazz Punt Big Banda z gosti GŠ Tolmin: ravnatelj@gs-tolmin.si

11. 6. 
(17.00–19.00)

TOLMIN, Posoški razvojni 
center

TVU 2019 – predavanje: Moje rožce in popotovanje po Bosanskih 
piramidah

PRC: www.prc.si/napovedujemo

12. 6. (17.30) KOBARID, Dom A. Manfrede
Ozdravitve in pomoči po naravni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga – 
uvodno informativno predavanje 

Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

13. 6. (17.00)
TOLMIN, Posoški razvojni 
center

TVU 2019 – predavanje: Nevidna stran uspeha PRC: www.prc.si/napovedujemo

14.–16. 6. PODBRDO Podbrdo Trail Running Festival

14.–22. 6. BOVEC Adventure Boogie

15. 6. KOBARID Kobariški sejem in tek 2019 Bogdan Ivančič: 041-323-311

15. 6. (14.00) TOLMIN, kinogledališče Pozitivno razmišljanje in jaz – predavanje dr. Sanele Banović
Društvo proti raku dojk Posočje: 
rakdojkposocje@gmail.si

Utrinki

EVROPSKO PRVENSTVO 
KAJAK-KANU
Poso~je – Sredi maja je na Soči po-
tekalo Evropsko prvenstvo (EP) ka-
jak-kanu Soča 2019. Slovesno od-
prtje in zaključek sta bila v bovškem 
kulturnem domu, saj obojega zaradi 
muhastega vremena ni bilo mogoče 
izpeljati na bovškem trgu, kot je bilo 
načrtovano.

V sodelovanju z občinama Bovec in 
Kobarid je prvo kajakaško evropsko 
prvenstvo v tej sezoni, evropsko pr-
venstvo v spustu na divjih vodah, or-
ganizirala Kajakaška zveza Slovenije 
(KZS). Po slovesnem odprtju, ki so 
se ga ob vseh tekmovalcih in spre-
mljevalcih ekip med drugimi udeležili 
predsednik Evropske kajakaške zve-
ze (EKZ) Albert Woods in generalni 
sekretar EKZ Branko Lovrić, pred-
sednik KZS mag. Andrej Ribič, po-
slanec Danijel Krivec, župana Val-
ter Mlekuž in Marko Matajurc, so 
se v naslednjih dneh na odseku 
med Srpenico in Trnovem ob Soči 
pomerili predstavniki 14 držav.

Za odlični kulturni program pod tak-
tirko vodje protokola Roberta Tram-
puža so ob odprtju prvenstva pos-

krbeli Pihalni orkester Salonit Anho-
vo, Dekliška pevska skupina OŠ Si-
mona Gregorčiča Kobarid, Športni 
twirling klub Deskle in Plesna šola 
Urška Tolmin. V imenu gostiteljice 
EP Občine Bovec je župan Mlekuž 
vsem zaželel dobrodošlico, svoj 
pozdrav pa jim je namenil tudi župan 
Matajurc. Predsednik EKZ Woods je 
uradno odprl tokratno EP.

Od srede do sobote so tudi sloven-
ski tekmovalci dosegali izvrstne re-
zultate, saj so že prvega dne tekmo-
vanja stopili na najvišje stopničke. 
Nejc Žnidarčič je osvojil naslov 

evropskega prvaka v sprintu na div-
jih vodah, Anže Urankar je bil dru-
gi, kajakaš Tim Novak in kanuist 
Blaž Cof pa sta zasedla četrti mesti.

Žnidarčič je bil razred zase tudi na 
domačem evropskem prvenstvu, 
kjer je v sobotni finalni preizkušnji 
vso konkurenco ugnal skoraj za dve 
sekundi. Podvig dobi še toliko večjo 
težo ob dejstvu, da je nastopil z 
zlomljenim rebrom.

Do druge posamične srebrne kolaj-
ne na tem prvenstvu je priveslal 
Urankar, ki je bil drugi tako v klasični 
kot sprinterski preizkušnji. Z odlič-

nim nastopom in končnim četrtim 
mestom je presenetil Novak. Evrop-
ski prvak v klasični preizkušnji Si-
mon Oven je v petkovih kvalifikaci-
jah sprinta dosegel najboljši čas, v 
finalni vožnji pa nato slovenski us-
peh zaokrožil s petim mestom. Po 
posamičnih preizkušnjah so sledile 
še ekipne tekme. Kajakaši Žnidar-
čič, Novak in Urankar so bili prvi fa-
voriti za zmago, a se je še enkrat 
pokazalo, kako nepredvidljiv je ta 
šport. Po težavah v zgornjem delu 
proge se tudi spodnji del ni izšel po 
željah. Po veliki napaki slovenska 
ekipa nastopa ni zaključila. Mladin-
ska ekipa kanuistov v postavi Marti-
na Galeta, Nejca Gradiška in Ma-
ja Oštrbenka je bila četrta, kajaka-
šice Živa Jančar, Lea Novak in 
Ana Šteblaj pa pete.

Medalj so med drugimi podeljevali 
tudi podžupan Občine Bovec Miro 
Bozja, oba župana in poslanec Kri-
vec. Na zaključni slovesnosti se je 
Woods zahvalil županoma in občina-
ma za izjemno gostoljubnost, vsem 
organizatorjem pa za fantastično iz-
peljavo EP. Lovrić je v imenu EKZ 
županoma v zahvalo podelil plaketi.
Besedilo in foto: Milan Štulc

MAJA JE NA SOČI POTEKALO EVROPSKO PRVENSTVO KAJAK-KANU SOČA 2019, ki ga je 
na uvodni slovesnosti odprl predsednik Evropske kajakaške zveze Albert Woods.
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15. 6. (15.30)
GRAHOVO OB BAČI,  
Dom krajanov

Fenomen Bruno Gröning – dokumentarni film
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

15. 6. (19.00) KAMNO Vaški praznik Svete trojice – kulturno-zabavni program sd.kamno@gmail.com

16. 6. KAMNO Nogometni turnir Kamno 2019 sd.kamno@gmail.com

16. 6. LIVEK Pohod Livek–Topolovo PD Kobarid: pdkobarid.com

16. 6. (15.00) TOLMIN, kinogledališče Fenomen Bruno Gröning – dokumentarni film
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

17. 6. (19.00) TOLMIN, Gimnazija Tolmin
Ozdravitve in pomoči po naravni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga – 
uvodno informativno predavanje 

Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

18. 6. (17.30)
GRAHOVO OB BAČI, 
Dom krajanov

Ozdravitve in pomoči po naravni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga – 
uvodno informativno predavanje 

Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 040-840-976

19. 6. (17.30) BOVEC
Ozdravitve in pomoči po naravni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga – 
uvodno informativno predavanje 

Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 031-553-021

20.–24. 6. DREŽNICA Poletje v naročju Krna

21. 6. MOST NA SOČI MTB Enduro Trans Julius

22. 6. (20.00) BOVEC, cerkev Device Marije Odprtje slikarske razstave Janka Orača: Tok neskončne reke Monika Ivančič Fajfar: 041-904-616

22. 6. (18.00) POLJUBINJ, športno igrišče
Na Gadič 2019 (delavnice za otroke, kulturni program, plesna zabava s 
skupino Damačica)

ŠD Poljubinj-Prapetno: 051-397-715

23. 6.
KOVAČIČ PLANINA, 
ob lovski koči

Obmejno srečanje s praznovanjem dneva državnosti Jug Dušan: 031-357-738

23. 6. ŠIROKO Kresovanje KD Ivana Preglja: 041-905-089

23.–29. 6. TOLMIN Brezec & Sagadin mednarodni košarkarski kamp Tolmin 2019 Boris Velikonja: 031-711-049

24. 6. (17.00) TOLMIN, Gimnazija Tolmin
Ozdravitve in pomoči po naravni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga – 
uvodno informativno predavanje 

Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 031-553-021

27.–30. 6. ŠENTVIŠKA GORA GorA RockA

28.–30. 6. TOLMIN Soča Outdoor Festival www.soca-outdoor.com

1. 7. (17.00)
GRAHOVO OB BAČI, 
Dom krajanov

Ozdravitve in pomoči po naravni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga – 
uvodno informativno predavanje 

Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 040-840-976

1.–6. 7. 
(7.30–16.30) 

TOLMIN, športni park Brajda Nogometni kamp Tolmin 2019 – za otroke od 8 do 12 let NK Tolmin (Klemen Jarc): 051-632-818

1.–7. 7. TOLMIN Sajeta – festival umetnosti in glasbe

3. 7. (17.30) KOBARID, Dom A. Manfrede
Ozdravitve in pomoči po naravni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga – 
uvodno informativno predavanje 

Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

5. 7. KOBARID, prireditveni prostor Koncert vokalne skupine Jezzva Občina Kobarid: 05/38-99-200

5. 7. BOVEC Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Bovec in podelitev nagrad Občina Bovec

6. 7. BOVEC Buški dan

6. 7. KOČA NA PLANINI RAZOR Gremo v hribe www.gremovhribe.si

10. 7. (17.30) BOVEC
Ozdravitve in pomoči po naravni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga – 
uvodno informativno predavanje 

Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 031-553-021

12.–14. 7. TOLMIN Butik Festival – festival elektronske glasbe

13. 7. LIVEK LIWKSTOCK 2019

20. 7. ČEZSOČA 34. Kmečke igre s skupino Gadi TD Čezsoča: 031-383-440

20. 7. KOBARID, prireditveni prostor Koncert glasbene skupine EL KACHON Bogdan Ivančič: 041-323-311

21.–27. 7. TOLMIN Metaldays

22. 7. (17.30) ZATOLMIN, dvorana KS
Ozdravitve in pomoči po naravni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga – 
uvodno informativno predavanje 

Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

22. 7. (17.30)
GRAHOVO OB BAČI, Dom 
krajanov

Ozdravitve in pomoči po naravni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga – 
uvodno informativno predavanje 

Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 040-840-976

24. 7. (17.30) KOBARID, Dom A. Manfrede
Ozdravitve in pomoči po naravni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga – 
uvodno informativno predavanje 

Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

28. 7. TRENTA Trentarski senjem

V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (telefonski številki: 05/38-41-502, 05/38-41-510; 
e-naslov: socasnik@prc.si). Informacije za objavo v naslednji številki SOČAsnika sprejemamo do 17. julija 2019. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo 
odvijale od 2. avgusta do 25. oktobra 2019.
Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Objavljamo samo naslednje podatke: 
datum in uro, kraj, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja ter telefonsko številko ali e-naslov ali spletno stran. Če želite v SOČAsniku podrobneje najaviti 
prireditev v obliki članka, oglasa ali oglasnega sporočila, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja.
Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.

Koledar prireditev

http://www.soca-outdoor.com
http://www.gremovhribe.si
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja

