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Na{ novi dom

K ončno lahko oznanim težko 
pričakovano novico: sredi ju-
lija je Posoški razvojni center 

svoje poslovne prostore preselil na 
novo lokacijo. Svoj novi »dom« smo 
našli v poslovni coni Na logu v Tol-
minu, v objektu, kjer je do lanskega 
avgusta prebivalo podjetje Smarteh 
d.o.o.. Morda nekateri niti nismo 
preveč verjeli, da se bo zgodilo, glede 
na minule izkušnje, ko smo že več-
krat risali pisarne in si izbirali mize. 
Pa se ni izšlo, zaradi tega ali onega 
razloga. Tokrat je bilo drugače. Vse 
zvezde so bile na naši strani.

Občina Tolmin je konec lanskega 
leta odkupila stavbo in spomladi so 
se začela ureditvena dela ... sredi ju-
lija pa se je zgodila preselitev. V vseh 
teh letih se je nabralo kar precej ar-
hiva in drugih gradiv, ki jih je bilo 
treba prestaviti. V teh dneh v novih 
prostorih že dokaj normalno poslu-
jemo, čeprav preseljeno še ni čisto 
vse, občina pa že načrtuje rušenje 
barak, za katere verjetno takoj po 
potresu leta 1976 nihče ni verjel, da 
bodo dočakale tako častitljivo starost. 
Objekte bodo porušili in uredili par-
kirišča. 

Da pa ne bi bilo preveč zmede, ko 
nas obiščete, naj vam namignem, kje 
koga najdete. V prvem nadstropju 

lavci. To pa bo verjetno prispevalo 
tudi k večji povezanosti in bolj tim-
skemu delu. Pa se bomo vsi privadili. 
Potrebna je le dobra atmosfera in po-
zitivno vzdušje, kajti tudi to prispeva 
k uspehu. Naj bo to popotnica za no-
ve izzive v prihajajočem obdobju!

Ob koncu pa bi vam rada zaželela 
lepo poletje (naj bo vsaj v drugi po-
lovici tisto »tapravo«, brez dežnikov 
in dolgih rokavov) in prijetne poči-
tnice vsem tistim, ki jih še čakate. 
Jeseni pa s polno paro naprej novim 
izzivom naproti.

Mateja Kutin, 
glavna in odgovorna urednica

Poso{ki razvojni center je sredi julija svoje poslovne prostore preselil na 
novo lokacijo. Najdete nas v poslovni coni Na logu v Tolminu (v nekda-
njih prostorih podjetja Smarteh d.o.o., v isti stavbi pa sta {e Infrax d.o.o. in 
Veterinarska ambulanta Tolmin).
Naslov poslovnih prostorov: Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin.
Uradni naslov ostaja nespremenjen: Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
Telefonske {tevilke ostajajo ve~inoma nespremenjene. Sicer pa kontakte 
lahko preverite na na{i spletni strani www.prc.si/o-prc/zaposleni.

ima svoje mesto direktorica mag. Al-
mira Pirih. Tu je tudi Urad direktorja 
(tudi uredništvo SOČAsnika), del 
Oddelka za podjetništvo in regionalni 
razvoj in Oddelek za okolje, prostor 
in podeželje. V pritličju je Oddelek za 
človeške vire in drugi del Oddelka za 
podjetništvo in regionalni razvoj. Po-
sebni prostori so urejeni za izvajanje 
programa Projektno učenje za mlade 
(PUM). V pritličju je urejena tudi ra-
čunalniška učilnica. Morda bo sprva 
malo zmede, tako za nas kot za obi-
skovalce. Privaditi pa se bomo mora-
li tudi na to, da v pisarnah nismo več 
sami, ampak da si jih delimo s sode-

SPREMLJAJTE SOČASNIK 
TUDI NA FACEBOOKU!

Foto: Mateja Kutin
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Iz vsebine

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka SOČAsnika bo izšla 30. oktobra. Vsi, ki boste v 
njej želeli objaviti kak prispevek, nam ga posredujte do 6. oktobra 
oziroma v dogovoru z urednico. 

Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispev-
ka sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki 
jih boste želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skla-
dno z uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredo-
vane fotografi je pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG SVOBODE 2

5222 KOBARID

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.

Utrinki 4  PRC-jeva oglasna deska

 5  STUDY CIRCLES ponuja 
~ezmejne izlete: Podajte se 
po poteh krivopetnic in v 
objem gri~ev

 7  R[S Gori{ke statisti~ne 
regije: Delodajalci in 
{tipendisti zadovoljni z 
izvajanjem regijske 
{tipendijske sheme

 9  Zaklju~ek mednarodnega 
projekta Connecting 
generations: Spoznavali 
nove izobra`evalne metode 
in tuje kulture

  Iz ob~inskih uprav:

 10  Ob~ina Bovec

 18  Ob~ina Kobarid

 23  Ob~ina Tolmin

 28  300 let tolminskega punta 
(9): Tolminci – puntarji

 30  Knji`na polica

 35  Koledar prireditev

SEJE SVETA REGIJE SE JE 
UDELE@IL TUDI MINISTER 
JAKI^
Kobarid – Junija je v Kobaridu pote-
kala 69. seja Sveta regije. Župani 
Severno Primorske (Goriške razvoj-
ne) regije, ki so se seje udeležili, so 
v prvem delu razpravljali o Programu 
dela regionalne destinacijske orga-
nizacije Smaragdna pot za leto 
2014, ki ga je predstavil Črtomir 
Špacapan, direktor RRA Severne 
Primorske d.o.o. Nova Gorica. Pro-
gram dela so prisotni člani potrdili. 
Sledila je predstavitev pomembnosti 
4. razvojne osi s strani mag. Almire 
Pirih, direktorice Posoškega razvoj-
nega centra, in njene vključitve v 
Operativni program za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdo-
bju 2014–2020. S tem so se stri-
njali tudi vsi prisotni župani in podprli 
zahtevo po vključitvi 4. razvojne osi 
v operativni program. V nadaljevanju 
je dr. Špela Ledinek Lozej sprego-
vorila o projektu Thetris – Razvoj te-
matske mednarodne cerkvene poti 
s sodelovanjem lokalne skupnosti, 
dr. Meta Gorišek pa je navzočim 
predstavila študijo Poplavne ogrože-

nosti porečja reke Soče, ki jo je iz-
delal Inštitut za vode Republike Slo-
venije.

Drugi del seje Sveta regije je bil na-
menjen srečanju z ministrom za 
obrambo Romanom Jakičem, ki je 
tudi predsednik Nacionalnega odbo-
ra za obeleževanje stoletnic 1. sve-
tovne vojne. Ta je članom Sveta re-
gije predstavil dogodke, posvečene 

tej stoletnici, ki jih bo odbor organi-
ziral ali soorganiziral v letih od 2014 
do 2018, dogodke, ki bodo organi-
zirani v regiji, pa je predstavila Maša 
Klavora iz Ustanove »Fundacije Poti 
miru v Posočju«. Srečanje se je za-
ključilo z izjavami za javnost in dru-
ženjem ob kosilu.
Besedilo in foto: Mateja Skok, Posoški 
razvojni center

MINISTER ROMAN JAKIČ je članom Sveta regije predstavil dogodke, ki jih bo Nacionalni od-
bor za obeleževanje stoletnic 1. svetovne vojne v prihodnjih letih organiziral ali soorganiziral
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Posoški razvojni center skupaj s partnerji projekta SHARTEC vabi vsa zainteresirana podjetja, ki delujejo na področju visoko 
precizne obdelave mehanskih komponent, da se nam pridružijo na

MEDNARODNEM SEJMU – 29. BI-MU – 
NAMENSKI STROJI ZA OBLIKOVANJE IN RAZREZ KOVIN, ROBOTIKA, AVTOMATIZACIJA TER PODPORNE TEHNOLO-

GIJE, KI BO V MILANU (ITALIJA) OD 30. 9. DO 4. 10. 2014.

nosti, ki se izvajajo v projektu 
SHARTEC. S tem se vam po-
nujajo nove priložnosti za učin-
kovito sodelovanje v projektih, 
ki jih prinaša novo programsko 
obdobje Evropa 2014–2020.
Projekt SHARTEC krije stro-
ške kotizacije in postavitve stoj-
nice, v primeru večjega števila 
udeležencev pa tudi organizi-
ran prevoz.
Predhodne prijave sprejemamo 
na telefonski številki 05/38-41-
519 (Nežika Kavčič) ali prek 
e-pošte nezika.kavcic@prc.si.

Udeležba na sejmu bo potekala 
v okviru čezmejnega projekta 
SHARTEC – izmenjava inova-
tivnih proizvodnih tehnologij v 
obmejnih regijah. 
Cilj projekta je spodbujanje ra-
sti podjetij, ki delujejo v indu-
strijski panogi precizne obdela-
ve mehanskih komponent, s po-
močjo vzpostavitve čezmejne 
tehnološke mreže, ki bo omogo-
čala izmenjavo informacij, pred-
stavitev kompetenc v regiji ter 
izvedbo skupnih promocijskih 
aktivnosti.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Projekt Shartec je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in nacionalnih sredstev.

Udeležba na sejmu vam ponuja 
priložnost:
• da spoznate zadnje trende na 

področju mehanske obdela-
ve v industriji, 

• za navezavo stikov z drugimi 
podjetji, ki delujejo na tem 
področju, 

• da spoznate svojo konkuren-
co, srečate potencialne stran-
ke in poslovne partnerje ter

• povečate prepoznavnost svo-
je blagovne znamke

Hkrati lahko na sejmu spozna-
te projektne partnerje in aktiv-

Več informacij:
• o sejmu na www.bimu.it,
• o projektu SHARTEC na 

www.shartec.eu.

V okviru programa podpornih dejavnosti za brezposelne 
zbiramo prijave za 20-urni brezplačni tečaj z naslovom 

Zdrav obrok z domačega vrta.

Ciljna skupina: 
brezposelni in vsi z ogroženimi delovnimi mesti

Začetek: predvidoma v avgustu

Čas: v dopoldanskem času

Informacije: Nataša Klobučar Štrancar, 
telefonska številka: 05/38-41-514

ZDRAV OBROK Z 
DOMAČEGA VRTA

Podporne dejavnosti za brezposelne financira Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport.

Utrinki

SLOVESNOST OB 30-LETNICI 
DELOVANJA VDC TOLMIN
Tolmin – Sredi junija smo slovesno 
proslavili 30-letnico delovanja Var-
stveno delovnega centra (VDC) Tol-
min. Skozi bogat kulturni program 
smo želeli pokazati, da so uporabni-
ki jedro dogajanja v centru, zato so 
tudi bili, ob vodenju mentorjev, glav-
ni snovalci in ustvarjalci programa. 
Namen je bil tudi prikazati, da se z 
medosebnim in medgeneracijskim 

povezovanjem ter s povezovanjem 
različnih institucij lahko naredi nekaj 
več za sočloveka. Na gledališkem 
odru so se izmenjaje vrstile točke 
uporabnikov in drugih nastopajočih 
– pevskega zbora Polhci iz tolmin-
skega vrtca, plesne skupine Orien-
talke, Komornega zbora Musica Vi-
va, kontratenoristom Žigo Lakner-
jem in plesalko Nastjo Lakner. Po-
membno vlogo so odigrali tudi Luka 
Uršič v dramski igri, Aleš Podobnik 

JUBILEJNO SLOVESNOST OB 30-LETNICI DELOVANJA VDC TOLMIN so ob pomoči mentor-
jev sooblikovali uporabniki. Foto: Mirko Kavčič in Marko Leban

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

SO^Asnik, letnik XV, {t. 3, 2014
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^ezmejni prostor Slovenije in Italije je zanimiv preplet kultur, bogate kulturno-zgodovinske 
dedi{~ine, izjemnih naravnih biserov in {e bi lahko na{tevali. Prebivalci ga ob~utijo vedno bolj eno-
tnega, skupnega vsem, brezmejnega.

Podajte se po poteh Krivopetnic 
in v objem gri~ev 

P rav te danosti so bile izziv ude-
ležencem dveh čezmejnih štu-
dijskih krožkov, ki so s svojimi 

aktivnostmi začeli povezovati turistično 
zanimive točke na italijanski in slo-
venski strani. Krožkarji vas vabijo, da 
se v teh poletnih dneh tudi vi podate 
po predlaganih čezmejnih poteh.

Čezmejna študijska krožka (ČŠK) 
V objemu gričev in Po poteh Krivope-
tnic sta potekala pod okriljem izobra-
ževalnih ustanov Ljudske univerze 
Nova Gorica in ENFAP FVG ter Po-
soškega razvojnega centra in Torre 
Natisone Gal v sklopu čezmejnega 

projekta Slovenija-Italija STUDY CIR-
CLES. V krožka se je prostovoljno 
vključilo 25 udeležencev iz Slovenije 
in Italije, srečanja pa so se odvila na 
različnih lokacijah v Zgornjem Poso-
čju, Terskih in Nadiških dolinah, Ka-
nalu, slovenskem in italijanskem 
delu Brd, Novi Gorici ter Gorici. Re-
zultat njihovega večmesečnega razi-
skovalnega dela je čezmejni zemlje-
vid tematskih poti na območju Brd, 
Kanala, Nove Gorice in Gorice ter 
programa dveh čezmejnih izletov. 
Slednja vas popeljeta po Nadiških in 
Terskih dolinah ter po Kolovratu in IZLET PO PEVMSKEM PARKU. Foto: Irena Komel, udeleženka čezmejnega pilotnega ŠK

Utrinki

kot spremljevalec s harmoniko in 
Patricija Kofol na saksofonu ter po-
vezovalka programa Ema Kravanja, 
sicer prostovoljka v VDC. Uporabniki 
centra so se predstavili v različnih 
nastopih: od članov okupacijske 
skupine, dramske igre, orffovega in-
strumentarija, plesne skupine, pev-
skega zbora do solo pevskih nasto-
pov in posameznih instrumentalistov 
na harmoniki, kitari, klaviaturah, tri-
anglu in zvončkih. Med prireditvijo 
smo se zahvalili vsem, ki so prispe-
vali k razvoju dejavnosti centra in 
uporabnikom, ki že (skoraj) 30 let 
obiskujejo VDC.

Na slovesnem dogodku so nas poz-
dravili predstavniki ustanoviteljev, ta-
ko na državni kot občinski ravni. Mi-
lena Končina, vodja sektorja za iz-
vajanje programov in storitev na Di-
rektoratu za socialne zadeve pri Mi-
nistrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti nam je ob 
visokem jubileju čestitala in si še 
pred prireditvijo ogledala prostore 
VDC. Tudi Rafael Šuligoj, ki je na 
tolminski občini odgovoren za druž-
bene dejavnosti, je izrazil zahvale in 
čestitke za dosedanji razvoj centra.

Počaščeni smo bili, ko nam je Egon 
Fornazarič, direktor Zavarovalnice 

Triglav – Območne enote Nova Go-
rica, namenil donacijo za sofinanci-
ranje postavitve dvigala na objektu 
VDC. Upravičenost donacije je prav 
gotovo posledica uspešnega sode-
lovanja z omenjeno zavarovalnico in 
Alešem Poljakom, vodjo prodajne 
skupine v Tolminu, ki dobro pozna 
našo dejavnost ter potrebe našega 
centra.
Dr. Sandra Medveš Berginc, 
direktorica VDC Tolmin

OBNOVLJENO VOJA[KO 
KORITO MED STARIM SELOM 
IN SU@IDOM
Staro selo, Su`id – V začetku junija 
se je ob obnovljenem vojaškem kori-
tu med Starim selom in Sužidom 
zbralo veliko število domačinov iz 
obeh omenjenih krajev ter iz Robi-
ča, Kreda, Kobarida in od drugod. 
Pozdravili so jih županja Občine Ko-
barid Darja Hauptman, predsednik 
Turističnega društva Staro selo 
Franc Jeriha in Vojko Hobič, ki je 
obnovil vojaško korito. »Po uspešni 
obnovi korita v Kobaridu v ulici Pot 
na Gradič sem si za izziv izbral ob-
novo vojaškega korita iz časa 1. 
svetovne vojne. Ponovno mi je, z 

malo dobre volje in razmeroma 
nizkimi finančnimi sredstvi, uspelo 
doseči zastavljeni cilj,« je zadovo-
ljen povedal Hobič. Z 80 urami svo-
jega prostovoljnega dela je tako 
obeležil stoletnice prve svetovne 
vojne.

Obiskovalci odprtja so prisluhnili 
kulturnemu programu domačink 
Ede Sok in Danijele Skočir, ki sta 
v narečju predstavili železnico, po 
domače trenino. Spregovorili sta o 
ljudeh, ki so jo uporabljali, in o do-

godkih, povezanih z njo. Prisluhnili 
smo ubrani pesmi, ki je ob harmoni-
karski spremljavi Gabriela Domeni-
sa iz Benečije navdušila občinstvo. 
Uradnemu delu odprtja je sledilo 
prijetno druženje, kateremu so do-
mačini z gostoljubnostjo dali svoj 
pečat.

Vojaško korito je sedaj urejeno in 
predstavlja eno izmed prijetnih po-
staj na pešpoti in kolesarski poti 
med Starim selom in Sužidom.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

VOJAŠKO KORITO, ki se nahaja ob kolesarski in pešpoti med Starim selom in Sužidom, je se-
daj urejeno. Obnove se je lotil Vojko Hobič, ki je s tem prostovoljnim delom obeležil stoletnice 
prve svetovne vojne.
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Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 

STUDY CIRCLES ponuja ~ezmejne izlete

NOVOPEČENI MENTORJI so na Karavani študijskih krožkov v Novem mestu s strani Andragoškega centra Slovenije prejeli licenco in naziv 
mentor študijskih krožkov. Foto: arhiv Posoškega razvojnega centra

Breginjskem kotu. Vključujeta tako 
oglede znamenitosti kot tudi gostin-
sko ponudbo na omenjenem čezmej-
nem prostoru. Mentorice obeh ČŠK 
Cristiana Cumari, Nika Kikelj, Ma-
teja Pelikan, Neli Skočaj in Sara 
Perosa so povedale, da krožkarji že-
lijo omenjeno območje predstaviti in 
promovirati kot enoten turistični pro-
stor z njegovim naravnim in kultur-
no-zgodovinskim bogastvom.

^ezmejne tematske poti
Udeleženci so zanimivosti in kraje, 

ki so predstavljeni na zemljevidu, vse-

GORIŠKI GRAD. Foto: Irena Komel, udeleženka čezmejnega pilotnega ŠK

DIDAKTIČNA POT v Pevmskem parku. Foto: Irena Komel, udeleženka čezmejnega pilotnega ŠK

Prav je, da vam med poletnimi šol-
skimi počitnicami na teh straneh za 
pokušino predstavimo prav pohajko-
vanje za družine z otroki. Dvojezični 
zemljevid z opisom vseh poti pa bo-
ste našli na uradni spletni strani pro-
jekta www.study-circles.eu (pod za-
vihkom O projektu, Gradiva). V fizič-
ni obliki ga lahko dobite v turistično-
informacijskih centrih v Bovcu, Ko-
baridu, Tolminu, Kanalu, Novi Gorici, 
pa tudi na Posoškem razvojnem cen-
tru in Ljudski univerzi Nova Gorica.
Ringa raja od kraja do kraja 
Po krožni poti Ringa raja od kraja do 
kraja, na kateri lahko sami izberete, 
kje se boste ustavili:
Solkan: adrenalinski park;

Nova Gorica: muzejski vlak in muzej 
(Trg Evrope), replika Rusjanovega le-
tala (Eda center), Hiša eksperimentov;
Gorica: grad, mestni park z otroškimi 
igrali in italijanskim sladoledom;
Pevma: didaktična pot po parku; 
Preval: konjeniški center, učne in 
kolesarske poti;
Park Plešivo: sprehajalne poti, igrala 
in prostor za piknik;
Šmartno: srednjeveška vas;
Gonjače: razgledni stolp;
Korada: koča, prostor za piknik;
Lig: čudovit razgled na osrednjo So-
ško dolino in Furlansko nižino. Pole-
ti kopališki užitki v reki Idrija, ki 
ubira pot po meji med Italijo in Slo-
venijo, jeseni pa praznik kostanja.

binsko razdelili na pet tematskih poti: 
za družine z otroki (Ringa raja od kra-
ja do kraja), za ljubitelje narave (Med 
zelenimi biseri narave), za kolesarje (Na 
kolesih po nebesih), za skupine (Sku-
paj na potep) ter za ljubitelje zgodovine 
(Po spominih soške fronte). Ne smemo 
pa pozabiti niti na poti Krivopetnic.

Novope~eni mentorji 
{tudijskih kro`kov

Z izvedbo zadnjih pilotnih klasič-
nih in čezmejnih študijskih krožkov 
smo zaključili tudi s 180-urnim te-
meljnim usposabljanjem mentorjev. 
Ti so svoje pilotne aktivnosti predsta-
vili na vseslovenski Karavani študij-
skih krožkov, ki je junija potekala v 
Novem mestu. Na isti dan so s strani 
Andragoškega centra Slovenije pre-
jeli tudi licenco in naziv mentor štu-
dijskih krožkov.
Patricija Rejec, Posoški razvojni center, 
koordinatorka projekta STUDY CIRCLES

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
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Regijska {tipendijska shema Gori{ke statisti~ne regije je pomemben in prepoznaven instrument na 
regionalnem nivoju, ki ga podpirajo ter se vanj vklju~ujejo tako ve~ji kot manj{i delodajalci in 
ve~ina lokalnih skupnosti v regiji.

Delodajalci in {tipendisti zadovoljni z 
izvajanjem regijske {tipendijske sheme 

K onec junija je Posoški ra-
zvojni center (PRC) javnosti 
predstavil rezultate šestle-

tnega izvajanja projekta. Od šolske-
ga/študijskega leta 2008/2009 do 
vključno šolskega/študijskega leta 
2013/2014 je PRC kot štipenditor so-
deloval z več kot 60 različnimi delo-
dajalci in 11 občinami v regiji. Štipen-
dije so bile podeljene 495 dijakom in 
študentom, največ tistim s področij 
strojništva, elektrotehnike in meha-
tronike.

Čeprav vsako leto ostane veliko 
nepodeljenih štipendij, je Regijska 
štipendijska shema Goriške statistične 
regije (RŠS Goriške) po številu pode-
ljenih kadrovskih štipendij v primer-
javi s slovenskim povprečjem vsako 
leto na prvem ali drugem mestu. Ob-
stajata dva glavna razloga za nepo-
deljene štipendije. Prvi je ta, da za 
nekatere poklice med mladimi ni za-
nimanja, predvsem za poklicno izo-
braževanje za mizarja, avtoličarja, 
tesarja, elektrikarja, orodjarja in zi-
darja. Skoraj pri vsakem razpisu šti-
pendij se največja razlika med ponu-
jenimi in podeljenimi štipendijami 
kaže pri poklicih s področja gostin-
stva in turizma. Drugi razlog je v 
tem, da večji delodajalci razpisujejo 
veliko število štipendij, izberejo pa 
večinoma le kandidate z najboljšim 
učnim uspehom in tiste, ki prihajajo 
iz njihovega kraja ali bližnje okoli-
ce.

Ve~ina {tipendistov se po 
zaklju~ku {tudija zaposli

Na uspešnost dela na projektih 
RŠS Goriške kaže tudi vsako leto ve-
čje število prejemnikov štipendije in 
stalno zaposlovanje štipendistov pri 
delodajalcih. Skupno število zaposli-
tev na dan 31. 3. 2014 je bilo 80. Šte-
vilo vseh zaposlitev glede na 495 

vključenih štipendistov na prvi po-
gled ni visoko, vendar je treba upo-
števati dejstvo, da je šolanje oziroma 
študij zaključilo še dodatnih 151 šti-
pendistov, ki pa so se namesto za 
zaposlitev odločili za nadaljevanje 
izobraževanja, seveda s predhodnim 
strinjanjem svojega delodajalca. Ob 
predpostavki, da se po uspešnem 
zaključku izobraževanja zaposlijo vsi 
štipendisti, bi prišli do bistveno viš-
jega števila zaposlitev, in sicer 231 
zaposlitev. To pomeni skoraj polovico 
vseh vključenih ali natančneje 47 od-
stotkov.

Zgodi se tudi, da do zaposlitve ne 
pride. Večinoma je krivda na rame-
nih mladih, ki šole niso končali, pri 
delodajalcih pa je za nezaposlitev 
velikokrat kriv stečaj (v regiji sta pro-
padla velika štipenditorja Primorje 

d.d. in Instalacije d.d.) ali pa odlo-
čitev, da štipendista ne zaposlijo iz 
takih ali drugačnih razlogov. Najpo-
gosteje gre za spremenjeno oziroma 
slabše poslovno-finančno stanje v 
podjetju, kot je bilo ob začetku šti-
pendiranja, manj pa za t. i. »neuje-
manje« s štipendistom. V RŠS Gori-
ške štipendijo vrača 74 štipendistov 
in delodajalcev. Skoraj 61 odstotkov 
vračil je nastalo zaradi neizpolnjeva-
nja pogodbenih določil s strani šti-
pendistov, medtem ko delodajalci 
vračajo v dobrih 17 odstotkih prime-
rov prekinitev pogodb. V 16 od 74 
primerov prekinitev gre za stečaj de-
lodajalca. V teh primerih se, za raz-
liko od prejšnjih dveh, javnih sred-
stev ne vrača v državni proračun.

Za vseh šest analiziranih projektov 
RŠS Goriške je bilo odobrenih dobra 

dva milijona sredstev iz Evropskega 
socialnega sklada. Do 31. 3. 2014 je 
bilo porabljenih že skoraj 1,4 milijo-
na sredstev.

Zadovoljni delodajalci in 
{tipendisti

Pozitivne učinke in naklonjenost 
RŠS so potrdili delodajalci in štipen-
disti, ki so sodelovali v anketi o za-
dovoljstvu z izvajanjem sheme. De-
lodajalci so zelo zadovoljni z delom 
PRC, s svetovanjem in opravljenim 
administrativnim delom svetovalk. 
Hkrati pa prepoznavajo, da ta regijski 
projekt prispeva k doseganju splo-
šnih ciljev glede zaposlovanja in 
zmanjševanja strukturne brezposel-
nosti v regiji ter k skladnejšemu re-
gionalnemu razvoju. Skoraj 65 od-
stotkov vprašanih delodajalcev bi se 
ponovno vključilo v RŠS, kar je zelo 
optimističen podatek. Nekatere delo-
dajalce pa moti določilo novega Za-

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER je konec junija javnosti predstavil Analizo izvajanja Regijske štipendijske sheme Goriške statistične regije za ob-
dobje 2008–2013. Vanjo je bilo zajetih šest projektov od šolskega/študijskega leta 2008/2009 do vključno 2013/2014. Foto: Mateja Kutin

Analizo izvajanja Regijske {tipendijske sheme Gori{ke statisti~ne regije 
dobite na na{i spletni strani www.prc.si pod rubriko [tipendije.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega skla-
da. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilago-
dljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijsko sheme«.
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kona o štipendiranju (ZŠtip-1), ki 
govori o obvezni enoletni zaposlitvi 
pri delodajalcu po vsaki dokončani 
stopnji izobraževanja. Štirje deloda-
jalci, ki so poslali seznam potreb po 
štipendistih za novo šolsko/študijsko 
leto, so neuradno napovedali, da šti-
pendij za srednješolsko izobraževanje 
in dodiplomski študij ne bodo prija-
vljali v sofinanciranje s strani evrop-
skih sredstev. Od večine štipendistov 
ti delodajalci namreč pričakujejo, da 
nadaljujejo izobraževanje na višji sto-
pnji, ker potrebujejo visoko izobra-
žen in kvalificiran kader.

Tanja Krapež, svetovalka za kadre 
v družbi Letrika d.d. iz Šempetra pri 
Gorici, pritrjuje temu dejstvu. »Nada-
ljevanje študija s prve na drugo bo-
lonjsko stopnjo je bilo do sedaj logič-
na pot; tudi v naši družbi večinoma 
zaposlujemo delavce s sedmo stopnjo 
izobrazbe. Te vmesne prekinitve pa 
se v realnem življenju ne obnesejo. 
Življenje se v tem letu obrne drugače, 
vrnitev na študij je težja,« pojasnjuje. 
Novi zakon za njihovo družbo torej 
lahko pomeni le dvoje: ali bodo ome-
jili štipendiranje in podpirali samo 
študij na zaključnih stopnjah ali pa 
bodo morali sami kriti vse stroške 
kadrovskih štipendij. Ob dejstvu, da 
jim je doslej polovico zneska krila 
država in da ob 30 štipendistih to ni 
majhen znesek, je odgovor na dlani. 
Hkrati pa v Letriki pozdravljajo uved-
bo vsakoletne obvezne prakse, ki jo 
novi zakon tudi predvideva.

Perspektivni poklici v Goriški sta-
tistični regiji ostajajo poklici s podro-
čja strojništva, elektrotehnike ter in-
formatike in računalništva. Še vedno 
pa ostaja presežek povpraševanja 
mladih po štipendijah za dodiplom-
sko izobraževanje, predvsem po 
družboslovnih smereh, in primanj-
kljaj povpraševanja mladih glede na 
ponudbo štipendij za poklicno ter 
deloma tudi za srednješolsko izobra-
ževanje.

[tipendija motivira k 
dokon~anju {olanja in {tudija

Štipendisti, kot je bilo tudi priča-
kovano, pri vključenosti v RŠS Gori-
ške prepoznavajo predvsem finančne 
koristi in štipendijo kot motivacijski 
dejavnik za dokončanje oziroma za 
hitrejše dokončanje šolanja ali študi-
ja, med drugim tudi, zato ker jim v 
nasprotnem primeru grozi vračilo 
celotne štipendije. Večina jih je na-
klonjena dejstvu, da so se obvezali 
zaposliti pri določenem delodajalcu 
v regiji in v okviru vključenosti v RŠS 

Goriške ne zaznava kakršnegakoli 
omejevanja. Več kot polovica vpraša-
nih bi po končanem izobraževanju 
iskala zaposlitev v Goriški regiji, tudi 
če ne bi prejemala štipendije v okvi-
ru RŠS.

Letos 226 {tipendistov
V tekočem šolskem/študijskem le-

tu 2013/2014 je v RŠS Goriške »ak-
tivnih« 226 štipendistov, to je 28 več 
kot v preteklem letu. Od tega štipen-
dijo prejema 210 štipendistov – med 
njimi je 91 dijakov in 119 študentov. 
16 štipendistov je v rednem mirova-
nju štipendijskega razmerja, bodisi 
zaradi ponavljanja letnika bodisi za-
radi prepisa oziroma obojega. 

V RŠS Goriške je v tem šolskem/
študijskem letu vključenih skupno 35 

delodajalcev in devet občin – tudi vse 
tri posoške, ki za 11 delodajalcev so-
financirajo 47 štipendistov. Občina 
Bovec sofinancira 16 štipendij: 12 za 
Letriko Bovec d.o.o., tri za TKK Sr-
penica d.d. in eno za Zdravstveni 
dom Tolmin. Občina Kobarid sofi-
nancira dve štipendiji: po eno za 
Kamp Koren, Lidija Koren s.p. in 
Zdravstveni dom Tolmin. Občina Tol-
min sofinancira 29 štipendij: devet 
za Hidrio AET d.o.o., sedem za ITW 
Metalflex d.o.o., pet za Zdravstveni 
dom Tolmin, tri za Gostol TST d.d., 
po dve za KAVČIČ VZMETI d.o.o. in 
FON d.o.o. in eno za Elekt d.o.o.

Sedem štipendistov, vsi so štu-
dentje medicine, imajo v Zdravstve-
nem domu Tolmin. So sicer eden 
redkih javnih zavodov v Sloveniji, ki 

Število prijavljenih štipendij za šolsko/študijsko leto 
2014/2015:

Število štipendij

137

Srednja šola Število štipendij

54

strojni tehnik 22

tehnik mehatronike 10

gimnazijski maturant 6

elektrotehnik 4

mehatronik operater 3

oblikovalec kovin 3

zidar 3

gastronom hotelir 2

gozdar 1

Dodiplomski in podiplomski študij (1. in 2. bolonjska 
stopnja)

Število štipendij

83

strojništvo 49

elektrotehnika 19

ekonomija 6

inženir materialov in/ali metalurgije 3

računalništvo in informatika 2

pravo 2

gradbeništvo 1

diplomant športne vzgoje 1

na takšen način išče deficitarne ka-
dre. Po besedah direktorja Dušana 
Taljata je za to, poleg uspešnega vo-
denja sheme s strani PRC, »krivo« 
dobro sodelovanje predvsem z Obči-
no Tolmin in v zadnjih dveh letih 
tudi z občinama Bovec ter Kobarid. 
Vse tri posoške občine se zavedajo 
pomena te zdravstvene ustanove za 
Posočje in so naklonjene njenemu 
kadrovskemu štipendiranju oziroma 
sofinancirajo njihove štipendiste. Tol-
minska občina sofinancira štipendijo 
petim štipendistom, ostali dve občini 
pa po enemu štipendistu – prihodnje-
mu zdravniku oziroma zdravnici.

Kako naprej?
PRC svoje delovanje v okviru no-

vega Zakona o štipendiranju (ZŠtip-
1) oziroma od njegove uvedbe (upo-
rablja se od 1. januarja 2014 dalje), 
kljub vsem oviram, spremembam in 
nejasnostim, ocenjuje kot uspešno 
ter v primerjavi s preteklimi leti ne 
opaža večjih odstopanj. Za šolsko/
študijsko leto 2014/2015 je do konca 
junija 14 delodajalcev prijavilo potre-
be po 137 novih štipendistih. Podob-
no kot doslej je največ potreb pred-
vsem po poklicih s področij strojni-
štva (71), elektrotehnike (23) in 
mehatronike (13). Poklici s teh treh 
področij skupaj predstavljajo skoraj 
80 odstotkov vseh ponujenih štipen-
dij za novo šolsko/študijsko leto.

Potreba delodajalcev po poklicih s 
področja gradbeništva se je v primer-
javi z začetnim obdobjem izvajanja 
RŠS Goriške (za področje gradbeni-
štva je bilo v letu 2008 razpisanih kar 
70 od 502 štipendij) v zadnjih treh 
letih bistveno zmanjšala. Tako sta 
bili za šolsko/študijsko leto 2013/2014 
razpisani le dve štipendiji za gradbe-
ništvo, obe za magistra inženirja 
gradbeništva (2. bolonjska stopnja), 
kar je odraz dogajanja v tej panogi v 
Sloveniji nasploh. Kljub vsemu pa 
številke za prihodnje leto 2014/2015 
lahko dvigujejo optimizem, saj eno 
podjetje ponovno ponuja štipendije s 
tega področja – eno za inženirja grad-
beništva in tri za poklicno izobraže-
vanje za gradbinca oziroma zidarja. 
Glede na to, da Operativni program 
za izvajanje Evropske kohezijske po-
litike v obdobju 2014–2020 vključuje 
tudi sredstva za sanacijo javnih in 
zasebnih stavb, je upravičeno priča-
kovati ponovno povpraševanje po teh 
poklicih.

Pripravili: Maruša Mavri in Marjetka 
Čopi Cvek, Posoški razvojni center

Vir: Posoški razvojni center, prijavljene štipendije s strani delodajalcev za šolsko/študijsko leto 
2014/2015

UPORABA STAREGA IN NOVEGA ZAKONA O [TIPENDIRANJU

Stari Zakon o {tipendiranju (Z[tip) se uporablja za vse tiste dijake in {tu-
dente, ki so kadrovsko {tipendijo ({tipendijo iz projektov R[S) pridobili do 
vklju~no {olskega/{tudijskega leta 2013/2014. Ta zakon bo zanje v upora-
bi do konca {olskega/{tudijskega leta 2014/2015.
Za vse nove {tipendiste in njihove delodajalce, ki bodo pogodbo o {tipen-
diranju sklenili v letu 2014, pa velja novi Zakon o {tipendiranju (Z[tip-1).
Povezavo do obeh zakonov najdete na www.prc.si pod rubriko [tipendije. 
Za pojasnila in informacije lahko pokli~ete na PRC (05/38-41-516 (Marjet-
ka ^opi Cvek) ali 05/38-41-884 (Maru{a Mavri)) oziroma nam pi{ete na 
e-naslov (marjetka.copi@prc.si ali marusa.mavri@prc.si).

R[S Gori{ke statisti~ne regije
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UDELEŽENCI ZAKLJUČNEGA SREČANJA projekta Connecting generations v Bialystoku na 
Poljskem. Foto: arhiv PUM

Z za~etkom poletnih po~itnic se v okviru vse`ivljenjskega programa Grundtvig U~na partnerstva 
zaklju~uje mednarodni projekt Connecting generations, ki ga je Poso{ki razvojni center pridobil na 
razpisu leta 2012.

Spoznavali nove izobra`evalne metode 
in tuje kulture

P rojekt Connecting generations 
je namenjen izobraževanju, 
spoznavanju novih izobraže-

valnih metod in izmenjavi udeležen-
cev ter mentorjev. V okviru razpisa 
je bila organizaciji za 12 prijavljenih 
mobilnosti dodeljena dotacija v višini 
14.000 evrov. Posoški razvojni center 
(PRC) je v dveh letih izvedel 17 mo-
bilnosti.

PUM zeli{~ni recepti
Kot smo pisali že v prejšnjih števil-

kah SOČAsnika, je projektne aktivno-
sti izvajala skupina udeležencev Pro-
jektnega učenja za mlade odrasle 
(PUM). Rdeča nit aktivnosti so bila 
zelišča in njihova uporaba v domači 
kuhinji. Uvodni raziskovalni dejavno-
sti in zbiranju informacij, katere ra-
stline so zdravilne in jih lahko upo-
rabljamo pri pripravi domačih sokov 
ali hrane (pri tem so nam priskočile na 
pomoč naše mame in babice, ki ima-
jo o tem veliko znanja), je sledilo »te-
rensko delo« – lomastenje po gozdu 
in nabiranje zdravilnih rož’c. Peščici 
izbranih je pripadala čast »testiranja« 
receptov v PUM laboratorijski kuhinji. 
Kuharske podvige je zakrožil »ban-
ket«, s katerim so se udeleženci pred-
stavili partnerskim gostom, ki so k 
nam prišli lanskega maja. Udeležen-
ci so vse aktivnosti pridno zabeležili, 
tako v slovenskem kot tudi angle-
škem jeziku, na spletni strani PUM 
Tolmin in Facebook zidu. Preizkuše-
ne recepte pa so zbrali, jih prevedli 
v angleški jezik in objavili v knjižici 
Pumovi zeliščni recepti/PUM’s herbal 
recipes. Knjižica je tudi eden izmed 
zaključnih izdelkov projekta.

World Café
Skupina je med izvajanjem aktiv-

nosti poglabljala znanje slovenskega 
knjižnega jezika in osvajala osnove 

Izvedba projekta je financirana s strani Evropske 
komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je 
izključno odgovornost avtorja in v nobenem pri-
meru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

OGLED IN DELAVNICA v Muzeju ikon v Supraslu. Foto: arhiv PUM

komuniciranja v angleškem jeziku. 
Poleg teh dveh ciljev so udeleženci 
osvojili in poglobili znanje informa-
cijske in komunikacijske tehnologije. 
Neprecenljivo pa je seveda znanje in 
izkušnje, ki so jih pridobili na obisku 
naših partnerjev. Treba je omeniti, da 
so udeleženci programa dobili enkra-
tno priložnost – spoznavanje tuje 
države, njihove kulture, jezika in lju-
di. Tovrstne izkušnje so najbolj dra-
gocene. Poleg Madžarske in Italije, o 

katerih smo že pisali, je PRC izvedel 
mobilnosti v Grčijo in na Poljsko, 
kjer je potekalo zaključno srečanje 
partnerjev projekta.

Med mobilnostjo smo se seznanili 
z novimi metodami izobraževanja, 
od katerih še posebno pozornost 
vzbuja tako imenovani World Café. 
Gre za metodo skupinskega dela, bo-
disi za iskanje idej, razvijanje projek-
tnih aktivnosti ali reševanje težav. V 
Grčiji smo to metodo uporabili za 

evalvacijo mobilnosti. Posebnost tega 
je, da ima čisto vsak udeleženec mo-
žnost, da izrazi svoje mnenje – lahko 
ga tudi napiše, nariše ... Glede na 
nacionalno pestrost našega projekta 
(partnerji prihajamo iz sedmih evrop-
skih držav) je bila delavnica res ne-
kaj posebnega – kulturno in jezikov-
no pestra ter nadvse dinamična.

Pamidora in ~arobni napitek
Predstavitev metod dela ni manj-

kalo niti na Poljskem, ki pa je, zara-
di statusa zaključnega srečanja, zah-
tevala posebne priprave. Kljub temu, 
da so bile naše projektne aktivnosti 
že predstavljene na srečanju v Poso-
čju, je vsak izmed partnerjev moral 
pripraviti povzetek svojega dela. »Pri-
poroča se uporaba PowerPoint progra-
ma, seveda,« nam je bilo povedano. 
In PUMovci ne bi bili PUMovci, če se 
ne bi spomnili nekaj drugačnega, 
rahlo izzivalnega. Posneli smo kratek 
predstavitveni film z naslovom Pami-
dora in čarobni napitek. Film govori 
o deklici Pamidori, ki ji s pomočjo 
nindž in dobre vile uspe pripraviti 
bezgov čarobni napitek. Scenarij za 
film je prispeval mentor Marko Le-
ban, igralska zasedba v filmu pa je 
sestavljena izključno iz udeležencev 
in mentorjev PUM. Film je bil preve-
den tudi v angleški jezik. Glede na 
odzive na Poljskem lahko rečemo, da 
nam je še enkrat uspelo narediti ne-
kaj zelo dobrega in hkrati zabavnega 
za nas in občinstvo.

Ko takole potegnem črto pod še en 
uspešno opravljen projekt, si želim 
še več takih. Nova znanja in izku-
šnje, izdelki, ki so res lični in dobro 
narejeni ter uporabni za druge, vsem 
vpletenim dvigajo samozavest in mo-
tivacijo za nadaljnje delo.
Nika Kikelj, Posoški razvojni center, 
koordinatorka projekta Connecting 
Generations
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Zgodbe, ki so zaznamovale 
preteklo leto

V začetku julija, na god farnega 
zavetnika svetega Urha, je svoj pra-
znik praznovala Občina Bovec. Ob 
občinskem prazniku smo se pogovar-
jali z bovškim županom Sinišo Ger-
movškom.

Kaj je v preteklem letu pustilo naj-
večji pečat?

Zgodilo se je ogromno stvari. Za-
ključila se je prva faza letališča. Pro-
jekt A3-NET je bil sofinanciran v 
okviru Jadranskega čezmejnega so-
delovanja IPA 2007–2013, v njem je 
bila Občina Bovec vodilni partner. Ko 
smo 1. maja, ob deseti obletnici vsto-
pa Slovenije v Evropsko unijo, odpr-
li upravno stavbo, hangar, ploščad in 
vso infrastrukturo (vsa komunalna 
oprema je urejena), je bil to velik 
dosežek. Zdaj se nadaljuje druga fa-
za v okviru projekta CAN. Zgradila 
se bo dodatna stavba za službe za-
ščite in reševanja ter kupila oprema 
za upravno stavbo in potrebe letali-
šča ter služb za zaščito in reševanje. 
Letališče ima uporabno dovoljenje in 
je v postopku pridobivanja obratoval-
nega dovoljenja.

Kaj bo urejeno letališče prineslo 
kraju?

Z dobro organizacijo veliko. Potru-
diti se bo treba, da bo nova infra-
struktura čim bolj služila svojemu 
namenu in kraju prinesla čim več. 
Pogledi na to so sicer različni, tako 
da nas v prihodnje čaka veliko dela. 
Nadejam se, da bomo sposobni do-
brega dogovarjanja in najboljših reši-
tev, kar se tiče upravljanja letališča 
in programa samega. K odločitvi za 
projekt je botroval namen bistvenega 
povečanja obiska in razširitve ponud-
be Bovškega. Infrastruktura je po-
membna, ampak sama po sebi ni 

zadostna. Da bo služila namenu in 
bo kar najbolje izrabljena, ji bo treba 
vdahniti vsebino.

Sodelujete pri tem tudi z Lokalno 
turistično organizacijo Bovec?

Glede promocije letališča še ne, je 
pa to zagotovo naslednji korak.

Na Žagi ste slovesno odprli novo 
šolo z vrtcem. Gre za energetsko 
varčno zgradbo, ki je velika prido-
bitev tako za kraj kot tudi za obči-
no. Kako ste prišli do takega objek-
ta?

Dobro izveden objekt omogoča 
šolarjem in vrtičkarjem odlične po-
goje za bivanje in delo v njem. Celo-
tna investicija je vredna 1,8 milijona 
evrov, kar 1,3 milijona pa je prispe-
vala občina. To je zame zgodba o 
uspehu. V mojem prejšnjem manda-
tu smo bili tik pred tem, da bi vrtec 
zaprli in otroke vozili v Bovec. Kljub 
vsem dejstvom, ki so govorila v prid 
takšni odločitvi, se mi je taka insti-
tucija v kraju zdela preveč pomem-
bna in vztrajal sem, nekaj časa sam, 
potem ob pomoči drugih, da smo 
vrtec obdržali. Danes je slika drugač-
na: veliko je mladih družin in otrok. 
Lahko se pohvalimo z dvema oddel-
koma vrtca. V novem objektu pa 
bodo prostor našle tudi druge vaške 
dejavnosti.

Podobna zgodba se je odvila v So-
či. Da bi šolo obdržali, smo ustano-
vili še vrtec. Ko namreč otroka enkrat 
odpelješ v Bovec, se bo težko vrnil 
nazaj. Na ta način smo ohranili šolo. 
Danes se ob njej razvija ponudba 
obšolskih dejavnosti. Urejamo vso 
potrebno infrastrukturo, od ležišč v 
mansardi do športne infrastrukture, 
izgradnjo pa nam je omogočil tudi 
Rotary klub Ljubljana. V objektu 
bosta med letom tekla oba programa, 
v poletnem času pa bo poudarek na 

Z BOVŠKIM ŽUPANOM SINIŠO GERMOVŠKOM smo ob občinskem prazniku odstirali zgodbe, 
ki so zaznamovale minulo leto. Foto: Mateja Kutin

Utrinki

POLETJE SE JE PRI^ELO Z 
GLASBO IN PRAZNOVANJEM
Bov{ko – Poletje se na Bovškem 
prične slavnostno, s praznovanjem 
občinskega praznika. Že vrsto let v 
tem času obeležujemo različne 
okrogle obletnice in nove pridobitve. 
Turistično društvo (TD) Bovec, ki že 
deset let organizira Buški dan, je 
svojo okroglo obletnico prireditve 
skupaj z Občino Bovec pričelo s 
slavnostno sejo in podelitvijo občin-
skih priznanj na predvečer sobotne 
celodnevne zabavno-kulturne prire-
ditve.

Sobotni program se je pričel v Soči 
s pohodom na Maljenk, pri organi-
zaciji katerega smo sodelovali s TD 
Soča - Lepena. V centru Bovca so 
se že v dopoldanskem času pod 

karaokah. Mladi glasbeniki Orke-
sterkamPa so nam dopoldan pope-
strili s krajšim koncertom, s svojimi 
novimi glasbili pa so lahko sodelovali 
tudi drugi otroci. Bovški trg, napol-
njen do zadnjega kotička, je bil pri-
ča izvrstnemu koncertu mladih glas-
benikov, ki so se za ta nastop v ti-
stem tednu urili na Bovškem. Prije-
tno vzdušje se je nadaljevalo s sku-
pino Damačica in 3G DJ Teamom. 
Poslastica večera je bil izbor Miss 
Posočja, na katerem so se nam 
predstavila mlada in brhka dekleta. 
Druženje se je zaključilo v zelo prije-
tnem vzdušju in strinjali smo se, da 
velja ponoviti praznovanje občinske-
ga praznika v prijetnem druženju in 
prekrasni glasbi mladih umetnikov.

Člani TD Bovec pa se že pripravlja-
mo na Čomparsko noč, ki bo 9. av-

TRADICIONALNI BUŠKI DAN so obogatili mladi glasbeniki OrkesterkamPa, ki so v Bovcu ves 
teden pred tem pridno nadgrajevali svoje glasbeno znanje. Foto: Tatjana Wojčicki

vročim soncem začeli zbirati mladi 
ustvarjalci in glasbeniki Orkester-
kamPa 2014. Mlajši obiskovalci so 
lahko na ustvarjalnih delavnicah iz-

delovali glasbila iz različnih odpa-
dnih materialov, starejši pa so si lah-
ko ogledali bogato ponudbo na stoj-
nicah. Najbolj pogumni so zapeli na 
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mednarodnih programih za otroke iz 
socialno šibkih družin. To je naložba 
v mlade, za turistično območje pa 
pomeni tudi naložbo v prihodnost. V 
bližini so tudi počitniške nastanitve 
Karitasa, njihovi uporabniki pa bodo 
lahko koristili to športno infrastruk-
turo. Naš namen je, da bi program 
obšolskih dejavnosti omogočil odpr-
tje novega delovnega mesta. Sredstva 
za prizidek k šoli smo pridobili iz 
Ukrepa 322 za razvoj podeželja. V ta 
projekt sodi tudi ureditev trga v Trenti.

Poleg tega se dokončuje tudi pro-
jekt mrliške vežice v Čezsoči, obno-
vile pa so se sanitarije v šolski telo-
vadnici.

Kako je s popotresno obnovo? Dr-
žava je nameravala prekiniti popo-
tresno sanacijo. Vam je skupaj z 
župani sosednjih občin uspelo to 
preprečiti?

Rebalans državnega proračuna je 
znižal finančna sredstva in preprečil 
nadaljevanje popotresne obnove. To 
je povzročilo reakcijo treh posoških 
in idrijskega župana. Zavedamo se, 
da če je kriza, je kriza za vse. Ne 
moremo pa razumeti, kako lahko 
država zapre že odprta gradbišča. 
Zaustavitev in ponovno odprtje grad-
bišča zvišuje stroške, pri prizadetih 
pa povzroča dodatno travmo. Neka-
teri so deset let čakali na začetek 
gradnje njihovega doma. Župani smo 
ukrepali. Sestajali smo se z vsemi 
odgovornimi, pojasnjevali, da je upo-
časnitev obnove mogoče razumeti, ni 
mogoče pa razumeti, da bi obnovo 
zaustavili in s tem povzročili dodatno 
škodo. Bili smo le delno uspešni. Ne-

kaj denarja je bilo zagotovljenega in 
dana je bila obljuba, da se obnova 
jeseni nadaljuje. Vendar pa se je naj-
boljši letni čas za gradnjo izrabil za 
prekinitev. Upamo, da nova Vlada RS 
ne bo vplivala na zagotovilo, da se 
obnova jeseni nadaljuje. Ne smemo 
pozabiti, da so na drugi strani ljudje, 
ki so bili prizadeti v potresu. Ne sme-
mo jih postavljati v neenak položaj 
pred zakonom, saj ni njihova krivda, 
da so pozno prišli na vrsto za obno-
vo. Zakon o popotresni obnovi in 
razvoju Posočja je zelo jasen – kdor 
je upravičen do obnove, ne more iz-
gubiti pravice zaradi neugodnih fi-
nančnih ali drugih okoliščin. Treba 
bo vztrajati, da se obnova konča, če 
ne v predvidenem roku, pa vsaj v 
razumnem času.

Ko govorimo o Bovcu, ne moremo 
mimo turizma, ki pomembno za-
znamuje občino. Kanin je tako re-
koč (bil) sinonim za bovški turi-
zem, ki pa se je v štirih desetletjih 
nenehno soočal s finančnimi teža-
vami. Kako občina gleda na celotno 
zgodbo?

Ta zgodba je zelo zaznamovala 
preteklo leto. Dejstvo je, da je na 
Bovškem turizem brez zimskega de-
la zelo okrnjen, ne strinjam pa se, da 
je obsojen na propad. V Komisiji za 
reševanje smučišča Kanin smo sku-
šali priti do idejne zasnove, ki bi nas 
poenotila, novemu Kaninu pa zago-
tovila stabilno poslovanje. Po pregle-
dih študij izpred štirih desetletij, 
pregledu terena in iskanju prednosti 
ter slabosti se nagibamo v smeri iz-
rabe vseh potencialov. Ti so največji 

na Kaninskih podih. Ne smemo se 
omejevati na obstoječe območje in 
ne smemo postaviti postaje C preniz-
ko. Kanin bo deloval, če bo obvlado-
val stroške, zato pa se želimo izogni-
ti umetnemu zasneževanju, ki je 
neznosno breme vseh smučišč, ki ga 
imajo. Vedno večjo podporo ima raz-
ličica, pri kateri bi bila nova postaja 
C nad staro Kaninsko kočo in bi od-
prla nove razsežnosti smučišča in 
tudi odlične pogoje za začetnike. Od 
idejne zasnove do idejnega projekta 
pa bo treba narediti še veliko kora-
kov.

Ali to pomeni, da bi dostavna žič-
nica ostala?

Da. Eni se res nagibajo k ureditvi 
dovozne poti. Ne vem pa, ali je ča-
sovno in finančno taka rešitev ugo-
dnejša. Potrebna bi bila obvoznica, 
ureditev ceste, parkirišča … Če bi 
smučarje do začetne postaje vozili z 
dostavnimi avtobusi, bi to časovno 
vzelo ogromno časa. Ne vem, ali je 
to prava rešitev. Najprej je treba pre-
veriti različne možnosti, se potem za 
eno odločiti in jo izvesti. Trendi v 
Alpah gredo v smeri, da se promet 
spravi čim nižje v doline, izjema so 
seveda prelazi. Idejna zasnova bo 
pokazala, kako se mora novi Kanin 
razviti, da bo zanimiv, konkurenčen 
in ekonomsko uspešen.

Že pred licitacijo premoženja druž-
be ATC Kanin, ki je bila neuspešna, 
vendar se postopki prodaje nadalju-
jejo, se je na občini oglasilo veliko 
interesentov, najbolj profesionalno pa 
so se po mojem mnenju obnašali in-
teresenti iz Rusije. Zanimalo jih je, 

ali bomo tudi njim dali v brezplačen 
najem občinska zemljišča za smučar-
ske proge. Ker tega veljavna zakono-
daja ne dopušča več, je bila pripra-
vljena ugodna najemna pogodba, ki 
pa ima vgrajena varovala, da zaščiti 
interese obeh strani. To je bil tudi 
pogoj, da je interesent vplačal varšči-
no in se udeležil licitacije, kjer je 
bilo na voljo premoženje ATC Kanin 
v stečajnem postopku. Razveseljivo 
je, da je v pogodbi, poleg obnove 
obstoječih, tudi navedba o širitvi 
prog. Hkrati pa mora investitor pre-
moženje odkupiti tudi od Hypo lea-
singa. Upam, da bodo lastniki naprav 
na Kaninu pristali na prodajo po re-
alnih cenah, saj bi bila velika škoda, 
če bi se zaradi vztrajanja na visokih 
cenah dotrajanih naprav, ki so doda-
tno poškodovane zaradi visokega 
snega v pretekli zimi, zapravila pri-
ložnost, da dobimo resnega in preu-
darnega vlagatelja.

Bovški turizem pa ni le Kanin. Pre-
poznaven je tudi po adrenalinskih 
športih, Soči, neokrnjeni naravi, 
vojnih ostalinah … Se s tem strinja-
te?

Res je. Včasih vso energijo posve-
čamo Kaninu in pozabljamo, da ima 
Bovec še veliko stvari, ki so naše bo-
gastvo. Ne smemo dopustiti, da bi nam 
spolzelo iz rok. Bovca ne smemo 
enačiti s Kaninom. Je zelo pomem-
ben, ni pa edino, kar premoremo.

Dodatna ponudba se razvija. Lah-
ko se pohvalimo z dvema novima 
hostloma in uspešnimi kampi. Delu-
je Hotel šola v Logu pod Mangartom. 
Inovativna ponudba pa je apiterapev-

Utrinki

gusta v centru Bovca. Obiskovalci 
bodo lahko pokušali jedi iz čomp, 
sodelovali v čompuvi tomboli, tudi 
čompuva pica velikanka ne bo manj-
kala, se zabavali v prijetni družbi na 
bovškem trgu ter se veselili pod vro-
čim zvezdnatim nebom.
Nataša Bartol, TD Bovec

OKRONALI NOVO MIS 
POSO^JA
Bovec – Bovški dan, ki se je odvijal 
na prvo soboto v juliju, je postregel 
s pestrim dogajanjem. Med drugim 
so si gostje v zgodnjih večernih urah 
lahko ogledali tudi četrti izbor za 
Miss Posočja. Po odločitvi žirije je 
lanskoletna zmagovalka Metka Či-
bej krono predala 20-letni Valentini 
Matjažič iz Kopra.

Tekmovanje je tudi letos potekalo 
pod okriljem organizatorke Megi 
Kravanja iz Kobarida, ki poudarja, 
da so k uspešni izvedbi prireditve 

NOVA MIS POSOČJA je postala 20-letna Valentina Matjažič iz Kopra. Foto: Simon Tapaj s.p.

pripomogli tudi sponzorji in drugi so-
delujoči.
Megi Kravanja, organizatorka izbora za 
Miss Posočja

SRE^ANJE DRU[TEV 
DIABETIKOV AJDOV[^INA-
VIPAVA IN TOLMIN
Poso~je – Sredi junija je potekalo 
tradicionalno srečanje med Društvo-
ma diabetikov Ajdovščina-Vipava in 
Tolmin (v slednjega so vključeni čla-
ni iz vseh treh občin Zgornjega Po-
sočja). Gostitelji letošnjega sreča-
nja, člani Društva diabetikov Tolmin, 
smo za to priložnost pripravili bogat 
celodnevni program.

Kolege smo pričakali Na Logu v Tol-
minu, se vkrcali v skupni avtobus in 
se odpravili na Bovško. Prva postaja 
našega druženja je bil Predel. Usta-
vili smo se ob ostalinah predelske tr-
dnjave in znamenitem umirajočem 
levu, spomeniku hrabrim avstrijskim 
branilcem, ki so leta 1809 padli v 

SO^Asnik, letnik XV, {t. 3, 2014



SO^Asnik, letnik XV, {t. 3, 2014

( 12 )

tski turistični čebelnjak Bee Happy, 
nov pa je tudi zipline na Učji. 

Lanskoletne nesreče na Soči z žr-
tvami so povzročile težave. Poleg 
tega je prišlo tudi do zapletov z li-
cencami za vodnike po soteskah. 
Vendar je naša Kanjoning zveza 
vztrajala in pridobila možnost za 
opravljanje licenc na Bovškem. Pro-
gram so ustrezno dopolnili. Izobra-
ževanje bo zahtevno, bo pa bistveno 
cenejše kot v tujini in odvijalo se bo 
v domačem okolju.

Po nesrečah na reki Soči je bilo po-
soškim občinam naloženo, da sprej-
memo Odlok o določitvi plovbnega re-
žima na reki Soči in reki Koritnici v 
skladu z Zakonom o plovbi po celin-
skih vodah. Odločno smo nasprotova-
li zahtevi, da z odlokom zagotovimo 
varno plovbo, saj varne plovbe nihče 
ne more zagotoviti, ker na to vpliva 
veliko dejavnikov. Lahko pa skrbimo 
za varno plovbno pot. Vse tri poso-
ške občine smo skupaj pripravljale 
odlok, ob pomoči Posoškega razvoj-
nega centra pa smo imeli vseskozi 
pravniško pomoč. Ko ga bodo spre-
jeli vsi trije občinski sveti, bo pome-
nil korak naprej. Šele z izvajanjem 
pa se bo videlo, ali je dober in ustre-

Iz ob~inskih uprav

zen. Želimo si, da bi bil sprejet še pred 
jesenskimi volitvami, saj bi tako lah-
ko stopil v veljavo z novim letom.

Ker je to zadnji občinski praznik v 
tem mandatu (za vas je bil krajši 
kot za druge župane), je prav, da 
se ozreva tudi nekoliko nazaj. Kako 
ocenjujete svoje delo? Kaj si štejete 
kot največji uspeh? Kaj vam je spo-
dletelo?

Dobra polovica mandata je kratko 
obdobje. Dejstvo je, da stvari zahte-
vajo čas. Za nekatere nam ga je 
zmanjkalo, tudi ob dejstvu, da nam 
je Kanin vzel veliko časa. Ena takih 
je razvojni program občine. Neure-
sničena je tudi želja po večji informi-
ranosti. Nadgradili smo spletno stran, 
nismo pa realizirali videosnemanja 
sej občinskega sveta, kar bi, po mo-
jem mnenju, pripomoglo k dvigu 
kakovosti dela. Pogrešam boljši od-
nos do občanov, kar pa zahteva tudi 
reorganizacijo občinske uprave.

So se pa nekatere stvari vseeno 
spremenile na bolje. Neposreden stik 
z občani je okrepljen, saj sem jim 
vedno na voljo, ne le prvi torek v 
mesecu, ko je občanova ura. Kot po-
zitivno dopolnitev ponudbe bi ome-

nil OrkesterkamP. Organizatorji si 
želijo, da bi Bovec postal glasbeno 
središče za mlade in pri tem imajo 
mojo absolutno podporo. Mladi pri-
hajajo v Bovec, z njimi pa njihovi 
starši. Pred glavno sezono polnijo 
kraj in turistične zmogljivosti. Vna-
šajo pozitivno energijo. Želim si, da 
bi bil OrkesterkamP stalnica, ki k 
nam pripelje mlade, posledično pa 
tudi obiskovalce in turiste.

Kaj bi ob koncu zaželeli vašim ob-
čankam in občanom?

Čim pogosteje iščite pozitivne na-
gibe. V nelahkih časih nas hitro ob-
vladajo negativna čustva. Kljub vse-
mu vedno pravim, da na Bovškem 
premoremo toliko lepih in dobrih 
stvari, ki jih bo pozitivna energija 
samo nadgradila. Naj vam ne bo žal 
nasmeška do bližnjega in prijazne 
besede. To je veliko več, kot si misli-
mo. Ko nas pestijo vsakodnevne te-
žave, ko nas nejasna prihodnost nav-
daja s skrbmi, zagrenjenostjo, se ji 
ne smemo prepustiti. Stvari lahko 
veliko izboljšamo, če povečamo med-
sebojno komunikacijo, če si vzame-
mo čas. Nam bo lažje, bližnjemu pa 
bomo polepšali dan.
Pogovor pripravila: Mateja Kutin

Dve podelitvi naziva 
~astnega ob~ana

Ob občinskem prazniku v začetku 
julija je v bovškem kulturnem domu 
potekala slavnostna seja s podelitvijo 
občinskih priznanj. Udeležili so se je 
tudi predstavniki pobratene Občine 
Prijedor in Društva Lipa. Slednjemu 
je Krajevna skupnost Log pod Man-
gartom izročila denarni prispevek, ki 
so ga Ložani v znak solidarnosti 
zbrali za prizadete v poplavah. V 
slavnostnem nagovoru je župan Si-
niša Germovšek izpostavil pozitivne 
premike v občini. Vsem krajevnim 
skupnostim je Edi Melinc, tajnik Ga-
silske zveze Bovec, podelil defibrila-
torje, kupljene v okviru akcije Defi-
brilator v vsako naselje. Sledila je 
podelitev občinskih nagrad. Podelje-
vanje je imelo močno osebno noto, 
saj je bilo podprto z igrami vlog po-
samičnega nosilca priznanja.

Občinsko priznanje za aktivno po-
moč pri obnovi šole v Soči je dobil 
Rotary Club Emona Ljubljana. S 
svojo navzočnostjo so člani kluba 
pripomogli k ohranitvi pouka v po-
družnični šoli in vplivali na širitev 
programa z obšolskimi dejavnostmi 
ter preživljanjem počitnic otrok iz 

Utrinki

težki bitki z Napoleonovo vojsko. 
Udeleženci so se seznanili z zgodo-
vino utrdbe in se okrepčali. Sledil je 
postanek ob impozantnem novem 
mostu čez Predelico, ki je bil zgra-
jen po katastrofalnem plazu in pred 
petimi leti predan svojemu namenu. 
Odpeljali smo se v Log pod Mangar-
tom k Štolnu, obnovljenemu oboka-
nemu vhode v 4,8 kilometrov dolg 
predor do rudnika svinca v Rablju. 
Več informacij o namenu, nastanku 
in funkcijah predora so udeleženci 
dobili ob ogledu stalne razstave na 

prostem. Sledil je odmor za skupno 
kosilo, druženje in sproščen klepet. 
Ob dobri hrani smo zobali sladke 
rdeče češnje in drugo sadje, ki so 
ga s seboj prinesli člani Društva dia-
betikov Ajdovščina-Vipava.
Popoldne smo si v trdnjavi Kluže 
ogledali predstavo Društva 13-13 iz 
Bovca. Bili smo navdušeni nad pri-
kazom vsakdanjega življenja vojakov 
na fronti in še bolj nad protivojnim 
sporočilom, sporočilom tovarištva in 
miru, ki ga predstava simbolično 
prenaša. Sledil je ogled trdnjave in 

stalnih razstav v njej. Večina se je 
prvič natančneje seznanila z vlogo 
te trdnjave v zgodovini Bovškega.

Ob povratku smo imeli še krajši po-
stanek v Kobaridu. Strnili smo vtise 
in zadovoljno ugotavljali, da so taka 
srečanja koristna tako zaradi veliko 
novo pridobljenih informacij kot za-
radi druženja in izmenjave izkušenj. 
Dan smo zaključili dobre volje, saj 
smo zastavljeni program srečanja iz-
peljali v celoti, kljub ne najbolj naklo-
njenemu vremenu.
Silvo Rutar, predsednik Društva diabeti-
kov Tolmin

TRADICIONALNO SRE^ANJE 
KLUBOV ZDRAVLJENIH 
ALKOHOLIKOV
[entvi{ka planota – Klubi in dru-
štva zdravljenih alkoholikov se vsako 
leto tradicionalno srečujejo tretjo so-
boto v juniju. Letošnje srečanje, ki je 
potekalo na Šentviški planoti, je or-
ganiziral tolminski klub zdravljenih 
alkoholikov (KZA). Prečudovita nara-
va Šentviške planote je gostila naše 
goste iz Notranjske, ljubljanskega 
območja, Gorenjske, Prekmurja in 
zamejstva (srečanja so se udeležili 
zamejski Slovenci iz Trsta, Čedada z 
okolico ter Vidma). Imeli smo tudi to 

ČLANI DRUŠTEV DIABETIKOV AJDOVŠČINA-VIPAVA IN TOLMIN so spoznavali dediščino 
Bovške. Foto: arhiv Društva diabetikov Tolmin

TRADICIONALNO SREČANJE KLUBOV 
ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV je letos v or-
ganizaciji tolminskega kluba potekalo na 
Šentviški planoti.

čast, da sta nas obiskala kobariška 
županja Darja Hauptman in tolmin-
ski podžupan Metod Fon, manjkal 
pa ni niti najstarejši živeči član KZA 
Tolmin Osvald Močnik, po domače 
Valdi, ki sedaj živi v varovanih stano-
vanjih v Tolminu.

Organizatorji smo poskrbeli za ura-
dni del srečanja, pogostitev in pro-
mocijo naših krajev. Domačinka 
Karla Kofol, etnologinja iz Tolmin-
skega muzeja nam je predstavila 
Šentviško planoto in njeno zgodovi-
no. Za popestritev dneva smo go-

SO^Asnik, letnik XV, {t. 3, 2014



SO^Asnik, letnik XV, {t. 3, 2014

( 13 )

socialno šibkih družin.
Edo Gabršek je priznanje dobil kot 

zahvalo za svoje delo na področju 
folklore in turizma. Po upokojitvi se 
je z ženo Eriko iz Celja preselil v 
Bovec, ustanovil Folklorno skupino 
Bc in s tem velikodušno posredoval 
svoja profesionalna znanja, ki jih je 
pridobil v Akademski folklorni sku-
pini France Marolt. S pomočjo etno-
logov, glasbenikov, domačinov je 
zbral bovške ljudske napeve in ple-
sno dediščino ter pridobil plesalce. 
Sledil je razvoj plesne noše za Bov-
ško in Breginjski kot, usposabljanje 
instrumentalne zasedbe skupine, v 
letu 2003 pa je bila ustanovljena še 
vokalna skupina. Nekaj časa je vodil 
Turistično društvo (TD) Bovec, še 
vedno pa je duša tradicionalne Hoje 
po buških stezah.

Valter Mlekuž je priznanje dobil 
za svojo trdno vpetost v družbeni 
utrip kraja in občine. Mladinski funk-
cionar je bil že od rane mladosti, v 
nadaljevanju pa vsestranski lokalni 
funkcionar občinski svetnik (v enem 
mandatu je opravljal funkcijo podž-
upana, bil štiri mesece v.d. župana, 
v dveh mandatih pa predsednik ko-
misije za okolje in prostor), predse-

dnik domače krajevne skupnosti, 
lovske družine (LD) , TD … Že 28 let 
organizira čezsoške kmečke igre. 
Družbeno aktiven je tudi na delov-
nem mestu. Bil je predsednik sindi-
kata v Iskri Bovec in član predsed-
stva sindikata Iskra Avtoelektrika 
Šempeter pri Gorici.

Igor Klavora je zdravnik v šempe-
trski bolnici, na katerega se Bovčani 
obračajo s svojimi težavami, saj jim 
rad pomaga. Aktiven je v prostem 
času, ko se vrača v Bovec, na dom 
svojih staršev. Pomaga v vseh potreb-
nih zdravniških posredovanjih, sve-
tuje in zdravstveno osvešča vse, ki se 

nanj obrnejo. Odlikuje ga človeška 
toplina in oseben pristop, ki jo v 
zdravniških vrstah ne najdemo pogo-
sto. Klavora je priznanje Občine Bo-
vec dobil za svojo srčnost, skromnost, 
prizadevnost in pozornost, ki jo pri 
svojem delu izkazuje.

Prejemnica plakete je Slavica Del-

LETOŠNJI PREJEMNIKI OBČINSKIH NAGRAD OBČINE BOVEC v družbi župana Siniše Germovška in Ivana Kneza, predsednika Komisije za 
priznanja in odlikovanja – z leve: Knez, predstavnik Rotary Cluba Emona Ljubljana, Igor Klavora, Edo Gabršek, Slavica Della Bianca, Erik Cu-
der, Valter Mlekuž, župan Germovšek, Anton Bozja in Martin Konings. Foto: Mateja Kutin

Utrinki

TOLMINSKI GIMNAZIJCI so španskim dijakom odkrivali lepote Slovenije. Foto: Lučka Uršič

stom ponudili tri programe: pohod 
na Črvov vrh, ogled Plečnikove cer-
kve z mašo na Ponikvah ali ogled 
muzeja na Pečinah. Udeleženci so 
se potegovali tudi v nagradni igri, v 
kateri so uganjevali težo sira Tolminc 
in višino do visečega kraškega pršu-
ta. Obe nagradi sta odpotovali na 
drugi konec Slovenije – sir v Raden-
ce, pršut v Radence in Cerknico. Za 
razvedrilo in ples pozno v noč pa je 
poskrbel ansambel Kolovrat.
Besedilo in foto: Nada Kenda, predstav-
nica za stike s tujino pri KZA Tolmin

POTEP S [PANCI
Zgornje Poso~je – Ob koncu šol-
skega leta so naš konec Slovenije 
obiskali dijaki iz španskega mesta 
Vila-real, ki smo jih v okviru projekta 
Comenius gostili dijaki Gimnazije 
Tolmin. Sprejeli smo jih na svoje do-
move, kje so se seznanili z našimi 
družinami, ki so jih z veseljem gosti-
le sedem dni. Gostom smo pokazali 
bisere Posočja in delček ostale Slo-
venije, vključno s prestolnico. Bili so 
navdušeni nad našo naravo in zdra-
vim načinom življenja.

Popeljali smo jih v divja in slikovita 
Tolminska korita, kjer so lahko po-
skusili tipično tolminsko jed – friko. 

Skupaj smo obiskali dolino Trente in 
se podali proti Vršiču, kjer so neka-
teri prvič uzrli sneg. Na Bledu so 
nas pričakale slastne kremšnite, ki 
smo jih z užitkom pojedli. Špancem 
smo obisk Slovenije popestrili z 
adrenalinskim raftingom po Soči, 
naši gostje, vsi premočeni do kosti, 
pa niso mogli verjeti, da je voda tako 
mrzla. Dan smo zaključili s piknikom 
v Kampu Nadiža, kjer smo se ob od-
bojki in raznih družabnih igrah na-
smejali do solz.

Od španskih dijakov smo se poslovi-
li v upanju, da bomo takšno druže-
nje še kdaj ponovili, saj je teden po-

tekal v duhu sodelovanja, izmenjeva-
nja izkušenj in spoznavanja kultur 
obeh držav.
Nina Manfreda, dijakinja 3. letnika Gim-
nazije Tolmin

VELIKA PRIDOBITEV NA 
TOLMINSKI GIMNAZIJI
Tolmin – Gimnazija Tolmin si je ob 
svoji 50-letnici zadala pomemben 
cilj – zadržati visok nivo znanja, ob 
tem pa posodobiti učilnice in opre-
mo šole. Velik del zastavljenih nalog 
je ob pomoči sponzorjev in donator-
jev uspela opraviti že v začetku šol-

skega leta 2013/2014. Štiri dese-
tletja stare šolske klopi so zamenjale 
nove. Čakal nas je še drugi korak – 
nakup sodobne opreme za pouk.
Ponedeljek sredi junija je bil ponov-
no vesel dan. Potekala je namreč 
predaja štirih interaktivnih tabel, ki s 
kombinacijo vseh sodobnih medijev 
v pouk vnašajo mnoge nove možno-
sti. Šoli jih je ob njeni 50-letnici do-
niralo podjetje Hidria AET d.o.o.. Di-
rektor razvoja in prodaje omenjene-
ga podjetja mag. Rudi Kragelj je ob 
predaji in predstavitvi delovanja ta-

INTERAKTIVNE TABLE, ki jih je sredi junija 
Gimnaziji Tolmin doniralo podjetje Hidria AET 
d.o.o., s kombinacijo vseh sodobnih medijev 
v pouk vnašajo mnoge nove možnosti. Foto: 
arhiv Gimnazije Tolmin
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la Bianca, osnovnošolska učiteljica, 
ki je poleg odličnega opravljanja po-
klica družbeno aktivna zlasti na po-
dročju kulturnega udejstvovanja. Kot 
mentorica usmerja otroke v literarne 
natečaje in vodi gledališki klub, v 
kraju pa soustvarja kulturno dogaja-
nje. Oblikuje kulturne prireditve in 
spominske slovesnosti. Je aktivna 
članica in predsednica gledališke sku-
pine Bc. Udejstvuje se v literarnem 
klubu. Za delo z otroki in na kultur-
nem področju Občina Bovec Slavici 
izreka vse pohvale.

Anton Bozja, gasilec že od svojega 
15. leta, je prejemnik naziva častnega 
občana. Ko ga je poklicna pot tape-
tnika zanesla v Bovec, kjer si je 
ustvaril družino, je svoje prostovoljno 
delo nadaljeval v Prostovoljnem ga-
silskem društvu (PGD) Bovec in po-
membno vplival na njegov razvoj. 
Leta 1957 se je izšolal za gasilskega 
strojnika, v letih 1960–1964 je bil 
predsednik PGD Bovec, nato pa od 
1965 do 1999 poveljnik. Še danes je 
aktiven kot veteran. Vzorno je vodil 
operativne naloge ob nesrečah, poža-
rih in naravnih katastrofah. Besede 
ne ob pomoči potrebnim ni poznal. 
Dosegel je čin višjega gasilskega ča-
stnika 2. stopnje. Za svoje delo je bil 
večkrat odlikovan, tudi z najvišjim 
priznanjem, kipcem Matevža Haceta. 
Bozja je tudi član LD Bovec. Zavze-
ma se za ohranjanje in varstvo divja-
di. Tudi na tem področju je bil več-
krat odlikovan. Njegovo posebno 
znanje je pritrkovanje, ki ga je iz ro-
dnega kraja prinesel v Bovec. Na 
njegovo pobudo so se bovški pritrko-
valci vključili v Pritrkovalski krožek 
slovenskih bogoslovcev in se začeli 
udeleževati tekmovanj.

Rojeva se ideja o izgradnji 
{portnega parka na 
Letali{~u Bovec

V letošnjem letu se je porodila ide-
ja, kako na območju letališča v skla-
du z možnostmi še dodatno posodo-
biti turistično infrastrukturo. Veljaven 
Občinski podrobni prostorski načrt 
predvideva poleg posodobljene leta-
liške infrastrukture ter območja za 
reševanje tudi športni park. Umesti-
tev športnega parka je mogoča med 
letališčem ter cono za zaščito in re-
ševanje. Prostorska zasnova omogoča 
izgradnjo atletskega stadiona, uredi-
tev nogometnega igrišča, ki bo ume-
ščeno v osrednji del stadiona, uredi-
tev tribun ter postavitev večnamen-
skega športnega objekta. Pri snovanju 
je nujno upoštevati dejstvo, da bo 

Drugi prejemnik naziva častni ob-
čan je Nizozemec Martin Konings, 
ki je bil pred upokojitvijo ugleden 
politik. Vse od leta 1964 je vsakoletni 
gost bovškega kampa Polovnik. Svo-
jim rojakom odkriva dolino Soče, 
pospešuje turizem in uresničuje ple-
menito misel prijateljstva med naro-
di. Konings se je vživel v naše prele-
po okolje, ki je pogost motiv na 
njegovih slikah. Posebej so mu pri 
srcu naše gore, kamor rad zahaja. 
Bovec je zanj njegov drugi dom in 
tudi v visoki starosti, šteje 85 let, ga 
sem nezadržno vleče.

Denarno nagrado je prejela druži-
na Cuder, ki že 30 let oskrbuje kočo 
na Mangartskem sedlu v lasti Planin-
skega društva (PD) Bovec. Vanda, 
Evridika in Erik se po vseh teh letih 

zavedajo, koliko Mangart pomeni 
obiskovalcem. Tu potekajo mednaro-
dna srečanja gornikov, geologov, bo-
tanikov, zgodovinske tekme ameri-
ških smučarjev, snemanja filmov in 
promocijskih oglasov. Brez obljudene 
koče vsega tega verjetno ne bi bilo. 
Upravljanje in vzdrževanje je zahtev-
no, bivanje družine v poletni sezoni 
v planinski koči pa terja ogromno 
požrtvovalnosti in dobre volje. Lani 
je družina ob podpori PD Bovec, Ra-
zvojne zadruge Mangrt in Občine 
Bovec prenovila fasado koče.

Podelitvi nagrad je sledilo odprtje 
razstave likovnih del častnega občana 
Koningsa. V avli in mali dvorani kul-
turnega doma smo si lahko ogledali 
lepote naših krajev skozi oči turista.
Cecilija Avsenik, Občina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

NA BOVŠKEM LETALIŠČU NAČRTUJEJO izgradnjo atletskega stadiona, ureditev nogometnega igrišča in tribun ter postavitev večnamenskega 
športnega objekta. Projekt je v idejni fazi izdelovanja, zato so vse dobronamerne kritike in predlogi več kot dobrodošli. Vir: strokovna izhodišča

RAZSTAVA NA SKRAJNEM OGRANKU potuje po Severni Primorski. Na fotografiji je delovna 
skupina (z leve): Slavka Murovec, Gregor Rupnik, Olga Zgaga, Žarko Rovšček in Anka Vonči-
na. Foto: Cveto Zgaga

bel poudaril, da skuša Hidria, ki za-
posluje 350 ljudi, večinoma iz lokal-
nega okolja, tudi na tak način vlagati 
v mlade in razvoj Posočja. Mnogi 
uspešni maturanti Gimnazije Tolmin 
so namreč danes vrhunski strokov-
njaki omenjenega podjetja, kakovo-
stno delo te izobraževalne institucije 
pa je tudi porok za skupen razvoj 
našega območja.

Pridobitve so poleg učiteljev, ki bo-
do interaktivne table pri pouku s pri-
dom uporabljali, posebej veseli dija-
ki. Generacija je zrasla s sodobno 
tehnologijo in jo bo pri svojem delu 
vedno bolj potrebovala.
Mag. Branka Hrast Debeljak, 
ravnateljica Gimnazije Tolmin

PLANINSKA DRU[TVA S 
SKRAJNEGA OGRANKA 
SLOVENIJE
Severna Primorska – Začetek julija 
je svojo pot po Severni Primorski za-
čela razstava Meddruštvenega od-
bora (MDO) Posočja z naslovom Na 
skrajnem ogranku. V sklopu pred-
stavitev Meddruštvenih odborov slo-
venskih planinskih društev je bila 
razstava postavljena že 25. aprila v 
Slovenskem planinskem muzeju 
(SPM) v Mojstrani, kjer je gostovala 
do srede junija. Ob nagovoru direk-
torja SPM Mira Eržena in predse-
dnika MDO Posočja Gregorja Ru-
pnika so jo na pot pospremili števil-
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objekt služil večnamensko: za splo-
šno rekreacijo, potrebe krajevne šole, 
kondicijske treninge gostujočih klu-
bov, posameznih športnikov, obšol-
ske športne dejavnosti itd.

Poleg naštetih funkcij bo večnamen-
ski športni park ponujal tudi special-
no ponudbo s poudarkom na pro-
gramski vadbeni podpori posebnih 
športnih kategorij (npr. kolesarjev), 
izvajanje kondicijskih vaj in rekrea-
cije vseh starostnih skupin, možnost 
učenja posebnih športnih veščin, iz-
vajanje rehabilitacijskih programov. 
Večnamenska športna dvorana bi slu-
žila predvsem v slabših vremenskih 
pogojih za rekreacijo in treninge.

Izgradnja tovrstnega športnega 
objekta bi obogatila turistično ponud-
bo in hkrati bi se razvijala tudi mo-
žnost, da bi Bovec postal center za 
priprave in treninge vrhunskih ekip. 
V prelepi dolini, ki poleg čiste narave 
in naravnih lepot nudi tudi možnost 
višinskih priprav, je Bovec pravi kraj 
za to. Obstoječa komunalna infra-
struktura na letališču poenostavlja 
izgradnjo, saj se objekti lahko samo 
priklopijo nanjo. Ker je projekt v idej-
ni fazi izdelovanja, so vse dobrona-
merne kritike in predlogi več kot 
dobrodošli.
Patricija Muršič

Tradicija s pridihom 
sodobnosti

Priznani slovenski modni obliko-
valec Borut Šulin iz Bovca je v tem 
letu iz tradicionalnih izdelkov skupaj 
s posoškimi ženami črpal ideje za 
prave modne kreacije. Vse skupaj se 
je začelo v enem izmed projektov 
LAS za razvoj, ki ga sofinancirata 
Evropski kmetijski sklad za razvoj 

podeželja in Republika Slovenija, kjer 
je Šulin sodeloval na delavnicah z 
domačimi šiviljami in ustvarjalkami 
iz Posočja, ki so združene v Društvo 
Od ovce do izdelka. Skupaj so se 
sukali med sukanci, blagom, šiviljski-
mi metri, skicami, mislimi in idejami. 
Šulin je kot njihov mentor začel spre-
minjati materiale za klasične volnene 
puloverje in nogavice v kreacije ter 
jim tako dodal modni pridih. Pod 
njegovim vodstvom so se ženske 
vseh generacij učile, kako filc bolj 
fino obdelati, kaj potegniti iz narave, 
Soče, volne in drugih tradicionalnih 
materialov. Ure pogovorov, individu-
alnih svetovanj, vztrajnost in ogro-
mno vloženega truda so obrodili sa-
dove. Končni rezultati so ročno izde-
lane prefinjene filcane torbice, tunika 
s kvačkano čipko, filcan šal, okrasna 
blazina iz filcanih soških kamnov, 
kvačkana torbica, nakit, unikaten 

planšarski telovnik, neklasični volne-
ni copati in še bi lahko naštevali. Gre 
za izdelke s tradicijo in pridihom so-
dobnosti, ki jih lahko nosi vsak, ki 
spoštuje tradicijo ter si dovoli biti 
vsaj malo drugačen.

Ustvarjalke teh kreacij so na začet-
ku zmajevale z glavo in se spraševa-
le, kdo bo to kupil ter nosil. Sedaj 
žarijo od ponosa, ko se obiskovalci 
podeželske trgovine najprej spreho-
dijo do novonastalih izdelkov. Proda-
ja le-teh se je začela z odprtjem raz-
stave v Podeželski hiši v Bovcu, ki je 
potekala v okviru občinskega prazni-
ka. Šulin je prepričan, da poleg špor-
ta in adrenalina lahko Bovec ponudi 
tudi izdelke, kjer se prepletata tradi-
cija ter moda.

Ravno na tem primeru, ki ga je 
finančno podprl Posoški razvojni 
center, lahko vidimo, kako pomem-
bno je sodelovanje in prenos znanja. 

To je velika priložnost tudi za mlade 
generacije. Na sodelovanju in pove-
zovanju je treba graditi in prav tukaj 
vidimo še ogromno idej ter priložno-
sti za prihodnost.
Greta Černilogar, Posoški razvojni cen-
ter, strokovna vodja LAS za razvoj

OrkesterkamP odzvanjal po 
Poso~ju

Deveta mednarodna poletna orke-
strska in komorna šola Orkester-
kamP je v Bovec privabila okrog 300 
mladih glasbenic in glasbenikov iz 
Slovenije in Evrope, ki so nastopili 
na 23 koncertih. Na prvem, ki je po-
tekal 28. junija v Kulturnem domu 
Bovec, je nastopil orkestrski sestav 
Mladinskega pihalnega orkestra. 
Okoli 60 orkestrašev, starih od 8 do 
14 let, je vodil koprski dirigent Mirko 
Orlač. Preden je Mladinski pihalni 
orkester zaigral sklepne note na za-
ključnih koncertih v atriju Glasbene 
šole Tolmin in Kulturnem domu Bo-
vec, se mu je pridružil nov val mla-
dih ustvarjalcev.

Dirigent Matjaž Brežnik iz Celja 
je dirigiral 70-članskemu Mladinske-
mu simfoničnemu orkestru. Med 
izstopajoče dogodke orkestra, ki so 
ga sestavljali osnovnošolci in dijaki, 
sodi odmeven nastop na 10. Buškem 
dnevu. S tehtnim programom je pov-
sem osvojil številno poslušalstvo. 
Poleg zahtevnih skladb iz klasicistič-
no-romantičnega obdobja, kot sta 
uvertura k Schubertovi Rozamundi 
in Dvořakovi Slovanski plesi, je zai-
gral več prepoznavnih filmskih 
skladb. S pesmijo iz filma Cvetje v 
jeseni se je kot solistka predstavila 
citrarka Eva Poglajen, pevka Ana 
Grasselli je zapela skladbo iz risanke 

ČLANICE DRUŠTVA OD OVCE DO IZDELKA so pod mentorstvom Boruta Šulina (na fotografi-
ji z Greto Černilogar, strokovno vodjo LAS za razvoj), priznanega modnega oblikovalca, klasične 
volnene izdelke spremenile v prave kreacije. Gre za izdelke s tradicijo in pridihom sodobnosti, 
ki jih lahko nosi vsak, ki spoštuje tradicijo ter si dovoli biti vsaj malo drugačen. Foto: arhiv Po-
soškega razvojnega centra

Utrinki

ni primorski planinci. Spremljevalni 
kulturni program so popestrili Vokal-
na skupina Snežet, baritonist Silvo 
Škvarč ter mlada harmonikarja Ti-
motej Mikuž in Tomaž Puc iz Pla-
ninskega društva Križe.

Razstava, postavljena na devetnaj-
stih panojih, bo na ogled na vseh šti-
rinajstih planinskih društvih MDO 
Posočja. Posvečena je domoljubno-
sti Slovenskega planinskega dru-
štva, iz katerega so nastala današnja 
planinska društva, ter zaslužnim 
osebnostim, ki so zaznamovala pla-
ninstvo v Posočju. Pri tem pa tudi 
udejstvovanje mladih planincev ni 
ostalo neopaženo.

Razstavo je oblikovala delovna sku-

pina pod vodstvom ljubiteljskega 
zgodovinarja Žarka Rovščka in de-
legatk posameznih planinskih dru-
štev Slavke Murovec iz Nove Gori-
ce, Irene Šinkovec iz Ajdovščine, 
Anke Vončina iz Idrije in Olge Zga-
ga iz Podbrda.

Razstavo ste si julija lahko ogledali v 
Jakovkni hiši v Podbrdu. Pot nada-
ljuje v Cerknem, kjer bo prvo polovi-
co avgusta na ogled v tamkajšnji 
knjižnici, drugo polovico avgusta pa 
bo gostovala v Mestni knjižnici v Idri-
ji. Zaključna predstavitev razstave 
bo septembra v Goriški knjižnici 
Franceta Bevka v Novi Gorici.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

SPOMIN NA NAJHUJ[O 
NESRE^O GRS
Okre{elj – Na prvo junijsko soboto 
je Postaja Gorske reševalne službe 
(GRS) Tolmin z Gorsko reševalno 
zvezo Slovenije in Planinskim dru-
štvom Tolmin organizirala spomin-
sko svečanost ob 17. obletnici ne-
sreče na Okrešlju. Prišli so gorski 
reševalci, svojci ponesrečenih, pla-
ninci, prijatelji in se poklonili spomi-
nu na ponesrečene gorske reševal-
ce. Spomnili smo se, kaj se je do-
gajalo 10. junija 1997, ko so imeli 
gorski reševalci-letalci tako kot vsa-
ko leto usposabljanje za delo s heli-
kopterjem. Po spletu nesrečnih oko-
liščin je prišlo do nesreče v trenut-

ku, ko je bilo na sidrišču pet reševal-
cev-letalcev, dva pa so z vitlom dvi-
gali v helikopter. Zaradi povezave, ki 
je ostala med helikopterjem in sidri-
ščem v steni, je helikopter odtrgal s 
sidrišča vseh pet reševalcev-letal-
cev. V nesreči so izgubili življenja 
Mitja Brajnik, Luka Karničar, Jani 
Kokalj, Rado Markič in Boris Mle-
kuž; brez očeta je ostalo 13 otrok. 
Za GRS Slovenije je bila to najhujša 
nesreča v več kot 100-letni zgodovi-
ni.

Na spominski slovesnosti smo se v 
prekrasnem, sončnem, poletnem 
dnevu pod Tursko goro globoko za-
mislili in spominjali umrlih, prisluhnili 
mislim in pesmim goriškega slavčka, 
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Aladin, violinist Domen Drnovšek 
pa Kekčevo pesem.

Udeleženci OrkesterkamPa so na 
10. Buškem dnevu sodelovali pri de-
javnostih Sekcije mladih Turistične-
ga društva Bovec. Poleg komornih 
skupin, ki so jih sestavljali člani Mla-
dinskega simfoničnega orkestra, je 
pri otroških delavnicah sodeloval tu-
di Jazz Cool Bovec Band, ki ga je 
vodil Škofjeločan Jaka Strajnar. Or-
kesterkamPovci so delavnice na glav-
nem trgu, kjer so otroci izdelovali 
glasbila, spremljali z glasbo.

Člani Jazz Cool Bovec Banda so 
sodelovali na prireditvi Melodije mor-
ja in sonca ter pred Avditorijem Por-
torož pripravili koncert. Ob koncu 
prvega dela OrkesterkamPa, ki je bil 
namenjena glasbenikom osnovne in 
srednje šole, je Jazz Cool Bovec Band 
nastopil na zaključnem koncertu na 
bovškem trgu. Gledalce je s prilju-
bljeno filmsko glasbo tako navdušil, 
da so tudi zaplesali.

Mladi ljubitelji glasbe nimajo veli-
ko priložnosti za orkestrsko udejstvo-
vanje, zato je OrkesterkamP zanje 

posebna izkušnja. Tu imajo možnost 
tesnega sodelovanja s priznanimi 
profesorji in koncertanti, ki jih v krat-
kem času pripravijo za številne ko-
morne in orkestrske koncerte. Izku-
sijo lahko vsakdan profesionalnih 
glasbenikov. Trdo delajo, potujejo na 
druga koncertna prizorišča in spo-
znavajo lokalne turistične značilnosti. 
Letošnje udeležence je najbolj razve-
selil spust z rafti po Soči, navdušeni 
so bili nad Kobariškim muzejem in 
osupli nad lepoto Tolminskih korit.

Drugo polovico OrkesterkamPa so 
zavzeli starejši glasbeniki, ki so se 
razdelili med Festivalni orkester Bo-
vec in Simfonični orkester Bovec. 
Prvega je sestavljalo skoraj 80 glas-
benikov višjih razredov osnovne in 
srednje šole iz Slovenije, Italije in 
Poljske. Vodil jih je Andrea Loss, 
priznani italijanski dirigent mladin-
skih orkestrov. Na sedemdnevnem 
tečaju so preigravali zanimiv pro-
gram, ki je vključeval variacije na 
temo iz Bellinijeve opere Norma in 
priredbo Beethovnove Joyful, joyful. 
Za zabavni del so poskrbeli z venčk-
om glasbe iz filmov Jamesa Bonda. 
Dodatno je na zaključnem koncertu 
vzdušje razgrela tradicionalna irska 
pesem Carrickfergus.

Najštevilčnejši med vsemi orkestri 

je bil Simfonični orkester Bovec z 80 
glasbeniki iz Slovenije, Italije, Srbije, 
Hrvaške in Španije, ki je ustvarjal 
pod taktirko belgijskega dirigenta 
Ivana Meylemansa, asistenta diri-
genta enega najvplivnejših evropskih 
orkestrov iz Nizozemske. Študentje 
z akademij, pa tudi dijaki iz konser-
vatorijev so se urili v koncertnem 
programu, s katerim se spopadajo 
profesionalni orkestri. Igrali so zna-
menito delo Modesta Musorgskega 
Slike z razstave. Desetdnevni tečaj je 
potekal v dveh delih. V sklopu prve-
ga, namenjenega ansamblom, so sku-
pine godal, pihal in trobil vadile po-
seben program, ki so ga izvedli na 
glavnem trgu v Bovcu. Občudovali 
smo lahko posamezne družine glas-
bil, kako v bogato izbranem progra-
mu polno zazvenijo. Z gala orkestr-
skim večerom sredi julija pa se je 
OrkesterkamP 2014 v Kulturnem do-
mu Bovec zaokrožil v velikem slogu.

Člani obeh orkestrov so se poveza-
li v številne komorne zasedbe – manj-
še glasbene skupine in nastopili na 
koncertih v Logu pod Mangartom, 
Trenti, Postojni in Šempetru pri Go-
rici. Kot posebni gostje so se jim 
pridružili Saksofonski orkester SOS 
junior, Kvartet saksofonov Great-
saxes, Kvintet NOVArt in Pihalni 

MLADINSKI SIMFONIČNI ORKESTER pod vodstvom dirigenta Matjaža Brežnika je nastopil 
na 10. Buškem dnevu. Foto: Ajda Ritmanič

Utrinki

V ZAČETKU JUNIJA JE NA OKREŠLJU potekala slovesnost, na kateri so se spomnili najbolj 
tragične nesreče v 100-letni zgodovini Gorske reševalne službe. Foto: Miljko Lesjak

v izvedbi Okteta Simona Gregorči-
ča. Program je povezoval Matej 
Kavčič. Mašo je daroval župnik Ra-
fko Klemenčič in se spomni tudi 
svoje sestre, ki se je ponesrečila na 
Triglavu. »Smrt v gorah je nekaj po-
sebnega, življenjska izkušnja, ki 
človeku da novo moč,« pravi Kle-
menčič.

Župan Občine Jezersko Jure Mar-
kič je pozdravil obiskovalce in svoj-
ce vseh, ki so ostali pod Tursko go-
ro, med njimi je bil tudi njegov brat 
Rado. V nagovoru je poudaril, da 
želja nekaterih, da preuredijo GRS, 
ni dobra. Društvo, ki ima zdrave te-
melje, naj deluje tako kot doslej.
Janja Kragelj

SRE^ANJE V SPOMIN NA 
PARTIZANSKE BOJE
Krn – Krajevna organizacija združe-
nja borcev (KO ZB) Kobarid, Krajev-
na skupnost (KS) Vrsno - Krn, Lo-
vska družina (LD) Smast in Združe-
nje borcev za vrednote NOB Bovec, 
Kobarid, Tolmin so julija organizirali 
srečanje v spomin na partizanske 

boje v pogorju Krna. Tu je bilo na-
mreč prizorišče hudih bojev in nad-
človeškega trpljenja tako v prvi kot v 
drugi svetovni vojni. Med NOB je bi-
lo Krnsko pogorje gnezdo, kjer so 
se rojevale partizanske enote, se 
pripravljale na boje in skupaj s prebi-
valci predstavljale žarišče partizan-
stva in zametkov nove oblasti. Tukaj 

SREČANJE POD KRNOM je bilo posvečeno spominu na partizanske boje v pogorju Krna.
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kvintet OrkesterkamP.
OrkesterkamP je organiziral tudi 

Dan odprtih vrat, na katerem smo 
malčke iz vrtca Bovec popeljali v za-
kulisje, jih glasbeno animirali in jim 
zaigrali.

Bovec je OrkesterkamP toplo spre-
jel. Festival predstavlja kakovostno 
popestritev poletne turistične ponud-
be s kulturnimi dogodki in samo z 
vpletenimi ustvari okoli 2500 nočitev. 
Ne smemo pozabiti tudi na pedago-
ški moment. 300 mladih udeležencev 
je del počitnic posvetilo ustvarjanju 
in svoj prosti čas preživelo izredno 
kakovostno. OrkesterkamP poln lepih 
želja in ustvarjalne vneme z mestom 
Bovec hodi z roko v roki naslednji 
izvedbi naproti.
Metka Sulič, ekipa OrkesterkamPa

Spomin na patra Žužka
Zadnjo soboto v juniju je v Logu 

pod Mangartom potekal Žužkov dan. 
Prireditev, ki je bila organizirana v 
spomin in zahvalo patru Mihu Žuž-
ku, je obsegala spominsko mašo, 
razstavo, pohode k različnim slapo-
vom ter družabno srečanje. Priso-
stvovale in sodelovale so različne 
skupine, povezane s patrom: jezuiti, 
skupine iz župnije Dravlje in sveti 
Jakob iz Ljubljane, skavti in domači-

ni. Organizirala sta ga Turistično 
društvo Log pod Mangartom in Bra-
tovščina odraslih katoliških skavtov 
Slovenije Buški gamsi, sodelovale pa 
so ARS Bovec, Razvojna zadruga 
Mangrt, domače športno društvo, 
lovska družina, krajevna skupnost 
ter Občina Bovec.

Miha Žužek (1923–2008) je bil ro-
jen v Ljubljani, kjer je odraščal v dru-
žini z 12 otroki. Po maturi leta 1941 
je odšel v Zagreb in vstopil v jezuit-
ski red. Tam je doštudiral in bil leta 
1951 posvečen v duhovnika. Kasneje 

ŽUŽKOV DAN je konec junija v Log pod Mangartom privabil številne pohodnike.

je študiral v Dubrovniku. Po vrnitvi 
v Slovenijo je deloval v Mariboru, 
Ljubljani in Borovnici. Od leta 1986 
je živel v redovni skupnosti pri sve-
tem Jakobu v Ljubljani, zadnja štiri 
leta pa v duhovniškem domu. Sode-
loval je pri Medškofijskemu odboru 
za družino, Slovenskemu pastoral-
nemu svetu, Družinskemu centru 
Betanija, Gibanju za življenje … Bil 
je voditelj študentske skupine Mara-
natha in skupine izobražencev Mla-
dike. Spremljal je veliko zakonskih 
skupin, v veliko veselje pa mu je bi-

lo delo z mladimi. Njegove duhovne 
vaje v Logu pod Mangartom, Srednji 
vasi v Bohinju in na Visokem so pri-
vabljale množice mladih in jih obli-
kovale v zrele osebnosti. Je avtor 
številnih duhovnih knjig, iz katerih 
veje njegova povezanost z naravo in 
doživljanje Božje bližine v njej. To ga 
je vodilo tudi na poteh proti slapo-
vom Loške Koritnice, ki jih je spo-
znaval, fotografiral, pisal o njih in jih 
tako odkrival širši javnosti. Skupaj z 
mladimi sodelavci je napisal vodnik 
Sto slapov v dolini Loške Koritnice, ki 
je pri ljubiteljih narave doživel zelo 
dober sprejem in bil večkrat ponati-
snjen. Log pod Mangartom je postal 
poznan po svojih slapovih, ki jih obi-
skuje vse več turistov.

Na Žužkov dan so imeli številni 
pohodniki možnost izbrati med štiri-
mi vodenimi pohodi različnih težav-
nostnih stopenj: V Koritnico, Po poti 
knapov, Slapovi Fratrce in Okoli do-
line. Sledilo je veselo in sproščeno 
družabno srečanje. Že na predvečer 
pa so v dvorani Hotela šola odprli 
razstavo mozaikov domačinke Maje 
Pohar in fotografsko razstavo Meto-
da Permeta Hodil po zemlji sem 
naši. Razstavi si lahko ogledate do 
konca poletja.
Besedilo in foto: Žarko Mlekuž

Utrinki

so potekali transporti orožja, hrane 
in drugega blaga v notranjost Slove-
nije za preskrbo NOB, na njegovih 
pobočjih so delovale bolnišnice in 
tehnike. Območje je bilo pomem-
bno tudi za Beneško Slovenijo. V za-
četku maja leta 1944 se je na ob-
močju planin Leskovica in Kuhinja 
pripravljala Gregorčičeva brigada za 
prvi pohod v slovensko Benečijo. 
Brigada, ki je nosila ime po pesniku 
in domoljubu z Vrsnega, se je kljub 
pozni uri zadržala tu kako uro, saj so 
borci želeli videti rojstni kraj pesni-
ka, čigar ime je brigada nosila. Pot 
so nadaljevali skozi Kamno, čez So-
čo na Kolovrat in naprej v Benečijo.
Slavnostni govornik Zdravko Likar 
je poudaril, da se moramo zavedati, 
globoko spoštovati in se zahvaliti de-
janjem partizanov. Dali so največ – 
svoja življenja, da danes lahko živi-
mo v miru. Nihče nima pravice do 
omalovaževanja njihovega boja, veli-
kega trpljenja in žrtev.
V sklopu kulturnega programa sre-
čanja so nastopili pevci iz Kanala in 
domači recitatorji. Prijateljsko vzduš-
je ob zvokih harmonike se je nada-
ljevalo v pozno popoldne.
Besedilo in foto: Vojko Hobič

SRE^ANJE SLOVENSKIH VASI 
GAB(E)RJE
Gaberje (Celje) – Tradicionalno dru-
ženje Gab(e)rcev in Gab(e)rčanov je 
bilo letos organizirano devetič. Zanj 
je poskrbela Mestna četrt Gaberje, 
ena od desetih v Mestni občini Ce-
lje. S tem se je zaključil prvi krog or-
ganiziranih srečanj, ki vsako leto po-
tekajo v drugem Gab(e)rju oziroma 
Gab(e)rjih. Pobudo je leta 2006 da-
la vasica Gabrje pri Dobovi, tudi pr-
va gostiteljica prireditve. Redno se 
je udeležuje devet vasi, poleg ome-
njenih dveh še Gabrje pri Tolminu, 
Gaberje pri Ajdovščini, Gabrje pri 
Dobrovi, Gabrje pri Jančah, Gabrje 
pod Špilkom, Gaberje pod Gorjanci 
in Gaberje pri Lendavi.

Snidenja so namenjena sproščene-
mu druženju, ohranjanju prijateljstev 
in sklepanju novih poznanstev, spo-
znavanju lokalnih zanimivosti ter no-
vim doživetjem. Tolminski Gabrci so 
se tudi letos odzvali vabilu. Za gosti-
telje iz knežjega mesta so pripravili 
steklenico grofove vode, tolminski 
sir in domače žganje, Občina Tolmin 
pa je prispevala Tolminski zbornik.

Zadnja junijska sobota je v celjsko 

MESTNA ČETRT GABERJE, ena od desetih v Mestni občini Celje, je poskrbela za tradicionalno 
deveto srečanje Gab(e)rcev, ki so se ga udeležili tudi naši Gabrci.

Gaberje zvabila skoraj tristo udele-
žencev. Po pozdravih dobrodošlice 
in razvitju gaberske zastave je sledi-
la predstavitev sodelujočih vasi. V 
krajšem kulturnem programu so na-
to nastopili Pihalni orkester Celje, 
Mešani pevski zbor Don Bosko iz 
Gaberja in domači humorist, poznan 
kot Štamperlov Pepe. Gostitelji so 
po skupnem okrepčilu poskrbeli za 
ogled celjskih znamenitosti, ki so 

obiskovalcem razkrili svoje zanimive 
zgodbe. Turistično obarvano popol-
dne se je zaključilo z vodenim ogle-
dom izjemne arheološke dediščine 
antične Celeie.
Ekipe posameznih vasi so se pome-
rile v različnih igrah. Ob sestavljanju 
gaberske zastave, metanju obročev 
na stožec in šaljivem nogometu ni 
manjkalo glasnega navijanja in 
spodbujanja. Tolminski Gabrci so 
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Ob~ina Kobarid

Energetska sanacija 
kobari{ke {ole

Občina Kobarid je s projektom 
Energetsko učinkovita sanacija Osnov-
ne šole in dvorane Simona Gregorčiča 
Kobarid uspešno kandidirala na jav-
nem razpisu Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infra-
strukture za obdobje 2007–2013. 
Skladno z dolgoročnimi cilji, strate-
gijami in politikami občine je tako 
zagotovila nujno potrebno energetsko 
sanacijo Športne dvorane Kobarid in 
Osnovne šole Simona Gregorčiča 
Kobarid. Vrednost investicije v letu 
2014 znaša skoraj 440 tisoč evrov.

Energetski sanaciji športne dvora-

ne, ki je bila izvedena v lanskem 
letu, sledi sanacija stavbe šole. Dela 
so se pričela izvajati takoj po zaključ-
ku šolskega leta in bodo trajala pre-
dvidoma do 25. avgusta. Šola bo v 
celoti toplotno izolirana (fasada in 
stropi), zamenjano bo zunanje stavb-
no pohištvo. Z energetsko sanacijo 
bomo tako vzpostavili kakovostnejše 
pogoje v vseh prostorih šole ter po-
sledično dolgoročno zmanjšali stro-
ške ogrevanja, toplotne in električne 
energije. S tem bomo tudi vplivali na 
varovanje okolja in spodbujali ekolo-
ško zavest. 
Simon Škvor, 
direktor občinske uprave

Z julijem se je za~ela 
kopalna sezona ob reki 
Nadi`i

Čeprav so bili prvi julijski dnevi 
bolj hladni, si je kar nekaj obiskoval-
cev omislilo osvežitev v zdravilni 
reki Nadiži. Tudi letos za obiskovalce 
velja parkirni režim, ki ga je Občina 
Kobarid uvedla z namenom, da se 
ohrani sožitje med naravo in števil-
nimi obiskovalci. Parkiranje je dovo-
ljeno samo na označenih mestih v 
Robiču, Podbeli in Logjeh ter ob Na-
poleonovem mostu. Julija in avgusta 
se na omenjenih krajih zaračunava 
prispevek za urejanje dostopnih 
mest. Dnevne dovolilnice si obisko-

valci lahko kupijo pred vstopom na 
parkirišče, letne in sezonske ter do-
volilnice za lastnike parcel pa so na 
voljo v Turistično-informacijskem 
centru Kobarid. Cene so ostale ena-
ke kot lani, novost pa je, da mora 
biti dovolilnica nameščena na vidnem 
mestu v spodnjem delu vetrobranske-
ga stekla. 

Skladno s sprejetimi spremembami 
Odloka o prometnem in obrežnem 
režimu na območju občine Kobarid 
so ob vstopu na kopališča postavlje-
ne opozorilne table, ki obiskovalce v 
času kopalne sezone, to je od 1. ju-
lija do 31. avgusta od 10. do 18. ure, 
seznanjajo s prepovedjo kopanja in 

V ČASU POLETNIH POČITNIC poteka energetska sanacija kobariške osnovne šole. Dela se 
bodo predvidoma zaključila konec avgusta. Foto: Nataša Hvala Ivančič

KOPALNA SEZONA OB NADIŽI SE JE ZAČELA. Tudi letos velja parkirni režim, ki ga je Občina 
Kobarid uvedla z namenom, da se ohrani sožitje med naravo in številnimi obiskovalci. Foto: 
arhiv LTO Sotočje 

Utrinki

osvojili odlično tretje mesto, preho-
dni veliki pokal pa je pripadel Gabr-
čanom, pobudnikom in prvim orga-
nizatorjem teh srečanj, ki bodo na-
slednje leto pripravili jubilejno, dese-
to prireditev. Druženje Gab(e)rcev in 
Gab(e)rčanov se je nadaljevalo ob 
živahnih skladbah skupine Vitezi 
Celjski.
Tisti, ki se tradicionalnega srečanja 
redno udeležujejo, ohranjajo na dru-
ženje, gostoljubje in doživetja iz dru-
gih Gaberij lepe spomine. Tudi to-
krat so se razšli dobre volje, saj so 
trenutki sproščenosti in zabave v 
zdajšnjih časih vsem skopo odmer-
jeni.
Besedilo in foto: Mojca Rutar

O @ENSKAH PRED STO LETI
Kobarid – Julija je v prostorih Usta-
nove »Fundacije Poti miru v Poso-
čju« potekalo odprtje razstave z na-
slovom 1914 – Položaj žensk na 
predvečer vojne, ki sta jo pripravila 
Oddelek za zgodovino Filozofske fa-
kultete Univerze v Ljubljani in ome-
njena fundacija.

Postavitev, ki si jo bo mogoče ogle-
dati do sredine septembra, ponuja 
pregled vsebin s področja zakono-
daje, morale, izobraževanja deklet, 
skrbi za ženske in otroke, pa tudi 
pregled ženskih društev ter ženskih 
časopisov v letu 1914. Vojna je vpli-
vala na vprašanja rodnosti in smrtno-

RAZSTAVA 1914 – POLOŽAJ ŽENSK NA PREDVEČER VOJNE je prva v nizu razstav, ki bodo 
povezane z ženskami v vojni. Foto: Jernej Bric
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zadrževanja domačih živali na me-
stih, označenih s tablami, prepoved-
jo pranja avtomobilov in posode, 
kampiranja izven kampov, kurjenja 
odprtega ognja in odlaganja odpad-
kov na mestih, ki za to niso name-
njena, ter kakršnokoli onesnaževanje 
reke in rečnega obrežja. Namen spre-
jetih sprememb z določenimi prepo-
vedmi je ohranjanje narave in želja, 
da bi se vsi obiskovalci ter kopalci 
dobro počutili.

Odlok o prometnem in obrežnem 
režimu na območju občine Kobarid 
na novo predpisuje tudi plačilo pri-
spevka za urejanje na parkirišču Za-
ročišče, ki je izhodišče za obisk slapa 
Kozjak. Parkirišče je namenjeno 
osebnim in bivalnim vozilom ter mo-
tornim kolesom. Parkirni režim velja 
med glavno turistično sezono, in si-
cer vsak dan od 10. do 18. ure. Cena 
prispevka znaša en evro na uro. Av-
tobus se na urejenem dostopnem 
mestu lahko brezplačno ustavi največ 
15 minut. Uporabniki dostopnega 
mesta so s tem pridobili možnost 
urejenega parkiranja, zagotovljene 
sanitarije, odvoz odpadkov in prido-
bitev informacij na mestu parkiranja, 
hkrati pa prevoz po lokalni cesti Ko-
barid–Drežnica ni oviran.
Nataša Hvala Ivančič

Ureditev parkirnega re`ima 
za avtobuse v Kobaridu

V centru Kobaridu smo se srečeva-
li s težavami parkiranja avtobusov, ki 
na ogled naših znamenitosti pripelje-
jo dnevne goste. Letos je bilo teh že 
bistveno več kot prej. Kobarid je zgo-
dovinski kraj, ki ga je močno zazna-
movala prva svetovna vojna, zato v 
prihodnje letih pričakujemo še večji 

obisk. Glede na to je Občina Kobarid 
skupaj z Medobčinsko redarsko službo 
pri pokopališču ob obrtni coni uredi-
la parkirišče za prazne avtobuse, 
namenjeno parkiranju za daljši čas. 
S prometno signalizacijo je označila 
dostop do njih, v centru Kobarida, 
pri kulturnem domu, pa je dovoljen 
postanek avtobusov do 15 minut.

Voznikom avtobusov smo s tem 
olajšali težave s parkiranjem, doma-
činom in vsem obiskovalcem pa 
omogočili prijaznejše življenje ter 
utrip kraja.
Nataša Hvala Ivančič

Slovesnost ob dnevu 
dr`avnosti

Območno združenje veteranov voj-
ne za Slovenijo Gornje Posočje 
(OZVVS), Društvo veteranov »Sever« 
Severne Primorske, pododbor Tol-

min in vse tri posoške občine so ko-
nec junija v Kobaridu pripravili sve-
čano praznovanje dneva državnosti. 
Posvetili so ga spominu na zgodovin-
ske dogodke. Leta 1991 so prav na ta 
dan enote Območnega štaba terito-
rialne obrambe (TO) uspele brez 
žrtev zavzeti mednarodni mejni pre-
hod Robič. Spomnili so se tudi do-
godka izpred stotih let, ko se je v 
Sarajevu zgodil atentat na avstrijske-
ga prestolonaslednika Franca Ferdi-
nanda, kar je bil povod za začetek 1. 
svetovne vojne.

Na prireditvi so sodelovali prapor-
ščaki vseh območnih združenj Sever-
ne Primorske in domoljubnih dru-
štev, ki so nas počastili s svojo priso-
tnostjo. Po glasbenem uvodu sta 
navzoče pozdravila in nagovorila žu-
panja Občine Kobarid Darja Haupt-
man in predsednik OZVVS Metod 

Ciril Leban. Slavnostni govornik bri-
gadir mag. David Humar, načelnik 
generalštaba Slovenske vojske, je v 
svojem govoru med drugim poudaril 
velik pomen strateško premišljenih 
akcij enot TO v sodelovanju s takra-
tno milico in različnimi strukturami 
civilnega prebivalstva.

Za pester kulturni program so z 
izbranimi domoljubnimi pesmimi 
poskrbeli pevci Okteta Simon Gre-
gorčič, učenka kobariškega oddelka 
Glasbene šole Tolmin Nika Uršič in 
Matej Kavčič, ki je povezoval pro-
gram prireditve. Po zaključku ura-
dnega dela so dekleta Slovenske voj-
ske, Teritorialnega polka iz Ajševice 
delile menažke odličnega vojaškega 
pasulja, veterani območnega združe-
nja pa so poskrbeli za prijetno dru-
ženje.
Pavel Četrtič

NA SLOVESNOSTI OB DNEVU DRŽAVNOSTI je slavnostni govornik mag. David Humar, načelnik generalštaba Slovenske vojske, med drugim 
poudaril velik pomen strateško premišljenih akcij enot TO v sodelovanju s takratno milico in različnimi strukturami civilnega prebivalstva. Foto: 
Foto Červ

Utrinki

sti, razvoj poklica bolniških strežnic 
ter dogajanje na trgu delovne sile. 
Na razstavi so osvetljena vprašanja 
begunk, preskrbe z živili in dobro-
delne pomoči, ki so stopila v 
ospredje po atentatu na prestolona-
slednika, o vojni in splošni mobiliza-
ciji 31. julija 1914 ter množičnem 
odhodu moških na bojišča. Vse to je 
v temelju zaznamovalo življenja 
žensk, otrok in starejših. Ženske so 
morale prevzeti nove odgovornosti 
in zadolžitve v domačem, poklicnem 
ter javnem okolju. Voditi so začele 
domača podjetja in kmetije, poiska-
le so nove zaposlitve, nekatere pa 
so delovale kot vojne agitatorke, 
podpornice ali protestnice zoper 

vojno, vohunke, predvsem pa kot 
dobrodelne dame.
Letošnja razstava je le prva v nizu 
petih, ki bodo vsako »vojno leto« 
vsebinsko pokrivale tematike, pove-
zane z ženskami v vojni. Štiri razsta-
ve bodo postavljene v Kobaridu (v 
letih 2014, 2015, 2016 in 2017), 
zadnja pa v Narodnem muzeju v Lju-
bljani (leta 2018).
Razstavo so poleg vodje projekta in 
avtorice prof. dr. Marte Verginella 
ustvarjale še dr. Kornelija Aljec, dr. 
Ana Cergol Paradiž, dr. Irena Seli-
šnik, dr. Urška Strle in dr. Petra 
Testen. Sodelovali so Narodni mu-
zej, Muzej novejše zgodovine Slove-
nije, Znanstveno-raziskovalni center 

Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti in Kobariški muzej. Posta-
vitev zaokroža delo oblikovalca Ma-
tica Lebana.
Dr. Petra Testen, soavtorica razstave

KULTURNA [OLA LETA
Kobarid – Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti je Osnovni šoli (OŠ) 
Simona Gregorčiča Kobarid za pe-
stro kulturno dejavnost podelil naziv 
kulturna šola leta. Na OŠ namreč že 
več let posvečamo veliko pozornosti 
kulturnemu udejstvovanju naših 
učencev. Mentorji se mladim trudijo 
približati gledališko, glasbeno in li-
kovno dejavnost, folkloro ter podro-

čje varovanja kulturne dediščine. Na 
šoli potekajo tradicionalne priredi-
tve, kot so letni koncert pevskih 
zborov, gledališke predstave, obele-
ževanje kulturnih dni, zimska in po-
mladna prireditev ter prireditve ob 
državnih praznikih. Koordinatorica 
kulturnih dejavnosti Karmen Ostro-
žnik med šolskim letom skrbi za raz-
lične kulturne prireditve: lutkovne, 
gledališke in glasbene. Učenci vsa-
ko leto spoznajo različne znane in 
uspešne kulturnike, ki zaznamujejo 
slovenski prostor.

Sodelujemo z Unesco šolami, gle-
dališčem Mittelteatre iz Italije, redno 
zmagujemo na tekmovanjih Turizmu 
pomaga lastna glava. Naši učenci 
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Kulturno poletje 2014
Že četrto leto zapored je v Kobari-

du potekalo Kulturno poletje, v okvi-
ru katerega so se skozi niz kulturnih 
dogodkov širšemu občinstvu predsta-
vila domača društva, društva iz sose-
dnjih občin, posamezniki in drugi 
gostujoči. Dogodki so se odvijali v 
Kobaridu, eden pa v Drežnici.

Kulturno poletje 2014 je, na sonč-
no nedeljo sredi junija, ko smo bele-
žili tudi teden vseslovenske ljubitelj-
ske kulture, z nagovorom odprla 
županja Občine Kobarid Darja 
Hauptman. Letošnji uvodni dogodek, 
poimenovan Mi za nas, so soobliko-
vala društva iz Posočja, ki so se od-
zvala povabilu glavnega organizator-
ja – Zveze kulturnih društev Tolmin. 

Nastopilo je več kot 140 članov iz 
različnih društev: Folklorne skupine 
Razor Tolmin s pevsko in dramsko 
skupino, Mešanega pevskega zbora 
Canto Ergo Sum iz Tolmina, Moške-
ga pevskega zbora Poljubinj, moške-
ga, mešanega in ženskega pevskega 
zbora ter folklorne skupine Justin 
Kogoj Dolenja Trebuša, Folklornega 
društva Ivan Laharnar – Planota ter 
recitatorji društva PoBeRe.

Uvodni dogodek se je odvijal na 
treh prizoriščih hkrati (pred lekarno, 
pri asfaltnem igrišču in za Zeleno 
hišo), kjer so si obiskovalci lahko 
tako rekoč pred vrati domov ogleda-
li nastop folklornih skupin, prisluh-
nili pesmi zborov, recitatorjem in si 
v Zeleni hiši ogledali razstavo doma-

čih likovnikov, amaterjev in članov 
likovne skupine LUNA Kobarid. Za 
zaključek tega dogodka so nastopa-
joči zapeli pri spomeniku Simona 
Gregorčiča v centru Kobarida.

Kulturno poletje se je nadaljevalo 
z baletno predstavo plesne priprav-
nice Glasbene šole Tolmin Alica v 
čudežni deželi. Na odru Kulturnega 
doma Kobarid so mlade baletke pod 
mentorstvom Vesne Fon s svojim 
prisrčnim nastopom navdušile občin-
stvo. Sledil je program za najmlajše, 
kjer so se otroci zabavali skozi ani-
macijski program MaliBU. Plesa, 
pesmi in zabave res ni manjkalo.

Na sobotnem koncertu Petre Ko-
vačič, violina, in Mihe Štoklja, kla-
vir, smo v cerkvi Srca Jezusovega v 

Drežnici prisluhnili mladima glasbe-
nikoma. Prepustili smo se klasičnim 
skladbam Johanna Sebastiana Ba-
cha, Cesarja Francka in Mauricea 
Ravela ter bili deležni resnično vr-
hunskega koncerta.

Za konec so se občinstvu predsta-
vili mladi rokerji glasbene skupine 
Sun set iz Mkud Kobarid in s tem 
zaključili letošnje Kulturno poletje 
2014.
Nataša Hvala Ivančič

Spomeniku NOB dodali nova 
imena med vojno umrlih 
partizanov

Občina Kobarid je ob dnevu dr-
žavnosti na spomeniku narodnoosvo-
bodilnemu boju (NOB) v Idrskem ob 

UVODNI DOGODEK KULTURNEGA POLETJA 2014, poimenovan Mi za nas, je sooblikovalo 
prek 140 člankov različnih društev iz Posočja. Foto: Erik Vrčon

PREDAVANJE 

PREPRE^EVANJE IN ZGODNJE ODKRIVANJE 
RAKA DOJKE

Predavanje bo 12. 9. 2014 ob 18. uri v Domu Andreja Manfrede v Ko-
baridu.
Predavateljica: Erika Tuta, dr. med, spec. gin. in por.
V Sloveniji zaradi raka dojke zboli 109,7 od 100.000 žensk. Podatek za 
Gori{ko statisti~no regijo ka`e obolevnost 125,4 na 100.000 `ensk, med-
tem ko za obmo~je Upravne enote Tolmin 142 na 100.000 žensk, kar je 
29 odstotkov nad slovenskim povpre~jem. @e ti podatki so skrb vzbujajo~i, 
{e bolj pa dejstvo, da zbolevajo mlaj{e ̀ enske kot v slovenskem povpre~ju 
(v Gori{ki regiji že pri 40 letih prese`emo obolevnost 100 obolelih na 
100.000 `ensk). Dejstva ka`ejo na nujnost ukrepanja in ~as, da poskrbi-
mo zase. 
Organizator predavanja: Ob~ina Kobarid.

Utrinki

Kobariško že več let uspešno pred-
stavljajo z avtohtonimi jedmi na tek-
movanju Kuhna pa to, podružnična 
šola Drežnica pa izstopa s folklorno 
dediščino. Šolska knjižnica pred-
stavlja kulturno središče šole, kjer 
pripravljamo kulturna srečanja, tu se 
predstavljajo naši učenci, ki se v 

glasbeni šoli učijo igranja inštrumen-
tov, beremo dvojezično in medgene-
racijsko, ustvarjamo v okviru mladin-
skega literarnega festivala Bralnice 
pod slamnikom … Pester nabor kul-
turnih dejavnosti na šoli omogoča, 
da vsak učenec dobi nekaj zase.
Mateja Matajurc, OŠ Kobarid

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 
O[ KOBARID NA 
MEDNARODNI IZMENJAVI

Sant Feliu (Katalonija) – Pravijo, 
da so izkušnje tiste, ki nas tako ali 
drugače bogatijo. Ampak, kaj so ti-
ste »prave« izkušnje? Nedvomno je 

ena izmed njih naša izmenjava s ka-
talonskim pevskim zborom. Ob sre-
čanju s Katalonci v mestu Sant Feliu 
sredi junija je bilo veselje neizmer-
no, morda zaradi sproščenosti, ki je 
del njihove kulture. Vsak po svoje 
smo odšli k družini, pri kateri smo 
prebivali. Bilo je drugače; stopiti v 

OŠ KOBARID je prejela naziv kulturna šola leta, prislužila pa si ga je s pestro kulturno dejavno-
stjo. Foto: Simon Skočir

PEVCI KOBARIŠKE OSNOVNE ŠOLE so na mednarodni izmenjavi v Kataloniji nadgrajevali pev-
sko znanje, predvsem pa spoznavali katalonsko življenje in kulturo. Foto: Martina Kozorog Kenda
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sodelovanju Krajevne skupnosti Idr-
sko-Mlinsko in Združenja borcev za 
vrednote NOB Bovec, Kobarid, Tol-
min postavila novo spominsko plo-
ščo. Na starem delu spomenika, ki 
ga je obnovil domačin Toni Šavli, so 
imena in fotografije 17 partizanov in 
drugih žrtev nacizma ter fašizma. Na 
novi plošči pa je grb Republike Slo-
venije in pod njim napis: Za domo-
vino so umrli tudi partizani. V sredi-
ni je naštetih devet umrlih partizanov 
in vaščan Idrskega, ki je umrl v nem-
škem taborišču. Vsi imajo zapisane 
letnice rojstva in smrti. V spodnjem 
delu plošče je še napis: Naše prizna-
nje in spomin.

Pred odkritjem spominske plošče 
sta v cerkvi sv. Tomaža v Idrskem sve-

NA DAN DRŽAVNOSTI, 25. JUNIJA, so v Idrskem odkrili novo spominsko ploščo. Foto: David 
Istenič

to mašo za vse umrle partizane iz 
Idrskega in Mlinskega darovala koba-
riški župnik Ivan Blažič in namestnik 
vojaškega vikarja Matej Jakopič. Slav-
nostni govornik, sekretar na Ministr-
stvu za kulturo Silvester Gaberšček, 
se je v svojem nagovoru dotaknil Žu-
pančičevih verzov: »Domovina je ena, 
nam vsem dodeljena in eno življenje 
in ena je smrt.« Umrlim partizanom 
se je poklonila častna straža Slovenske 
vojske in večje število praporov različ-
nih veteranskih združenj. 

Kulturni program je sooblikoval 
Mešani pevski zbor Planinska roža 
Kobarid, navzoče pa je pozdravila in 
nagovorila tudi kobariška županja 
Darja Hauptman. 
Peter Stres

Medgeneracijsko sredi{~e 
Kobarid v prvem polletju 
leto{njega leta

Leta 2012 ustanovljeno Medgene-
racijsko središče (MGS) Kobarid us-
pešno nadaljuje s svojimi dejavnost-
mi in pomembno prispeva k sicer že 
tako bogatemu dogajanju na Kobari-
škem. Pri izvajanju letošnjega progra-
ma imajo zelo pomembno vlogo za-
vodi in posamezniki.

Center za socialno delo (CSD) Tol-
min je pripravil dva zelo zanimiva 
projekta. Predavanje na temo Nasilje 
nad starejšimi je bilo organizirano na 
sedežu Društva upokojencev (DU) 
Kobarid, kreativna delavnica Izdelo-
vanje rožic iz krep papirja pa v Do-
mu Andreja Manfrede. V jesenskem 

času bo našim občanom ponujena 
možnost vključitve v Preventivni pro-
gram za starejše: Medgeneracijska 
solidarnost – sožitje generacij, prav 
tako v organizaciji CSD Tolmin.

Območno združenje Rdečega kri-
ža (OZ RK) Tolmin svoj program 
izvaja v sodelovanju z različnimi po-
samezniki. Učenci OŠ Simona Gre-
gorčiča Kobarid so skupaj s Karita-
som predstavili svojo dejavnost, vre-
dnote in poslanstvo. Skupaj so izvedli 
tudi dve konkretni akciji. Ob Dnevu 
za spremembe so starejši gospe v 
Kobaridu počistili in uredili vrt ter 
pokosili in uredili okolico hiše. Sta-
rejšim in invalidnim občanov so pri 
urejanju okolice priskočili na pomoč 
z učenci osmega razreda. Na pobudo 

MOST NA SOČI: živeti z naravo. Foto: Martina Rakušček

Utrinki

tujo hišo, živeti teden dni tako kot 
oni, jesti njihovo tradicionalno hra-
no, kot na primer popečen kruh s 
paradižnikom in olivnim oljem.

Vsak dan smo se zjutraj dobili v glas-
beni šoli. Prve tri dni smo si ogledo-
vali mesto, imeli nastope, se spre-
hajali ob plaži, obiskali Platja d’Aro, 
se družili z drugimi pevci, občani, 
županom, imeli skupne vaje, skupen 
nastop … Ogledali smo si bližnje ve-
čje mesto Girono in se sprehodili po 
obzidju, ki obdaja mesto. Razgled je 
bil fascinanten. Praznovali smo naj-
krajšo noč, ki je pri njih velik pra-
znik, podobno kot pri nas 1. maj. 
Zadnji dan našega gostovanja smo 
odšli v Barcelono, kar je bilo pika na 
i našemu potovanju. Ogledali smo si 
mesto, katedralo Sagrada Familia, 
tržnico, stadion Camp nou in še 
mnogo drugih stvari.

Vseh naših doživetij in občutkov se 
ne da opisati ne z besedami ne s fo-
tografijami. Upam si trditi, da bomo 
na to izmenjavo vsi ohranili nepozab-

ne spomine. To je bila velika izku-
šnja tako za nas, kot zanje, naše in 
njihove starše ter učitelje. Brez uči-
teljic Aurore Calvet Man~as, Mar-
jetke Rakušček in Martine Kozo-
rog Kenda ne bi nikoli videli in doži-
veli vsega tega. Videli in srečali se 
bomo še kdaj, morda že to poletje, 
čez leto, dve ali pa čez 30 let.
Meta Stergar, učenka 9. r. OŠ Kobarid

PGD BREGINJ PREJELO NOVA 
DIHALNA APARATA
Breginj – Junija je v Breginju pote-
kala predaja dveh izolirnih dihalnih 
aparatov. Željo in potrebo po teh 
dragocenih napravah, ki omogočajo 
celovito varnost gasilcev pri njihovih 
intervencijah, je izrazilo Prostovoljno 
gasilsko društvo (PGD) Breginj. Pro-
šnji se je velikodušno odzvala zdrav-
stvena zavarovalnica Vzajemna 
d.v.z., ki je prispevala sredstva za 
nakup.

Direktor sektorja za trženje pri Vzaje-

BREGINJSKI GASILCI bodo odslej bolj varno opremljeni pri morebitnih intervencijah. Zavaro-
valnica Vzajemna v.d.z. je prispevala sredstva za nakup dveh novih izolirnih dihalnih aparatov. 
Foto: PGD Breginj

mni Dimitrij Šulin in direktorica po-
slovne enote Nova Gorica Tjaša 
Klavora sta dva nova dihalna apara-
ta slovesno predala breginjskim ga-
silcem. Poveljnik PGD Breginj Mir-
ko Bric je ob tem izrazil zadovoljstvo 
in opozoril na pomen izolirnega di-
halnega aparata za gasilce. Delo z 
njim je bistveno bolj varno, saj varu-
je dihalne organe in ščiti oči ter 

obraz pred strupenimi snovmi, vro-
čim zrakom, dimom in pomanjka-
njem kisika v zraku.

Nova pridobitev bo breginjskim ga-
silcem vsekakor olajšala delo ob 
morebitnih intervencijah, seveda pa 
upamo, da bo potrebe po tem čim 
manj.
Robert Gašperut, član PGD Breginj
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OZ RK Tolmin so učenci Podružnič-
ne šole za izobraževanje in usposa-
bljanje otrok s posebnimi potrebami 
iz Tolmina pripravili pester in zani-
miv program recitacij, iger ter plesov, 
s katerim so obiskali in navdušili sta-
novalce Doma upokojencev Tolmin. 
Z namenom seznanitve, vključitve in 
približanja čim večjemu številu obča-
nov je OZ RK Tolmin pripravil pro-
jekt Potrebujem – ponujam ter z njim 
seznanil občane v junijski številki 
Smaragdnega odseva.

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid s 
podružnicami je aktivno vključena v 
dogajanje MGS Kobarid. Skozi šolsko 
leto nastajajo zanimivi projekti. Kar 
22 učencev je vključenih v celoletni 
projekt Botrstvo, katerega osnovno 
poslanstvo je medsebojna pomoč 
učencev. Vsako leto otroci pripravijo 
kulturni program za prireditev, ki jo 
ob osmem marcu prireja DU Kobarid. 
Na šoli so gostili članici MGS Kobarid 
Milo Uršič in Jožico Komel, ki sta 
učencem pripovedovali o njuni mla-
dosti, družini in šoli nekoč. Skozi 
tako imenovane Dneve dejavnosti v 
I. in II. triadi so učencem predstavili 
zanimive ter poučne vsebine. 

V okviru programa medgeneracij-
skega sodelovanja so na Podružnični 
šoli (PŠ) Drežnica pripravili vsakole-
tno prireditev za starše, stare starše 
in vse krajane z naslovom Pozdrav 
pomladi. Letošnjo rdečo nit je pov-
zemal podnaslov Vsi smo srečni, ker 
smo mladi in ker se imamo radi. Sku-
paj s starši, starimi starši in drugimi 
krajani so učenci odšli na nepozaben 
naravoslovni dan na Most na Soči, 
kjer so si na OŠ ogledali biološko 
učilnico in se pod strokovnim vod-
stvom sprehodili po arheološki poti.

Letos se je v projekt MGS vključil 
tudi Varstveno delovni center (VDC) 
Tolmin, kjer so organizirali delavnico 
izdelovanja steklenih pladnjev v teh-
niki fuzije stekla.

MGS Kobarid organizira tudi raz-
lična predavanja in delavnice. V za-
četku leta je članica MGS Danijela 
Volarič organizirala delavnico na te-
mo Z znanjem in kuharijo nad celi-
akijo. Po uspehu lanskoletne razstave 
kreativne skupine Zgodbe obrazov/
Obrazi zgodb, ki jo je vodil oblikova-
lec Dejan Fon Krajnik, se je tudi 
letos v okviru študijskih krožkov Po-
soškega razvojnega centra oblikova-
la skupina, obogatena z novimi člani. 
Aprila so pod vodstvom Fon Krajnika 
začeli z delom. V tehniki linoreza so 
izdelali 17 grafik, ki skupaj sestav-
ljajo zgodbo o odhajajočem kobari-

je županja Hauptmanova s seboj po-
vabila kobariške osnovnošolce in 
učence glasbene šole. Ravnateljica, 
učiteljice in otroci so bili povabila 
zelo veseli in za obisk pri predsedni-
ku pripravili bogat kulturni program. 
Predsednik je bil nad programom, ki 
so ga otroci izvedli v njegovi kristal-
ni dvorani, navdušen, otrokom pa je 
namenil posebno pozornost.

25. junij je bil za mnoge otroke 
resnično poseben dan. Ravnateljica 
kobariške osnovne šole Melita Jakelj 
je v svojem nagovoru poudarila, da 
taka priložnost ni dana vedno in ne 
vsakomur.

Nataša Hvala Ivančič

škem kostanju. Ustvarili so svobodno 
interpretacijo ujetih trenutkov realno-
sti skozi oči stoičnega opazovalca in 
jo naslovili Nema priča. Razstava je 
tako osnovana kot poklon in obele-
ženje njegove neslišne vloge v srcu 
Kobaridcev. Razstava, katere odprtje 
bo 1. avgusta v galeriji Zelene hiše v 
Kobaridu, bo ponudila, da košček 
tega enkratnega zgodovinskega do-
godka obiskovalec lahko odnese s 
seboj domov. Izdelane so tri serije 
unikatnih izdelkov, vsak od njih pa 
je označen s svojo številko. S tem 
imajo izdelki tudi zbirateljsko vre-
dnost.

Fon Krajnik si je razstavo zamislil 
kot prvi korak k oblikovanju grafične 

Obisk pri predsedniku 
Pahorju

Predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor nas je s svojim obiskom 
v Kobaridu počastil ob odprtju nove-
ga vrtca z glasbeno šolo. Županja 
Občine Kobarid Darja Hauptman 
mu je na delovnem sestanku med 
drugim predstavila tudi delo sloven-
skih županj, ki se srečujejo dvakrat 
letno, želele pa bi obiskati tudi pred-
sedniško palačo. Predsednik je bil 
nad idejo navdušen, zato je ob pra-
znovanju dneva državnosti vse slo-
venske županje povabil na sprejem 
in ogled njegovih prostorov. 

Ker je izrazil željo, da bi mu ob 
prazniku pripravili kulturni program, 

Iz ob~inskih uprav

SLOVENSKE ŽUPANIJE so ob dnevu državnosti sprejele povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in ga obiskale v predsedniški 
palači. Foto: Anže Malovrh, STA

Utrinki
podobe Kobarida kot turističnega in 
zgodovinskega kraja s svojo lastno 
estetiko, ki objema preteklost ter se 
hkrati rokuje z vizijo o prihodnosti. 
Vabljeni ste, da se z njo rokujete tudi 
sami in se s tem poklonite nevidne-
mu simbolu Kobarida, ki bo s svojim 
odhodom za seboj pustil praznino, 
ki je ne bo možno več zapolniti.

V programu MGS Kobarid je za 
drugo polovico leta načrtovanih še 
precej zanimivih projektov. S svojim 
programom se nam bo pridružil Za-
vod feniks, želimo pa si, da bi se 
pridružilo tudi čim več posamezni-
kov. Vsi vključeni v ta projekt se tru-
dimo za promocijo medgeneracijske-
ga sodelovanja in solidarnosti, s tem 
pa pripomoremo k dvigu vrednot to-
vrstnega sodelovanja.

Danica Hrast, 
podžupanja Občine Kobarid

GLASBENI SPEKTAKEL 
PRIVABIL MNO@ICO 
OBISKOVALCEV
Breginj – Pod čarobnim zvezdnim 
nebom, ki se je sredi julija razprosti-
ralo nad Breginjem, smo bili priča 
čudovitemu glasbenemu spektaklu. 
Organizatorji, člani Razvojnega dru-
štva Breginjski kot, smo skupaj s 
sponzorjema in ob veliki pomoči 
vseh lokalnih društev ter Občine Ko-
barid, uspeli obiskovalcem doline 
Nadiže ponuditi vrhunsko glasbeno 
prireditev. Dobri dve uri in pol traja-
joč koncert, z glavnim izvajalcem 
Galom Gjurinom, simfoniki Canta-
bile, Severo Gjurin in drugimi, je v 
Breginj privabil več kot tisoč obisko-
valcev. Odličen glasbeni izbor, na 
katerem so zapeli skupina 2B, Sa-

mo Kodela, Blaž Učakar na tro-
benti, Dejan Gregorič na violini, 
Čedahuči, Buške čeče in skupina 
Beneške korenine iz zamejstva, je 
navdušil zbrano občinstvo. Skupaj 
smo tako pospremili že dodobra za-
četo turistično sezono. Glasbeni 
spektakel je obogatila povezovalka 
večera Mariša Bizjak, ki je občin-
stvu predstavila utrinke iz zgodovine 
doline Nadiže ter bogato turistično 
ponudbo. Koncert je bil zastavljen 
popolnoma neprofitno z namenom 
povezovanja in promocije turistične 
ponudbe Breginjskega kota.

Tako kot na koncertu glasbeniki, pa 
v prispodobi ostajamo združeni tudi 
ponudniki in ostali člani društev, ki 
delujemo v Breginjskem kotu. Trudi-
mo se na tak ali drugačen način, da 
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Ob~ina Tolmin
Ne dogovorjena, ampak 
poroka iz ljubezni

Po dveh slovesnih podpisih listine 
o pobratenju – 12. junija v Tolminu 
in nato še 27. junija v Beljaku – sta 
župana Občine Tolmin in Mestne 
občine Beljak (Villach) Uroš Brežan 
in Helmut Manzenreiter sklenila 
uvodno poglavje zgodbe o tolmin-
skem in beljaškem sodelovanju. Kot 
nakazujejo namreč aktivnosti zadnjih 
štirih let, lahko občini skupaj spišeta 
lepo zgodbo. Beljaški župan Manze-
nreiter tako partnerstvo s Tolminom 
pogosto primerja s poroko iz ljubezni 
v nasprotju z dogovorjeno. In čeprav 
je Občina Tolmin peta, s katero so 
se Korošci pobratili, prav dejstvo, da 
je do formalnega pobratenja prišlo po 
številnih predhodnih prijateljskih sti-
kih, v prihodnje napoveduje tesno in 
dobro sodelovanje.

Intenzivno sodelovanje med obči-
nama se je razvilo v gasilskih vrstah 
in v zadnjih dneh junija je 42 mladih 
gasilcev skupaj s sedmimi mentorji 
iz šestih društev Gasilske zveze (GZ) 
Tolmin vrnilo obisk svojim beljaškim 
prijateljem. Ti so jim pod vodstvom 
svojega komandanta Andreasa Stro-
itza pripravili tabor ob bližnjem 
umetnem jezeru Silbersee in po be-
sedah poveljnika GZ Tolmin Jožeta 
Dakskoblerja vsak dan poskrbeli za 

zanimiv program. Ob podpisu listine 
o pobratenju so mladi gasilci dopol-
nili tudi sicer močno delegacijo iz 
Tolmina. Župana Brežana in podžu-
pana Metoda Fona so namreč spre-
mljali tudi mnogi direktorji javnih 
zavodov in podjetij, ravnatelji, pred-
stavniki političnega in kulturnega 
življenja ter gorski reševalci.

Zanimivo je, da gradimo skupno 
prihodnost na prostoru, kjer se sre-
čujejo slovanska, romanska in itali-
janska kultura, prav v letu, ko obele-
žujemo 100. obletnico začetka prve 

svetovne vojne. »Čeprav nam je zgo-
dovina prinesla veliko gorja, pa nam 
Evropska unija omogoča mnogo pri-
ložnosti za sodelovanje. Le meje mo-
ramo najprej premagati v svojih gla-
vah,« je razmišljal Brežan v želji, da 
bi bil podpis listine o pobratenju le 
uvod v dobro sodelovanje in kovanje 
iskrenih prijateljstev. Njegov beljaški 
kolega Manzenraiter je dejal, da po-
skušamo ustvariti neko novo Evropo, 
ki bo temeljila na prostovoljstvu in 
ne more biti uspešna le iz Bruslja.

Od pobratenja si Korošci – tako 

Manzenraiter – obetajo skupne pro-
jekte na področju energetike in eko-
logije oz. ekološke osveščenosti ter 
nadaljnje sodelovanje med šolami, 
športnimi in kulturnimi institucijami, 
seveda tudi med gasilci. Pri tem ne 
gledajo ozko samo na Tolminsko, 
temveč imajo v mislih celotno dolino 
Soče, kjer jih najbolj prepriča ponud-
ba prostočasnih dejavnosti. Odličnost 
priznavajo naši naravi, kulturi in 
športni infrastrukturi (kolesarjenje, 
padalstvo), gastronomiji ter festival-
skemu turizmu. »Konkretnih datu-
mov za naprej še nimamo, bodo pa 
veliko priložnosti za poglabljanje od-
nosov prinesli morebitni skupni pro-
jekti v čezmejnem programu Sloveni-
ja-Avstrija, v katerega bo od letos 
vključeno tudi območje severne Pri-
morske. To pomeni, da bomo lahko 
na temelju sklenjenega partnerstva z 
Beljakom snovali skupne projekte in 
za to pridobili tudi evropska sred-
stva,« je prepričan Brežan.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Gradbena dela na cesti med 
Ba~o pri Modreju in @elinom 
brez poletnega premora

Rekonstrukcija državne ceste Do-
lenja Trebuša–Želin, s katero je Di-
rekcija RS za ceste (DRSC) začela 
marca letos, je razdeljena na pet od-

ČEPRAV JE OBČINA TOLMIN PETA, s katero se je pobratila Mestna občina Beljak, dejstvo, 
da je do formalnega pobratenja prišlo po številnih predhodnih prijateljskih stikih, napoveduje 
tesno in dobro sodelovanje.

Utrinki

utrip življenja ob Nadiži ne ugasne. 
Koncert nam je nedvomno vlil novo 
moč in zagon za nadaljnje razvojne 

poteze. Upamo, da nam bo zastavlje-
ne cilje uspelo še naprej uspešno 
reševati in tako v naše kraje privabiti 

čim več zadovoljnih obiskovalcev.
Vanessa Marcola, predsednica 
Razvojnega društva Breginjski kot

OSRE^EVANJA
Kobarid – V galeriji Zelene hiše je 
prvo julijsko nedeljo potekalo odpr-
tje fotografske razstave Darje Grun-
tar, ki je obiskovalcem ponudila 
ogled fotografij večjih formatov s po-
menljivim skupnim naslovom Osre-
čevanja. Razstavo sta z glasbenima 
utrinkoma oplemenitila Eva Koren, 
prečna flavta, in Matevž Kranjc, 
klarinet, številne obiskovalce pa sta 
z izbranimi besedami pozdravila 
podžupanja občine Kobarid Božica 
Špolad Žuber in Rafael Podobnik, 
platinasti odličnik FIAP. Po njegovih 
besedah je domačinka Gruntarjeva 
v dveh letih kreativnega fotografira-
nja presenetljivo napredovala v ka-
kovosti in izrazni vrednosti. Avtorica 
je na stene galerije razstavila portre-GAL GJURIN in ostali glasbeniki so udeležencem pričarali pravi glasbeni spektakel. Foto: Ian Stergar
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sekov. Sedaj so na vrsti gradbena 
dela na tretjem in četrtem odseku v 
skupni dolžini štiri kilometre. Med-
tem dela na sosednjem odseku Bača 
pri Modreju–Dolenja Trebuša po za-
gotovilih DRSC napredujejo po načr-
tih.

Na tretjem in četrtem odseku re-
konstrukcije ceste Dolenja Trebuša–
Želin med 8. in 12. kilometrom bodo 
izvajalci iz češkega podjetja OHL ŽS 
a. s. izvedli rekonstrukcijo ceste v 
dolžini štiri kilometre, zgradili šest 
premostitvenih objektov in oporne 
zidove v dolžini dva kilometra ter 

uredili približno kilometer brežin in 
tri pare avtobusnih postajališč. Kot 
so sporočili z DRSC, ima izvajalec na 
tem odseku največ trikrat tedensko 
odobrene občasne popolne zapore 
ceste, ki pa lahko trajajo največ 30 
minut, in sicer zunaj prometnih ko-
nic, to je med 8. in 14. uro. Popolne 
zapore so potrebne za izvedbo mi-
nerskih del in za manevriranje stro-
jev pri izkopih v useku. Obvozi v tem 
času niso predvideni.

Dela na tem cestnem odseku bodo 
predvidoma zaključena maja prihod-
nje leto. Vrednost naložbe je ocenje-

na na 9,7 milijona evrov, od česar 
znaša vrednost gradbenih del po po-
godbi 7,2 milijona evrov. Pretežni del 
denarja v višini do 85 odstotkov 
upravičenih stroškov bo sofinancira-
la Evropska unija iz Evropskega skla-
da za regionalni razvoj.

Po zagotovilih službe za odnose z 
javnostmi pri DRSC po načrtih napre-
dujejo dela na sosednjem cestnem 
odseku od Bače pri Modreju do Do-
lenje Trebuše. Do sedaj sta izvedeni 
približno dve tretjini vseh del, projekt 
pa bo zaključen predvidoma februar-
ja prihodnje leto. Večja dela, ki se 
trenutno izvajajo, so po podatkih 
DRSC ureditve skozi naselja ter za-
ključevanje voziščne konstrukcije na 
odprtih delih trase. Dela bodo z ne-
kaj manj ovirami na cesti potekala 
tudi v času poletne turistične sezone, 
tako da bo projekt lahko končan v 
pogodbenem roku.
Špela Kranjc

V prvi polovici avgusta 
sklenjena ve~ina del v 
ob~inskem sredi{~u

Na prometni režim v središču Tol-
mina že vse od prvih januarskih dni 
zagotovo najbolj vplivajo gradbena 
dela na Kosovelovi in Prešernovi uli-
ci v neposredni bližini vrtca in zdrav-
stvenega doma. Medtem ko so se 
izvajalci s Prešernove ulice umaknili 
v prvi polovici julija, bo Kosovelova 

od križišča s Prešernovo do križišča 
z ulico Na hribih znova normalno 
prevozna v teh dneh. Obenem je ob-
čina v okviru projekta Futurelights – 
Javna razsvetljava prihodnosti večino 
tolminskih ulic v zadnjih treh mese-
cih opremila z novimi javnimi svetil-
kami, nanje čaka samo še staro me-
stno središče.

Celostna preureditev javne razsve-
tljave v Tolminu pomeni zadnjo fazo 
dvoletnega projekta Futurelights. Fi-
nančna sredstva zanj je Občina Tol-
min kot eden od sedmih partnerjev 
z izjemo petodstotnega lastnega de-
leža pridobila od EU in iz državnega 
proračuna. Predhodna analiza je na-
mreč pokazala, da letna poraba ele-
ktrične energije vseh svetilk na ob-
činskih cestah in javnih površinah ne 
zadošča določilom evropske Uredbe 
o mejnih vrednostih svetlobnega one-
snaževanja okolja, saj te vrednosti 
presega kar za polovico. Po uveljavi-
tvi omenjene uredbe pred sedmimi 
leti je dovoljeno le še nameščanje 
svetilk z ničnim deležem svetlobnega 
toka, ki seva navzgor, javno razsve-
tljavo pa morajo občine preurediti 
najkasneje do konca leta 2016. Tolmin 
je v okviru tega projekta, težkega 
slabih 150.000 evrov, dobil 370 novih 
svetilk javne razsvetljave. Kot je po-
vedal Borut Rovšček, ki je na občini 
zadolžen za investicije, so z večino 
svetilk nadomestili prejšnje, na neka-

POTEM KO JE DIREKCIJA RS ZA CESTE lani spomladi pristopila k rekonstrukciji državne ce-
ste na odseku Bača pri Modreju–Dolenja Trebuša, se je temu letos marca pridružil še odsek 
Dolenja Trebuša–Želin. Razumevanje in potrpežljivost tako voznikov kot izvajalcev in prebival-
cev obcestnih naselij bosta na tem delu nujni še vsaj deset mesecev. Foto: Špela Mrak

Utrinki

tne fotografije otrok in mladostnikov, 
s katerimi se je lani srečala na pro-
stovoljnem delu na Madagaskarju. 
Preproste, a presunljive zgodbe so 
se na pripovedno in fotografsko ne-

DARJA GRUNTAR na odprtju fotografske razstave v Zeleni hiši v Kobaridu v družbi malgaških 
otrok. Foto: Miljko Lesjak

posreden ter nevsiljiv način naselile 
v razstavne prostore. Otroški portreti 
so nas s spremljajočimi pogledi bo-
žali in ne pustili ravnodušnih. Oči 
otrok, njihova iskriva spontanost, ra-

doživost in čista iskrenost vedno 
znova očarajo tudi Gruntarjevo na 
svojih potovanjih po oddaljenih de-
želah in to je le eden od razlogov za 
postavitev tematske razstave. Iska-
nja, najdenja, dajanja in prejemanja 
lepih doživetij ter pristnih medčlove-
ških odnosov so temelji, na katerih 
gradi svojo fotografsko in osebno pot.
L. D.

USPEHI U^ENCEV V 
MINULEM [OLSKEM LETU
Tolmin –V letošnjem šolskem letu 
smo bili matematiki, fiziki in računal-
ničarji Osnovne šole (OŠ) Franceta 
Bevka Tolmin aktivni na več podro-
čjih. Trudili smo se osvojiti nova ma-
tematična znanja in le-ta uporabili pri 
izdelavi več različnih projektov v 
vseh razredih predmetne stopnje. 
Posebej bi izpostavili projekt Izdela-
ve hiše v 9. razredu, pri katerem sta 
nam na pomoč priskočila tudi urba-
nist Zoran Štanta z Občine Tolmin 
in arhitektka Maja Kristan. Zaklju-

TOLMINSKI OSNOVNOŠOLCI so v minulem 
letu želi uspehe s področja matematike, fizi-
ke, računalništva in logike (na fotografiji Vid 
in Alenka Rutar z zlatim priznanjem ter Tiana 
Kutin s posebnim priznanjem za odličnost 
Millenium). Foto: arhiv šole in domači arhiv
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terih lokacijah, kot so parkirišče pri 
občinski stavbi in knjižnici, ob vrtcu 
in gasilskem domu ter pod Brajdo, 
pa so jih dopolnili z dodatnimi.

V okviru zahtevnega projekta ure-
janja Prešernove in Kosovelove ulice 
so izvajalci najprej položili novo ka-
nalizacijo in nov vodovod ter nanju 
priključili porabnike. Posegi so se 
nadaljevali s postavitvijo že omenje-
nih javnih svetilk ter z ureditvijo rob-
nikov, širšega cestišča in povečini 
tlakovanih pločnikov, ki sta sedaj 
speljana na obeh straneh ulice. Pro-
met v neposredni bližini vrtca umir-

ja hitrostna ovira, za večjo pregle-
dnost na celotni ulici pa je poskrbela 
nova postavitev parkirnih mest.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

[olski center bo po prenovi 
rumeno-zelen

O zapletih s pridobivanjem levjega 
deleža denarja za energetsko sanaci-
jo tolminskega šolskega centra smo 
že pisali v prejšnjih številkah SOČA-
snika. Prav tako smo že poročali, da 
je Upravno sodišče v Novi Gorici 
nazadnje ugodilo pritožbi Občine 
Tolmin, ki bo tako iz naslova Javne-

ga razpisa za sofinanciranje operacij 
za energetsko sanacijo stavb v lasti 
lokalnih skupnosti od Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor prejela 2,3 
milijona evrov nepovratnega evrop-
skega denarja za 3,3 milijona evrov 
vredno investicijo. »To je zasluženo 
najbolj izpostavljena investicija Obči-
ne Tolmin v tem mandatu, in sicer 
iz dveh razlogov. Prvič zato, ker smo 
zanjo izbojevali bitko na Upravnem 
sodišču, drugič pa zato, ker bo po 
zaključku v skladu z investicijsko do-
kumentacijo zaradi večje energetske 
učinkovitosti prinesla več kot 40.000 

evrov prihranka letno,« je pomen te 
naložbe znova poudaril župan Uroš 
Brežan.

Izboljšanje toplotne izolacije pro-
storov v tolminskem šolskem centru 
je zaradi dotrajanosti objekta iz leta 
1976 nujno. Na to uporabniki opozar-
jajo že dolgo, razširjeni energetski 
pregled pred dvema letoma pa je po-
leg posledic pokazal tudi že nekatere 
rešitve. S prvimi deli v okviru ener-
getske sanacije so izvajalci začeli 
konec junija v zadnjih dneh letošnje-
ga šolskega leta in jih bodo zaključi-
li septembra ob začetku novega šol-

UREDITEV PREŠERNOVE ULICE V TOLMINU je bila zaključena v prvi polovici julija. Območje 
med križiščem z Bazoviško ulico na eni ter križiščem z Gregorčičevo ulico na drugi strani ima 
sedaj novo podobo. Cestišče je širše, pločnika potekata po obeh straneh ulice, parkirna mesta 
so urejena, nova je javna razsvetljava, promet pri vrtcu pa umirja hitrostna ovira.

PRVA DELA V OKVIRU OBSEŽNE ENERGETSKE SANACIJE ŠOLSKEGA CENTRA V TOLMI-
NU so se začela že v zadnjih šolskih dneh. Projekt je dvoleten, z njim pa bodo prostori pridobili 
predvsem ustrezne obloge zunanjih sten ter nova okna in vrata. V športni dvorani bo nižji strop, 
celoten objekt pa se bo ponašal z novo barvno kombinacijo.

Utrinki

ček projekta je potekal javno in so 
ga s svojo udeležbo počastili tudi 
starši.

Tekmovali smo na področju mate-
matike, fizike, računalništva in logi-
ke. Učenci so bili zelo uspešni, kar 
izražajo tudi dosežki. Zlato priznanje 
sta osvojila Alenka Rutar s podro-
čja matematike, Vid Rutar pa fizike. 
Alenka je osvojila tudi srebrno pri-
znanje iz logike, fizike in matemati-
ke, Vid pa še srebrno priznanje iz 
matematike in fizike. Tilen Miklavič 
in Matej Urbas sta prejela srebrno 
priznanje iz matematike in fizike. 
Srebrno priznanje iz matematike so 
dosegli tudi Eva Zarli, Lenart Mi-
klavič, Samoel Červ, Erazem Ša-
vli, Jan Vasiljevič, Uroš Šturm, 
Saša Kranjc, Anita Sovdat, Vita 
Kavčič, Gašper Čopi, Mija Rejec, 
Lara Zuza, Grega Rovšček in Eva 
Gaberšček. Jakob Klobučar in 
Špela Tonkli sta na tekmovanju iz 
logike osvojila srebrno priznanje.

Maja je potekalo nacionalno prever-
janje znanja iz matematike ob koncu 

2. in 3. triletja. Tudi tukaj smo bili 
uspešni in presegli državno povpre-
čje. Treba pa je izpostaviti dosežek 
učenke Tiane Kutin iz 6. b razreda, 
saj je dosegla vse možne točke in 
zato prejela posebno priznanje za 
odličnost Millennium.
Učiteljice matematike, OŠ Tolmin

NAGRAJENI MOSTARSKI IN 
PODMEL[KI VRTI^KARJI
Most na So~i in Podmelec – Vrtec 
Most na Soči je sodeloval na nate-
čaju Obnovljivi viri energije in učin-
kovita raba energije, ki ga je na te-
mo ponovne uporabe odpadne em-
balaže razpisala agencija GOLEA. 
Na natečaj se je odzvalo 64 skupin 
iz 31 primorskih vrtcev in šol.

V kategoriji vrtcev, ki so na natečaju 
sodelovali z otroškimi igračami, na-
rejenimi iz odpadkov, je med štirimi 
nagradami kar dve prejel vrtec Most 
na Soči. Skupina Polžki je navdušila 
s svojimi vozili, ki so jih izdelali iz od-
padnih tulcev in embalaž pralnih 

MOSTARSKI IN PODMELŠKI VRTIČKARJI so iz odpadne embalaže izdelali igrače, s katerimi 
so si na natečaju prislužili nagrade. Polžki so bili nagrajeni z dvema poganjalcema in bazenom, 
Žabice pa z izletom v živalski vrt. Foto: arhiv vrtca Most na Soči
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skega leta, drugi sklop del pa bo na 
vrsto prišel med poletnimi počitnica-
mi prihodnje leto. 

Stavbi šolskega centra se obeta ši-
rok spekter posegov. Sedanje obloge 
zunanjih sten bodo izvajalci najprej 
odluščili, nato pa bodo konstrukcijo 
dopolnili in jo zaprli z vlakno-cemen-
tnimi ploščami manjših dimenzij, kar 
bo omogočalo zamenjavo posame-
znih plošč. Obnove izolacije bo dele-
žna tudi športna dvorana, ki ji bodo 
obenem znižali še strop. Velik del 
obnove bo odpadel na zamenjavo 
dotrajanega stavbnega pohištva – ste-
ne bodo v celoti zamenjali, okna z 
žaluzijami pa bodo troslojna, alumi-
nijasta, manjša in deljena, s čimer bo 
zračenje lažje. Za mnoge bo na prvi 
pogled najbolj opazna novost drugač-
na barva šolskega centra, saj bo se-
danjo rdeče-črno kombinacijo nado-
mestila rumeno-zelena.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Tolminska knji`nica bo jesen 
pri~akala v novi preobleki

Župan Uroš Brežan je 12. junija v 
Novi Gorici podpisal pogodbo za iz-
vedbo del energetske sanacije objek-
ta Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin. 
Z zamenjavo strehe in stavbnega po-

NA OBJEKTU OSREDNJE KNJIŽNICE V TOLMINU v teh dneh menjajo strešno kritino in stavb-
no pohištvo. Občina je del denarja za to investicijo pridobila v projektu Obnovljivi viri energije v 
primorskih občinah, financiranem iz sredstev Švicarskega prispevka. Foto: arhiv knjižnice

sposodijo e-knjige.
Poleg tolminske knjižnice bodo v 

okviru projekta Obnovljivi viri ener-
gije v primorskih občinah izvedli še 
energetsko sanacijo šestih drugih 
objektov v petih primorskih občinah. 
Skupna vrednost investicij znaša do-
brih 850.000 evrov, za koordinacijo 
vseh izvedbenih aktivnosti pa skrbi 
Goriška lokalna energetska agencija.
Špela Kranjc

Prvo vstopno-izstopno mesto 
v tolminski ob~ini

Na desnem bregu reke Soče pod 
mostom v bližini naselja Kamno so 
pred kratkim uredili prvo vstopno-
izstopno mesto za kajakaše in raftar-
je na območju tolminske občine. 
Urejeno je v dveh platojih, od katerih 
so zgornjega zravnali za potrebe par-
kirišča, na spodnjem pa so poleg 
parkirnih prostorov gostom na voljo 
še slačilnice, dvoje sanitarij, klopi in 
mize ter koš za odpadke. Na posta-
vitev čaka še tabla s turističnimi in-
formacijami v več jezikih.

Za izvedbo del in opremo vstopno-
izstopnega mesta na Kamnem je Ob-
čina Tolmin iz letošnjega proračuna 
namenila 33.000 evrov. Skrbnik tega 
mesta je Medobčinska inšpekcija 

hištva so delavci iz podjetja Mollier 
d. o. o. Celje začeli v juliju, dela pa 
bodo zaključil predvidoma do konca 
avgusta. Investicija bo v celoti stala 
slabih 120.000 evrov. Od tega občina 
iz letošnjega proračuna prispeva pri-
bližno 30 odstotkov zneska, preosta-
nek denarja pa je pridobila v okviru 
projekta Obnovljivi viri energije v pri-
morskih občinah, financiranega iz 
sredstev Švicarskega prispevka.

Kot je poudarila direktorica knji-
žnice Jožica Štendler, je bila osre-

dnja knjižnica v Tolminu »med za-
menjavo strehe normalno odprta, 
medtem ko bo v času menjave vseh 
oken in beljenja tri tedne, to je od 11. 
do 31. avgusta, zaprta. Bralcem v tem 
času ne bo tekla zamudnina in gra-
divo bodo lahko vrnili po 1. septem-
bru.« Štendlerjeva in njeni sodelavci 
uporabnikom predlagajo, da si še 
pred 11. avgustom izposodijo dovolj 
gradiva, med zaprtjem tolminske 
knjižnice obiščejo knjižnici v Koba-
ridu in Bovcu ali pa si prek spleta 

Utrinki

praškov ter gelov za tuširanje. Na-
grajeni so bili z dvema poganjalce-
ma in bazenom, v katerem se bodo 
lahko hladili v vročem poletju. Komi-
sijo pa so prepričali tudi otroci in 
vzgojiteljice iz skupine Žabice iz 
Podmelca. Odpadni material so 
uporabili za izdelavo iger spomin, 
sestavljanka in razvrščanje barv. Z 
nagrajenimi izdelki so si prislužili iz-
let v ljubljanski živalski vrt.
Sara Burgar, vzgojiteljica

TABOR ZA NADARJENE 
U^ENCE
Most na Nadiži – Tudi letos so se 
naše učenke in učenci na Mostu na 
Nadiži udeležili tridnevnega tabora 
za nadarjeno mladino, ki ga vodi 
Žarko Trušnovec, psiholog na tol-
minski osnovni šoli. Skupaj s tolmin-
skimi sovrstniki so spoznavali različ-
ne poklice: veterinar, zobozdravnik, 
biolog, kemik, anesteziolog, mate-
matik … Predstavili so nam jih ljudje, 
ki so na teh področjih uspešni. O 
priložnostih in izzivih današnjega ča-
sa nam je predavala tudi nekdanja 
ministrica za regionalni razvoj Zlata 
Ploštajner.
Da so bili dnevi pestri, smo se poda-

li tudi na nekaj pohodov. Ogledali 
smo si muzejsko zbirko v Breginju, 
kjer nam je Zdravko Mazora izčr-
pno predstavil svoj muzej in nekda-
nje življenje v teh krajih. Pešačili 
smo tudi v dolino reke Nadiže in 
prečkali italijansko-slovensko mejo. 
Ob poti smo naleteli na zaspano 
mlado sovo, nekateri pogumni učen-
ci pa so celo okopali v mrzli Nadiži.

Kljub občasno deževnemu vremenu 
smo vsi uživali v neokrnjeni naravi 
Breginjskega kota. Večeri so mine-
vali v prijetni družbi ob tabornem 
ognju, kjer so se spletle prijateljske 
vezi, nekateri od udeležencev tabo-
ra pa bodo že jeseni skupaj sedli v 
srednješolske klopi.
Mateja Matajurc, šolska svetovalna de-
lavka, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

KLANEC PONOVNO ODET V 
PISANE BARVE IN 
POSKO^NE RITME
Tolmin – V začetku junija se je v Tol-
minu odvijala prireditev Klan’c 2014, 
ki smo jo organizirali člani Mešane-
ga pevskega zbora (MePZ) »Canto 
ergo sum«. Celodnevni dogodek, ki 
se je v ulici Klanec odvijal že četrto 
leto, je ponovno obudil staro me-
stno jedro ter uspešno spojil različ-
ne umetnostne zvrsti.

V popoldanskem delu so se na pri-
zorišču, ki ga je prvi ogrel DJ Abdu-
lah Šalam, zbrali otroci in pod vod-
stvom Majde Šimon svojo ustvarjal-
nost prelili na čajne skodelice. Sli-
karji Društva likovnih ustvarjalcev 
Tolmin so s svojimi slikami okrasili 
prireditveni prostor, puntarke pa so 
s prikazom ročnih spretnosti in sta-
rih običajev dodatno popestrile 
dnevno dogajanje. Pozno popoldne 
se je zaključila gledališka delavnica, 
ki jo je vodil režiser Tomaž Štrucl.

V osrednjem delu dogodka je 
nastopil pevski zbor »Canto ergo 
sum« z gosti, med katerimi so bili 
tudi člani trobilnega kvarteta 
Glasbene šole Tolmin. Moški del 

NADARJENI KOBARIŠKI IN TOLMINSKI OSNOVNOŠOLCI so se udeležili tabora na Mostu na 
Nadiži. Foto: Miljko Lesjak
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PRVO VSTOPNO-IZTOPNO MESTO ob Soči je v tolminski občini urejeno na Kamnem. Foto: 
Mateja Kutin

PO VEČLETNEM PREMORU se urejanje Vodne hiše za končne uporabnike zdaj nadaljuje. Na-
mesto države v okviru popotresne obnove je denar zanjo zagotovila občina, dejavnosti v objektu 
pa naj bi zaživele še letošnjo jesen.

Medobčinske uprave občin Bovec, 
Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, 
ki ji bo občina do sprejetja novega 
odloka o plovbi po Soči in Koritnici 
storitve posebej poravnavala. Sicer pa 
je na območju tolminske občine v 
prihodnje predvidena ureditev še šti-
rih podobnih mest: vstopno-izstopno 
na Volarjih ter izstopna v bližini 
kampa pri Gabrjah in na obeh stra-
neh Soče pod Volčanskim mostom.
Špela Kranjc

Vodna hi{a naj bi z vsebino 
za`ivela jeseni

Tako imenovana Vodna hiša, objekt 
tik ob mostarskem akumulacijskem 
jezeru, v zadnjem mesecu pridobiva 
končno podobo. Potem ko dolga leta 
država v okviru popotresne obnove 
zanjo ni našla sicer že odobrenih 
150.000 evrov in potem ko Občina 
Tolmin ni uspela na razpisu za ne-
povratna evropska sredstva, je sle-
dnja v letošnjem proračunu za za-

ključno urejanje objekta namenila 
dobrih 200.000 evrov. Z deli so po 
vmesnem obdobju, ko se v Vodni 
hiši ni dogajalo nič, znova začeli v 
prvih julijskih dneh. Po besedah Bo-
ruta Rovščka, ki je na tolminski ob-
čini zadolžen za investicije, naj bi 
trajala dobre tri mesece. 

Vsebino dvonadstropnega objekta 
bo po njegovi ureditvi sooblikovalo 
več uporabnikov. Svoje prostore bo v 
njem dobil Kajak klub Soške elek-

trarne, ki je svoj center sprva name-
raval urediti na nasprotni strani jeze-
ra v bližini Čistilne naprave Modrej, 
a država kajakašem gradnje tam ni 
dovolila, saj je območje poplavno. 
Prav tako bo Vodna hiša prostor za 
dejavnosti Turističnega društva Most 
na Soči in Krajevne skupnosti Most 
na Soči, Ribiška družina Tolmin pa 
naj bi na delu podstrešja uredila stal-
no razstavo.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Utrinki

Akademskega pevskega zbora Tone 
Tomšič in kvartet Gut & Tag so s 
svojim izjemnim nastopom poželi 
bučen aplavz in obiskovalce popol-
noma prevzeli. Da se dogajanje ne 
bi prehitro končalo, sta poskrbeli 
glasbeni skupini Rezjanab sasiedi in 
Karavana iluzij z gostom Ladom Ja-
kšo ter občinstvu postregli z zvoki 

različnih glasbenih zvrsti.
V nočnih urah je glasba potihnila in 
še preden se je Klanec zagrnil v 
spanec, je pomislil, kako čudovit 
dan je bil ter da komaj čaka, da ob 
letu osorej znova zaživi v pisanih 
barvah in poskočnih ritmih.
Katarina Kovačič, zborovodja MePZ 
»Canto ergo sum«

PRESENE^ENJE ZA BERTO
Hudajužna in Obloke – Sredini me-
seca rožnika je visok jubilej, devet-
desetletnico življenja, praznovala 
Obločanka Berta Drole. Ob spre-
mljavi harmonike so jo tamkajšnji 
otroci presenetili z voščilom in izvir-
nim darilom. Izdelali so ji namreč šo-
pek devetih rož, vsaka izmed njih je 
predstavljala po eno desetletje nje-
nega življenja.

Berta živi v vasi Obloke že od ranih 
let. Veliko svojega časa in požrtvo-
valnosti je namenila tudi domači cer-
kvi, saj je bila 38 let mežnarica, za 
kar so se ji farani še posebej zahva-
lili. Zaželeli so ji še obilo zdravja in 
druženja s svojimi najbližjimi ter ve-
selja ob posedanju pred domačo hi-
šo z razgledom na okoliške hribe.
Urška K. Mavrar, članica KS Hudajuž-
na-Obloke

KLAN’C 2014 je s pisanimi barvami in glasbo privabil množico obiskovalcev. Foto: Tomaž Kenda

90-LETNO BERTO DROLE so vaški otroci ob njenem visokem jubileju presenetili z voščilom in 
izvirnim darilom. Foto: Silvana Drole
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Tolmince so za puntarje ozna~evali `e najmanj od prve polovice 16. stoletja dalje. V letih od 1538 
do 1557 je pri{lo do prvega ve~jega vala uporov, ki so bili uperjeni predvsem proti cerkveni oblasti. 
Kljub prihodu Tolminskega pod Habsbur`ane si je namre~ dotedanji lastnik ~edajski kapitelj {e ve-
dno prizadeval ohraniti ~im ve~ nekdanjih pravic, zaradi ~esar je prihajalo med fevdalci in kapitljem 
ter duhov{~ino in kmeti do stalnih sporov.

Tolminci – puntarji

D o ponovnega upiranja je pri-
šlo tudi v začetku 17. stoletja. 
Leta 1605 so se Volčani uprli 

tolminskemu glavarju Formentiniju, 
ki jim je zaradi neplačanih davkov 
zaplenil živino. Leta 1627 pa je prišlo 
do vsesplošnega upora zaradi na no-
vo vpeljanega davka na novine (na 
novo izkrčen svet), nadomeščanja 
tlake z denarnimi dajatvami in nove 
mitnine na vino. Že takrat je bila 
ustanovljena tudi kmečka zveza, ki 
je za svoje delovanje pobirala pose-
ben puntarski davek.

Vzroki za nastanek velikega 
tolminskega punta

Uvodno obdobje velikega tolmin-
skega punta se je začelo v času, ko 
so se prebivalci Goriške spopadali s 
kužnimi boleznimi ljudi in živine ter 
hudimi posledicami ponavljajočih se 
slabih letin. Poleg obstoječih dajatev 
in problemov, ki so jih pestili in iz-
črpavali, jim je država naložila še 
dodatne davke, za učinkovitejšo iz-
terjavo le-teh pa je najela posebne 

stvom Simona Golje s Kneže na 
Dunaju vložila pritožbo, ki je vsebo-

davčne izterjevalce. Leta 1701 je sku-
pina tolminskih kmetov pod vod-

vala petnajst točk. Pritoževali so se 
nad raboto, novim državnim davkom 
na oporoko in kupo-prodajno pogod-
bo, novimi davki na meso, usnje in 
novine, podvojenim številom biričev, 
stražo, ki so jo morali opravljati na 
gradu in ob shodih po vaseh, zahte-
vali so pravico do košnje in sekanja 
drv na skupnih zemljiščih ter nego-
dovali glede kupovanja in prodajanja 
grofovega vina.

Dokončno pa so se Tolminci dvi-
gnili in organizirali šele, ko je dal 
neusmiljeni in osovraženi pobiralec 
davkov Bandelj zapreti enega izmed 
njihovih ljudi. Čeprav že dalj časa 
niso hoteli plačevati davka na meso, 
usnje in vino, oblasti proti njim niso 
odločneje ukrepale. Ko pa je začelo 
v blagajni deželnih stanov primanj-
kovati denarja, s katerim bi poplača-
li dolgove do cesarja, se je namestnik 
goriškega glavarja Leopold Adam 

TOLMINSKA ^ETA LETA 1690
Stotnik: pl. Felice Cesare. Zastavonoša: pl. Pellegrino Panizol. Podnarednik: Gioanni Morello.

Sedeži naj-
manjših enot

Desetnik Število vojakov iz posameznih krajev, podrejenih desetniku Skupaj

Kanal Mihael Elersič Kanal 12, Avče 18, Banjšice 37, Kanalski Vrh 5, Morsko 14, Deske 20 106

Ročinj Andrej Gašparin Ročinj 20, Ajba 20, kraji ob reki Idriji 12, Gorenja vas 9, Anhovo 16 77

Tolmin Jožef Terpin Tolmin 17, Dolje 10, Žabče 4, Zatolmin 6, Poljubinj 13, Ljubinj 4, Podmelec 10, 
Kneža 14, Grahovo in Koritnica 8, Volarje 7

93

Kobarid Anton Binder Kobarid 14, Stanovišče 7, Sužid 6, Drežnica 14, Sedlo 6, Staro selo 7, Kred in 
Borjana 8, Kamno 10, Smast 7, Idrsko 11, Ladra 4, Vrsno 6

100

Modrej Anton Buduz Viduc? Modrejce 6, Volče 21, Čiginj 10, Kozaršče 7, Doblar 8, Sela 8, Idrija pri Bači 8, 
Lom 8, Bača pri Modreju 18

94

Prapetno Brdo Jakob Pirih Prapetno Brdo 17, Ponikve 19, Pečine 12, Šentviška Gora 25, Slap ob Idrijci 13 86

Cerkno Gregor Rojc Cerkno 34, Planina pri Cerknem 10, Zakriž 5, Orehek 5, Jesenica 7, Gorje 12, 
Labinje 8, Police 5

86

Šebrelje Juri Svetičič Šebrelje 21, Podkoica (Bukovo?) 13, Reka 10, Coth (Otalež?) 31 75

Vir: Vidmar, J. Goriška črna vojska – černida v letih med 1690 in 1750, 2006

TOLMINSKI PUNTARJI. Avtor: Janez Lapanja. Original hrani: družina Lapanja s Ponikev
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grof Strassoldo odločil kmeč-
ko nepokorščino prekiniti. Z 
zaplembo tovora in zajetjem 
tolminskega kmeta pa je do-
segel ravno nasprotno. Spod-
budil je množični upor, ki se 
je v dveh mesecih s Tolmin-
skega razširil vse do morja, 
uporniški duh pa je segel 
tudi prek deželnih in držav-
nih meja.

Delovanje kme~ke 
zveze

Uporni kmetje so bili po-
vezani v kmečko zvezo, ki je 
v nekaterih primerih nove 
člane pridobivala tudi z gro-
žnjami in prisilo. Vodili so jo 
izvoljeni ali samooklicani 
vodje, katerim so bila pover-
jena tudi pogajanja s pred-
stavniki oblasti in sprejema-
nja pomembnih odločitev. 
Vodilne može je vezala zaob-
ljuba molčečnosti, ki je bila 
lahko v primeru kršitve pla-
čana tudi z življenjem. Imeli 
so hiter in učinkovit sistem 
obveščanja, za katerega so 
skrbeli posebej izbrani sli, 
zbiranja pa naj bi napovedo-
vali tudi z zvonjenjem ter 
prižiganjem ognjev. Vsi kme-
tje, tudi tisti, ki niso bili čla-
ni kmečke zveze, so morali 
plačevati poseben kmečki 
davek. Zbrani denar so na-
menjali za stroške delovanja 
zveze, z njim pa so pokrili 
tudi morebitne kazni, ki so 
doletele njihove člane. Pri-
stop h kmečki zvezi so kme-
tje potrdili s svečano zaob-
ljubo, ki je potekala na jav-
nem mestu, običajno pred 

cerkvijo. Med vodilnimi člani 
zveze so bili pogosto župani 
in drugi vplivnejši vaščani, 
pridružili pa so se jim tudi 
nekateri duhovniki. Strelnega 
ali drugega orožja večinoma 
niso imeli. Strassoldo je v 
poročilu cesarju marca 1713 
zapisal, da so bili le redki 
kmetje, ki so vdrli v Gorico, 
oboroženi s puškami, meči 
in sabljami. Nekateri so no-
sili sekire in drugo kmečko 
orodje, večina pa je bila obo-
roženih zgolj s preprostimi 
palicami.

^ernida – gori{ka 
kme~ka vojska

Uporni kmetje so se ob 
pohodu proti Gorici neposre-
dno soočili ne le s poklicni-
mi vojaki, ki so varovali go-
riški grad in mesto, ampak 

TOLMINCI. Avtor: Rudi Skočir. Original hrani: Tolminski muzej

OSOVRA@ENI DAVKAR BANDELJ
Sedem let pred tem puntom se je bil po vsi goriški grofiji davek na meso in vino vpeljal tako, 
da je prišlo 5000 goldinarjev na vino, 7000 pa na meso. Ali ta postava slavnega deželnega 
predstojništva ni zaželenega uspeha imela, bodisi, da je krotkost davkarjev samih kriva bila, 
ali pa da se je zdela podložnikom naložena butara pretežka. Davka od mesa niso hoteli Tol-
minci nikdar odrajtavati, od vina so pa morali radi ali neradi cestnino (rento) plačevati, če 
so ga hoteli domu spraviti. Da bi se zastali dolg iztirjal in za naprej zmešnjavam v okom 
prišlo, so davkarska opravila nekemu Bandelu izročili …
Ta novoizvoljeni davkar bil je kaj oster. Nikomur ni prizanesel, ni gledal ne na stan ne na 
premoženje. Kdor se mu ni vdal, kaznoval ga je. Ta kazen je zadela celo kapitana, nune in 
jezuite. Pa vsestranska pazljivost v tem poslu mu je tudi veliko koristila v materialnem oziru. 
Sin bornih staršev je v štirih letih tako obogatel, da se je po šegi največje gospode oblačil, 
posebno pa žena njegova, ki je v dragoceni noši najimenitnejše dame (gospe) prekosila. Da 
ni bilo to ljudstvu po godu, zna se samo po sebi. Dolžili so ga odrtije. Sploh so po celi grofiji 
godrnjali in tarnali, da to nikakor ne gre, da bi eni stradali, drugi pa od njih žuljev sijajno 
živeli.
Vir: Kragelj, J. Tolminski punt leta 1713, 1867

tudi s černido, vojaško eno-
to, ki so jo sestavljali kmetje 
goriške dežele. Naloga černi-
dov ali brambovcev je bila, 
poleg obrambe deželnih me-
ja, tudi posredovanje ob kon-
fliktih znotraj dežele, skrb za 
vzdrževanje reda in miru, 
pomoč rednim posadkam na 
goriškem gradu, v času ogro-
ženosti zaradi Turkov pa so 
delovali tudi izven goriških 
meja. Splošna organizacija in 
vodenje črne vojske sta bila 
pod nadzorom deželnega 
glavarja in posebnega odbora 
deželnih stanov, poveljeval 
pa ji je polkovnik. Položaj 
polkovnika je bil ugleden in 
dobro plačan, zato so to me-
sto običajno zasedali plemiči, 
ki so prihajali iz najstarejših 
ter pomembnejših goriških 
družin. Pod poveljstvom pol-

kovnika je delovalo okrog 
2000 podložnikov, ki so bili 
razporejeni v tri čete: polkov-
nikovo četo so sestavljali 
kmetje iz okolice Gorice, tol-
minsko četo kmetje iz Zgor-
njega Posočja, kraška četa pa 
je vključevala podložnike iz 
kraških in vipavskih vasi. Na 
čelu čet, ki so štele od 600 
do 700 mož, je bil stotnik, 
pod njegovim vodstvom pa 
so delovali še poročnik, trije 
zastavonoši, podnaredniki, 
adjutanti, podzastavniki, 
bobnarji in desetniki, ki so 
vodili najmanjše vojaške eno-
te. Za desetnika, ki je bil 
kmečkega oziroma podložni-

štiri leta. Sezname naborni-
kov so bili dolžni pripraviti 
zemljiški gospodje, služenja 
pa so bili oproščeni le tisti, 
kjer v družini ni bilo druge-
ga moškega. Za opravljanje 
vojaške službe so bili černidi 
plačani. Navadni vojaki so za 
udeležbo na vojaških vajah, 
vojno-obrambnih pohodih in 
vojaških paradah, ki so jih 
pripravljali v Gorici ob različ-
nih slovesnostih, dobili eno 
liro in štiri groše na dan, de-
setniki pa dve liri in osem 
soldov ali devet grošev. Ude-
ležba na vojaških vajah in pri 
drugih nalogah je bila obve-
zna, nespoštovanje vpoklica 

SHOD PUNTARJEV NA MENGORAH. Avtor: M. A. Mikuž. Original hrani: 
Tolminski muzej

škega stanu, so bili imenova-
ni le najboljši vojaki, priha-
jali pa so običajno iz vasi, ki 
so prispevale največ mož.

Vsi podložniki s činom 
desetnika so bili v času opra-
vljanja vojaške službe opro-
ščeni plačevanja vseh davkov 
in dajatev ter opravljanja tla-
ke, enako je veljalo tudi za 
njihove družinske člane. Na-
vadni vojaki pa teh privilegi-
jev niso imeli in so se zato 
službi pogosto izmikali. Na-
bor, ki je zajel moške v sta-
rosti od 15 do 60 let, je v 
Gorici potekal vsake tri do 

pa kaznovano. Pri opravlja-
nju vojaških nalog so bili 
černidi oblečeni v rdeče uni-
forme in oboroženi s strel-
nim ter hladnim orožjem. 
Tega v času, ko niso bili v 
službi, niso smeli imeti pri 
sebi, saj je bila zasebna no-
šnja orožja lahko kaznovana 
tudi s smrtjo. Tako plemiči 
kot kmetje so zato večino 
strelnega orožja hranili v 
prostorih goriškega gradu, 
kjer je bila spravljena tudi 
težka oborožitev.

Karla Kofol, etnologinja, 
Tolminski muzej
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Nizkooglji~nost kot 
razvojna prilo`nost 
regije

V okviru projekta Alpstar je bila 
izdelana nizkoogljična strategija za 
pilotno regijo, ki je zajemala vse tri 
posoške občine, cerkljansko in idrij-
sko. Dokument je zadnji in hkrati 
najbolj strateški rezultat projekta, ki 
bo v prihodnjih letih služil za bolj 
usklajeno in učinkovito kandidiranje 

na evropskih razpisih. Tiskano verzi-
jo strategije najdete na Posoškem 
razvojnem centru, e-verzijo pa na 
naši spletni strani.

NASLOV: Nizkoogljičnost kot ra-
zvojna priložnost regije. Nizkoogljična 
strategija za občine Bovec, Kobarid, 
Tolmin, Cerkno in Idrija. ZBRALI IN 
UREDILI: Miro Kristan, Primož Skrt 
in Jure Leben. IZDAL: Posoški razvoj-
ni center. KRAJ IN LETO IZDAJE: Ko-
barid, 2014. ŠTEVILO STRANI: 39. 
FORMAT: 21x29,8 cm. VEZAVA: mehka.

Varstveno delovni 
center Tolmin: 
najbolj{ih 30 let

Ob 30. obletnici delovanja Varstve-
no delovnega centra Tolmin je izšel 
jubilejni zbornik, ki nam odkriva 
delček preteklega življenja. Večja po-
zornost pa je namenjena sedanjemu 
življenju in delu v centru ter dejavno-
stim, ki se jih uporabniki udeležujejo.

NASLOV: Varstveno delovni center 
Tolmin: najboljših 30 let. UREDNIŠKI 
ODBOR: dr. Sandra Medveš Berginc, 
Aleksandra Božič in Janja Barić. IZ-

DAL IN ZALOŽIL: Varstveno delovni 
center Tolmin. KRAJ IN LETO IZDAJE: 
Tolmin, 2014. ŠTEVILO STRANI: 50. 
FORMAT: 20,5x29 cm. VEZAVA: mehka.

Festivalski kraji
Kot pravi avtor, je knjiga rezultat 

dvoletnega podoktorskega projekta, ki 
se je začel maja 2010. Od takrat je 
delne zaključke raziskave objavljal v 
različnih medijih, na znanstvenih 
konferencah in sestankih. Knjiga, ki 

Knji`na polica

je pravzaprav zbirka zapisov o relaci-
jah med festivali in kraji, je svojo 
končno vsebino ter obliko dobila lani 
jeseni. Avtor jo je posvetil pesniku 
Ivanu Volariču - Feu, s katerim se je 
pogosto družil prav na festivalih.

NASLOV KNJIGE: Festivalski kraji: 
koncepti, politike in upravljanje na 
periferiji. AVTOR: Miha Kozorog. 
IZDALA IN ZALOŽILA: Univerza v 
Ljubljani, Filozofska fakulteta. KRAJ 
IN LETO IZDAJE: Ljubljana, 2013. 

TRETJE[OLCI SO SI PRIBRALI 
MP3 PREDVAJALNIKE
Zgornje Poso~je – Ob koncu šol-
skega leta se je uspešno zaključila 
osma akcija Moja knjižnica – Knjižni-
ca Cirila Kosmača Tolmin, v katero 
so vključeni tretješolci posoških ob-
čin. K njenemu uspehu so pripomo-

rali prebrati dvajset knjig in izpolniti 
dvajset vprašalnikov, s katerimi smo 
preverjali njihovo vsebino. Z branjem 
knjig po svojem izboru in okusu je v 
akciji sodelovalo 86 tretješolcev, ki 
so skupaj prebrali kar 1350 knjig. 
Privlačno nagrado – MP3 predvajal-
nik – je osvojilo 60 učencev.

Akcija Moja knjižnica je, kot že ome-
njeno, uspešno zaključena. Novo 
generacijo tretješolcev pa v priho-
dnjem šolskem letu čaka prenovlje-
na akcija.
Alenka Mahajnc, bibliotekarka

DOBRODELNI TMIN ROCK 
FESTIVAL
Tolmin – Sezono glasbenih festiva-
lov je na Sotočju letos odprl Tmin 
Rock festival, ki je bil dobrodelno 
obarvan. Celoten izkupiček so orga-
nizatorji namreč namenili socialne-
mu skladu Osnovne šole Franceta 
Bevka Tolmin, in sicer za otroke iz 
socialno ogroženih družin.

Čast zastavonoše prvega Tmin Rock 
festivala je pripadla Gibonniju, ki ga 
po mnenju LA Timesa »svet ne sme 

86 POSOŠKIH TRETJEŠOLCEV (na fotografiji kobariški tretješolci) je v akciji Moja knjižnica – 
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin prebralo 1350 knjig. Foto: arhiv Knjižnice Cirila Kosmača 
Tolmin

gli tudi učitelji in starši otrok.

Ob začetku šolskega leta smo učen-
ce obiskali ter jim podrobno pred-
stavili akcijo in njena pravila. Trajala 
je sedem mesecev, v njej pa so lah-
ko sodelovali vsi tretješolci, ki so 
člani knjižnice Cirila Kosmača Tol-
min. Da bi pridobili nagrado, so mo-

preslišati«. Ta s svojo edinstveno in 
prepoznavno glasbo meša vplive 
rocka, popa in etno glasbe ter vsa-
kič znova očara občinstvo in pričara 
intimno vzdušje, polno čarobnega 
čutnega naboja, ne glede na veli-
kost odra in število poslušalcev. To 
mu je uspelo tudi v Tolminu. Glasbe-
ni repertoar so dopolnili še odlični 
Štajerci Mi2, ki svoje odrske izku-
šnje že leta brusijo na odrih po vsej 
Sloveniji.
Tmin Rock festival, Ušče d.o.o.

GIBONNIJU je pripadla čast zastavonoše pr-
vega Tmin Rock festivala. Foto: Rok Kragelj
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ŠTEVILO STRANI: 168. FORMAT: 
16,4x23,5 cm. VEZAVA: mehka.

Gradnja z naravnimi 
materiali

Lahko bi rekli, da je knjiga neke vr-
ste priročnik, kako lahko sami, z ma-
teriali, ki nam jih nepredelane ponu-
ja narava (pesek, kamenje, ilovica, 
slama, les, različne rastline ...), posta-
vimo svoje domovanje. »Za življenje v 
naravi ni potrebno prav veliko,« pra-
vi avtor in v nadaljevanju pojasnjuje, 

da potrebujemo le košček zemlje, bi-
vališče, kamor se zatečeš ponoči in v 
slabem vremenu, prostor, kjer lahko 
poiščeš svoje notranje bogastvo. V 
knjigi je tako v sliki in besedi opisal 
lasten primer gradnje svojega doma.

NASLOV PRIROČNIKA: Gradnja z 
naravnimi materiali. AVTOR: Miro 
Žitko. IZDAL IN ZALOŽIL: Porezen 
d.o.o. KRAJ IN LETO IZDAJE: Cer-
kno, 2013. ŠTEVILO STRANI: 192. 
NAKLADA: 1.000. FORMAT: 21,5 × 
26,6 cm. VEZAVA: trda.

Kulturni mozaik 
Zgornjega Poso~ja

Erik Vrčon v uvodu pojasnjuje, da 
je prvi zvezek Kulturnega mozaika 
Posočja kot nekakšna osebna izkazni-
ca vsakega od društev in sekcij Zveze 
kulturnih društev Tolmin kot tudi 
zveze same. Društva in sekcije so ure-
jene po občinah, znotraj vsake občine 
pa so najprej predstavljena tista dru-
štva, v katerih deluje največ sekcij.

NASLOV ZBIRKE: Kulturni mozaik 
Zgornjega Posočja 2012. IZDALA IN 

ZALOŽILA: Zveza kulturnih društev 
Tolmin. UREDILI: Metka Ivančič, 
Erik Vrčon, Nevenka Janež. KRAJ 
IN LETO IZDAJE: Tolmin, 2013. ŠTE-
VILO STRANI: 116. NAKLADA: 300. 
FORMAT: 16 × 23 cm. VEZAVA: mehka.

Upitje spod Migovca
Na zadnji strani dvojne zgoščenke 

si lahko preberemo, da je glasbena 
kompilacija lokalnih glasbenih avtor-

skih izvajalcev Upitje spod Migovca 2 
»produkt vseh prijavljenih skladb 16-
ih avtorjev na razpis za izbor izvajal-
cev, ki se je zaključil 8. septembra 
2013. Je nadaljevanje zgodbe o 
T’minskem Upitju iz leta 2001, na 
katerem se je predstavilo 10 izvajal-
cev, in je dokaz o bogatem kreativ-
nem glasbenem udejstvovanju v 
Zgornjem Posočju.«

NASLOV ZGOŠČENKE: Upitje spod 
Migovca. PRODUKCIJA: Klub tolmin-
skih študentov. KRAJ IN LETO IZDA-
JE: Tolmin, 2014. ŠTEVILO SKLADB: 
16. MASTERING: Marko Turel, 
Phonda Studio Slovenija.

Pripravili: Mateja Kutin in Tatjana Šalej 
Faletič

PO^ASTILI SO VE^STOLETNO 
LIPO
Rut – Julija so se v Rutu v senci 
večstoletne lipe zbrali domačini, iz-
seljenci in prijatelji in počastili njeno 
rast in cvetenje. Ker so ji lani obža-
gali stare veje, pozimi pa jo je priza-
del še žled, letos ni tako košata, kot 
smo jo vajeni. Vendar številne mladi-
ke naznanjajo, da nas bo kmalu 
pozdravljala pomlajena in bohotno 
razraščena.

Rutarji so na svojo lipo upravičeno 
ponosni. Po pripovedovanju so jo 
zasadili že v času protestantizma v 
16. stoletju. V času rutarske rihtarije 
se je pod njo sestajal rihtar (župan) 
in s posebnim mečem, ki ga danes 
hranijo v Tolminskem muzeju, razso-
jal spore med kmeti. Pomembno 
vlogo je odigrala tudi v narodnoo-
svobodilnem boju, ko je v votlem 
deblu skrivala partizane (obseg nje-
nega debla meri kar osem metrov). 
Vaščani radi povedo, da je trdoživa 
kot ljudje, ki še vztrajajo v teh krajih. 
To dokazuje tudi dejstvo, da se je 
po večjem požaru, ki je vas zajel le-

ta 1844, obrasla.
Že od leta 2002 praznik lipe, orga-
niziran na pobudo domačinke Jože 
Brovč, bogati vaško življenje. Letos 
je za pestro kulturno dogajanje po-
skrbela Krajevna skupnost Rut - 
Grant. Nastopili so Hana in Neža 
Bizalj s prečno flavto in violino ter 
igralec Sergej Ferrari, ki je odigral 
prizor z naslovom Goli otok. Rutar-

RUTARJI SO NA SVOJO LIPO PONOSNI. Že vse od leta 2002 organizirajo praznik lipe, ki bo-
gati vaško življenje. Foto: Cveto Zgaga

ske pevke so pobožale obiskovalce 
s starimi ljudskimi pesmimi. Praznič-
no vzdušje je doseglo višek ob na-
stopu kvarteta Rezijanab sasiedi, ki 
je ob spremljavi več kot sto let starih 
instrumentov natrosil za celo ogrlico 
starih viž in napevov. Obiskovalce je 
razvajal tudi v družabnem delu po-
poldneva.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

DEDI[^INA JE ODMEVALA IZ 
NEKDANJE TOVARNE
Podbrdo – Tradicionalna, že deveta 
prireditev Društva Baška dediščina 
Odmevi dediščine, se je zaradi sla-
be vremenske napovedi prvič izpred 
Prangarjevega mlina in Jakove kova-
čije preselila v nekdanje prostore 
Tovarne volnenih izdelkov Bača 
Podbrdo. S tem je oživela dedišči-
na, ki je neizbrisno zapisana v spo-
minih nekdanjih zaposlenih, ki jo 
skozi številne zgodbe staršev in so-
rodnikov pozna tudi mlajša genera-
cija.

Eno od hal so člani ob pomoči sim-
patizerjev društva preuredili v pestro 
tržnico dediščine. Svoje delovanje 
so predstavila društva Zveze organi-
zacij za tehnično kulturo Posočja 
Tolmin. Obogatile so jo klekljarice 
turističnih društev Železniki in Pod 
Kojco, ljubitelj dediščine Silvo Če-
mažar s starim dizelskim motorjem 
ter Andreja Štenkler iz sekcije Pu-
šeljc domačih čeč, ki deluje v okviru 
Društva Baška dediščina. Slednja 
se je predstavila z izdelki in delavni-
co izdelave cvetja iz krep papirja.
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TRADICIONALNA PRIREDITEV ODMEVI DEDIŠČINE je zaradi slabe vremenske napovedi svoj 
prostor našla v nekdanji Tovarni volnenih izdelkov Bača Podbrdo. S tem je oživela dediščina, ki 
je neizbrisno zapisana v spominih nekdanjih zaposlenih. Foto: Cveto Zgaga

VRT^EVSKI OTROCI IZ TOLMINA IN 
PODBRDA NA PACUGU
Pacug – Mi smo strašni gusarji, strah, trepet mor-
ja … je odmevalo od 23. do 27. junija, ko je na 
Pacugu letovalo 52 otrok iz tolminskega in osem 
otrok iz podbrškega vrtca. Otroci so imeli tudi le-
tos možnost doživeti pravo gusarsko pustolovšči-
no in pri tem so zelo uživali. Seveda ni manjkalo 
niti morskih radosti, saj so kljub muhastemu vre-
menu uživali v in ob vodi, se peljali z ladjo, na ka-
teri so opazovali morsko dno, in si ogledali akvarij 
v Piranu. Poleg vseh teh doživetij pa je bilo po 
mnenju otrok posebno doživetje tudi to, da so 

prav vsak dan jedli sladoled.
Besedilo in foto: Laura Brovč, vzgojiteljica in spremlje-
valka otrok na Pacugu

NO^ NA JEZERU V ZNAMENJU 
KULINARI^NIH REKORDOV
Most na So~i – Tradicionalna, že 42., Noč na je-
zeru je sredi junija postregla obiskovalcem z raz-
ličnimi kulturnimi, gospodarskimi, športnimi in za-
bavnimi prireditvami; tudi tokrat je potekala v zna-
menju kulinaričnih rekordov. Dan za tem, ko je 
predstavnikom Turistične kmetije Pri Rjavčevih iz 
Šempasa uspela na roko narezana rekordno dol-

ga 16,48-metrska »feta« pršuta, je sledil nov kuli-
narični rekord: več kot 100 kg težka torta velikan-
ka. Ob 20-letnici Bača Bara so jo pripravile sla-
ščičarke iz Kavarne Kasarna iz Tolmina. Torte veli-
kanke so se še posebej razveselili najmlajši. Med 
tem, ko so se organizatorji spraševali, ali je torta 
res največja, so si bili otroci, ki so jo poskusili, 
povsem enotni, da je gotovo najslajša. Posebej 
velja omeniti, da je Kavarna Kasarna poskrbela še 
za eno izjemno presenečenje, in sicer torto vlak. 
Pripravili so jo za množično obiskano 24. sreča-
nje Sindikata strojevodij Slovenije.
Jernej Vouk, tajnik Turističnega društva Most na Soči

MLADI TOLMINSKI IN PODBRŠKI GUSARJI so zadnji teden v juniju uživali na Pacugu.

TORTA VLAK, ki so jo spekle slaščičarke iz Kavarne Kasarna, 
je bila namenjena 24. srečanju Sindikata strojevodij Slovenije. 
Foto: Borut Jeram

Utrinki

Spomine na nekdaj monotono melo-
dijo tkalskih strojev so božale pesmi 
Vokalne skupine Snežet in zvoki ci-
trarja Dejana Praprotnika ter har-
monikarjev Andraža Ambrožiča in 
Aleksa Černeta. Zabavno in pouč-
no je bilo ob družabnih igrah ter kvi-
zu, sladko ob pokušini peciva.

V okvir Odmevov dediščine 2014 je 
društvo umestilo tudi predstavitev 
oddaje Idrijska železnica in jo po-
svetilo 100-letnici izgradnje vetroval-
ne naprave predora Bukovo in 100-
letnici začetka prve svetovne vojne. 
Na predvečer dneva državnosti sta 
vetrovalno napravo predstavila reži-
ser Primož Godina in scenarist dr. 
Milan Trobič.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

BALINARJI PRAZNOVALI 30-
LETNICO
Grahovo, Koritnica – Leta 1981 so 
balinarski zagnanci z Grahovega in 
Koritnice na pobudo Poldeta Piko-
na ravnico ob Bači na Koritnici, pol-
no kamenja in grmovja, preuredili v 
balinišče z eno stezo. Pri tem so jim 
pomagali podjetje VGP Soča in šte-
vilni krajani, med katerimi sta bila 
najbolj zagnana Henrik Gatej in 
Emil Zarakušil. Že dve leti kasneje 
so prvič pripravili turnir »Zarakovec«, 
ki je privabil celo klube iz slovenske 
lige. Zaradi velikega zanimanja je le-
ta 1984 deset zanesenjakov podpi-
salo ustanovno listino, s katero so 
se združili v balinarski klub, ki so ga 
poimenovali po domačinu in borcu 

NOB Rudiju Bašlju. Klub je še isto 
leto postal član severnoprimorske li-
ge. V njegovem okviru je nekaj let 
delovala tudi sekcija Hudajužna. Za 
prvim predsednikom Pikonom so 
klub vodili še Branko Gatej, Stane 
Kemperle in Avguštin Čufer.

V letih 1995, 1999 in 2007 se je 
klub spopadal s težavami, saj je ce-
lotno območje balinišča uničila vo-
dna ujma. Zadnje razdejanje je bilo 
tolikšno, da brez pomoči Občine 
Tolmin in Fundacije za šport ter šte-
vilnih podjetij ne bi zmogli obnove. 
Danes ima klub lično urejene pro-
store z vso infrastrukturo, balinišče z 
dvema progama in obnovljeno kuhi-

njo, utrdili pa so tudi poplavni pod-
porni zid. 15 do 30 članov se redno 
udeležuje turnirjev doma in izven 
Baške grape, družijo pa se tudi na 
izletih. Njihova glavna naloga je or-
ganizacija tradicionalnega turnirja v 
avgustu, katerega se udeležijo klubi 
iz sosednjih občin.

Na slovesnosti ob tridesetletnici de-
lovanja kluba je članom čestital tudi 
podžupan Občine Tolmin Metod 
Fon. Organizatorji so poskrbeli za 
kulturni program, ki ga je obogatil 
Moški pevski zbor Ivan Kokošar, čla-
ni kluba pa so odigrali jubilejni turnir.
Olga Zgaga, društvo Baška dediščina

BALINARSKI ŠPORTNI KLUB RUDI BAŠELJ je slovesno obeležil 30-letnico delovanja. Foto: 
Alenka Zgaga
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Poslovna enota Tolmin v in-
dustrijski coni Poljubinj ima 
že več kot 50 let tradicije in 

pohvalijo se lahko z dobrimi izku-
šnjami, ki so rezultat strokovnega 
in usposobljenega kadra. Njihov 
slogan je »Vse na enem mestu«. 
Nudijo vam servis, popravila vozil 
in karoserijska popravila s poobla-
ščenim cenilnim mestom za zava-
rovalnice. Poleg pooblaščenih bla-
govnih znamk Renault in Dacia 
servisirajo tudi ostale znamke 
vozil.
O storitvah servisa smo se pogo-
varjali z Nejcem Panjtarjem, sve-
tovalcem storitev, ki skrbi za 
sprejem strank in organizacijo 
dela v servisu.

Katere so prednosti vašega ser-
visa?
Imamo izkušene in strokovno 
usposobljene mehanike, ki so kos 
najtežjim popravilom, smo izre-
dno prilagodljivi in opravljamo 
mehanska popravila vseh blagov-
nih znamk. Bližina tehničnih pre-
gledov je velika prednost za naše 
stranke, saj jim lahko zelo hitro 
odpravimo težave in uredimo teh-
nično brezhibnost brez dodatne 
izgube časa.

Servis Trgo ABC 
vse storitve za vaše vozilo na enem mestu
Trgo ABC združuje strokovnost, znanje, kakovost ter tradicijo najbolj uveljavljenih pooblaščenih 
prodajalcev Renault, Nissan in Dacia na Primorskem in Sloveniji. Podjetje posluje na petih lokaci-
jah na Primorskem in je tako eden največjih prodajalcev novih in rabljenih vozil na tem območju.

Kaj pa nadomestni deli? Pogo-
sto se sliši, da se ljudje izogibajo 
pooblaščenih servisov zaradi vi-
sokih cen, zlasti nadomestnih 
delov. Ali to velja tudi za vaš ser-
vis?
Stranke tudi nas vedno povpraša-
jo po ceni. Pri nas lahko izberejo 
originalne nadomestne dele Re-
nault, Nissan in Dacia ali konku-
renčne dele vseh dobaviteljev. 
Renault je dobavitelj tudi nado-
mestnih delov Motrio, ki so cenov-
no dostopnejši. Skozi vse leto pa 
se v servisih odvijajo razne ponud-
be (komercialne akcije), ki strankam 
prinašajo še dodatne popuste.

Če se vrnemo k trenutni gospo-
darski situaciji. Ali opažate v 
vaši delavnici v zadnjem času 
kakšno spremembo?
Povečalo se je vzdrževanje starej-
ših vozil. Za vsa tovrstna vozila 
smo pripravili še posebno ugodno 
ponudbo, kjer imamo prilagojeno 
vrednost dela glede na starost vo-
zila. Na opravljeno delo nudimo 
do 30 odstotkov popusta. Kot že 
prej rečeno, tudi na nadomestne 
dele in olja nudimo posebne ugo-
dnosti. Vsem strankam priznava-
mo garancijo na opravljena dela.

Katere akcijske ponudbe so naj-
pogostejše?
Dvakrat na leto našim strankam 
opravimo brezplačni kontrolni pre-
gled vozila. Poleg tega imamo v 
posameznih obdobjih leta poseb-
ne akcije, ki so namenjene sezon-
ski potrebi potrošnikov. Najbolj obi-
skane so akcijske ponudbe v času 
menjave avtoplaščev, za katere 
nudimo do 40 odstotkov popusta. 
Trenutno pa imamo posebno po-
nudbo za pregled in servisiranje 
klime. Tudi če letos poletje ni naj-
bolj vroče, je pregled klime zelo 
pomemben, saj z njim uredimo op-
timalno delovanje in s tem boljše 
pogoje za bivanje v vozilu, zmanj-
šamo porabo goriva pri vozilu in 
preprečimo morebitne poškodbe.

Vašo ponudbo dopolnjujete tudi 
z ostalimi storitvami. Katere bi 

posebej izpostavili?
V sklopu servisa imamo karoserij-
sko delavnico, ki ima tudi zelo dol-
go tradicijo na tem območju. Naši 
avtokleparji in avtoličarji vam na 
vašem vozilu odpravijo od naj-
manjše praske do velike poškod-
be vozila. Smo pogodbeni partner 
vseh zavarovalnic, tako da vam v 
primeru škode opravimo pri nas 
vse; od cenitve do dokončnega po-
pravila. V času, ko ostanete brez 
vozila, vam ponujamo nadome-
stno vozilo za čas popravila.
Imamo tudi ročno avtopralnico, 
kjer izvajamo zunanje in notranje 
čiščenje vozil po zelo konkurenč-
nih cenah.

PE TOLMIN, Poljubinj 89f    05/388 47 10

OBIŠČITE Trgo ABC TOLMIN, SPOZNAJTE ŠE OSTALE NJIHO-
VE PREDNOSTI TER SE PREPRIČAJTE O BOGATI PONUDBI.
Za vse bralce SOČAsnika so pripravili posebno ugodnost – 
BON ZA BREZPLAČNI FILTER OLJA, ki ga lahko unovčite 
ob opravljenem servisu do 30. 9. 2014 v Trgo ABC Tolmin.
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SRE^ANJE MLADIH 
POSO[KIH PLANINCEV PRI 
IZVIRU TOLMINKE
Tolmin – Ob zaključku izletov mla-
dih planincev je Mladinski odsek 
Planinskega društva (PD) Tolmin v 
začetku junija organiziral srečanje. 
Zbralo se je 47 mladih planincev in 
13 spremljevalcev iz treh posoških 
planinskih društev.

Skozi Zatolmin so se po ozki, a ure-
jeni in delno asfaltirani poti odpeljali 
proti Pologu. S planine Srednjica so 
pot ob spremstvu gorskega reševal-
ca Damjana Korena in vodnikov 
Valterja Černigoja, Vinka Pagona 
ter mentoric PD Tolmin nadaljevali 
peš proti izviru Tolminke. Ob izviru, 
ki je bil poln vode, sta mlade planin-
ce v koči Lovske družine Tolmin pri-
jazno sprejela lovca Iztok Kozorog 
in Matej Leban ter jih postregla z 

odličnim čajem in sokom. Prečkali 
so poplavljeni travnik in strugo ter se 
odpravili do planine Prodi. Sledilo je 
še adrenalinsko prečkanje Tolminke 
z vozičkom in vrnitev v Polog, kjer je 
vodnik Valter vse popeljal skozi si-
rarno. Posladkali so se z »abribelni«, 
odrezki mladega sira.

Planinci so si izlet popestrili z obi-
skom obnovljene vojaške utrdbe ter 
predstavitvijo sestave Gorske reše-
valne službe Slovenije, področij de-
lovanja, osebne in skupne opreme 
ter opreme letalca reševalca. Vse 
podrobnosti je nazorno povzel gor-
ski reševalec Damjan, pri prikazu 
imobilizacije pa so mu aktivno po-
magali tudi mladi planinci.

Srečanje so zadovoljni zaključili in 
se prijateljsko pozdravili v upanju, da 
se bodo jeseni spet srečali.
Majda Pagon, PD Tolmin

TOLMINCI SUVERENO 
V 2. LIGO
Tolmin – Nogometaši Nogometnega 
kluba (NK) Tolmin so se prvič v 93-
letni zgodovini kluba in uveljavitvi da-
našnjega sistema ligaškega tekmo-
vanja uvrstili v 2. Slovensko nogome-
tno ligo (SNL). Po zmagi v Primorski 
ligi v sezoni 2006/2007 so se Tol-
minci najprej uspeli obdržati v 3. 
SNL – zahod, zadnjih nekaj sezon 
pa so resno napadali sam vrh lige.

Jesenski del prvenstva so Tolminci 
odigrali dobro. Prezimili so na dru-
gem mestu z dvema točkama zao-
stanka za vodilnim klubom iz Zagor-
ja. V zimskem prestopnem roku se 
je klub dodatno okrepil ter pridobil 
tudi glavnega sponzorja; to je posta-
lo podjetje TKK d.o.o. iz Srpenice, 
po katerem se članska ekipa kluba 

danes imenuje NK TKK Tolmin.

V spomladanski del je NK krenil od-
ločen, da osvoji naslov prvaka. Tre-
ner David Kanalec je dejal, da so 
jih prav slabe izkušnje prejšnjih let, 
ko se jim je naslov izmuznil v zadnjih 
tekmah, naučile marsikaj. Poskrbel 
je za odlično fizično pripravljenost, 
velik poudarek pa je namenil tudi 
psihološki pripravi igralcev in krepitvi 
skupinskega duha. Prevlado NK 
TKK Tolmin jasno ponazarja končna 
lestvica; na 26 tekmah je zbral 60 
točk, kar je pomenilo sedem točk 
več od drugouvrščenega NK Zarica 
iz Kranja. Tolminci so zbrali 18 
zmag, šest remijev in dva poraza; v 
spomladanskem delu je ostala ekipa 
celo neporažena.

Po tekmi zadnjega kroga proti ekipi 
iz Brd je sledilo uradno slavje (neu-

USPEH BALINARJEV MDI 
»KRN« TOLMIN
Idrija, Roga{ka Slatina – Balinarji 
Medobčinskega društva invalidov 
(MDI) »Krn« Tolmin so se na regij-
skem tekmovanju, ki je potekalo ma-
ja v Idriji, odlično odrezali. Tako mo-
ški kot ženske so osvojili prvo mesto 
in se uvrstili na državno prvenstvo. 
Slednje je bilo sredi junija v Rogaški 
Slatini. Na njem so moški zasedli 

četrto mesto, ženske pa peto me-
sto.
Dragica Rovšček, MDI »Krn« Tolmin

RIBI[KO TEKMOVANJE 
REVIRJA KOBARID
Kobarid – V začetku julija je Ribiški 
revir Kobarid organiziral tradicional-
no tekmovanje v muharjenju, ki se je 
zaključilo s piknikom. 30 ribičev tek-

movalcev se je zgodaj zjutraj zbralo 
v Bečju ob Soči, kjer je potekalo 
tekmovanje. Po zaključku tekmoval-
nega dela je predsednik revirja 
Oskar Rosič nagovoril zbrane ude-
ležencev, ki so se z minuto molka 
spomnili preminulih članov. Sledila 
je podelitev pokalov in medalj, ki sta 
jo vodila predsednik Ribiške družine 
(RD) Tolmin Lucijan Rejec in član 
Upravnega odbora Ribiške zveze 

RIBIŠKI REVIR KOBARID je v začetku julija organiziral tradicionalno tekmovanje v muharjenju. 
Foto: Matej Kurinčič

Slovenije Milan Berlot. Prvo mesto 
med mladinci si je »priribaril« Leon 
Korošec, med člani pa Edi Koren.
Uspešno organizacijo tekmovanja in 
dobro delovanje Ribiškega revirja 
Kobarid je pohvalil tudi predsednik 
RD Tolmin. Zbranim je povedal, da 
se je pričela izgradnja nove ribogoj-
nice, ki v prihodnje zagotavlja obo-
gatitev ribjega življa v naših vodah.
Ribiški revir Kobarid

BALINARJI Medobčinskega društva invalidov »Krn« Tolmin so uspešno nastopili na državnem 
prvenstvu. Foto: arhiv društva

MLADI POSOŠKI PLANINCI so se ob koncu šolskega leta srečali pri izviru Tolminke. Foto: 
Zalka Uršič

NOGOMETAŠI NK TKK TOLMIN so se prvič v 93-letni zgodovini kluba in uveljavitvi današnjega 
sistema ligaškega tekmovanja uvrstili v 2. SNL. Foto: arhiv kluba
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Datum Kraj Prireditev Informacije

Do septembra KOBARID, Ustanova Fundacija 
Poti miru v Posočju

Na krilih zgodovine 1915–1917, Avstro-ogrsko letalstvo na soški fronti Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju: 
05/38-90-167

Do 20. septembra KOBARID, Ustanova Fundacija 
Poti miru v Posočju

Položaj žensk na predvečer vojne (razstava 2014) Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju: 
05/38-90-167

1. 8. (19.00) KOBARID, Zelena hiša Odprtje razstave Nema priča Dejan Krajnik Fon: 040-307-054

1. 8. (20.00) TRENTA, Dom Trenta Klavirski koncert Ane Kravanja Info središče TNP: 05/38-89-330

1. in 2. 8. KORITNICA, kamp Šorli Festival Grapar 2014 www.festivalgrapar.si, 041-891-405

2. 8. BAVŠICA Planinski vzpon na Špičco PD Tolmin, Jelko Flajs: 041-781-260

2. 8. (9.00) SOČA Počitniški tek od kampa Korita do kampa Soča TD Soča - Lepena: 041-296-090

2. 8. (10.30) MANGARTSKA PLANINA Kekčev dan na Mangartu – animacijski program za otroke in starše 
(vstopnina, zaželena predhodna najava)

Peter Mlekuž: 041-748-585

2. 8. (14.00) VRSNO Etnološka prireditev Legenda.fest Tina Sivec: 031-841-640

7. 8. (9.00) SOŠKA POT Vodenje po Soški poti od izvira Soče do Info središča Dom Trenta Info središče TNP: 05/38-89-330

8. 8. (20.00) TRENTA, Dom Trenta Koncert ljudskih in planinskih pesmi: Tomaž Plahutnik, citre, in Simon 
Eržen, vokal

Info središče TNP: 05/38-89-330

9. 8. NEVEJSKO SEDLO Planinski vzpon na Ždr (Monte Sart) PD Tolmin, Slavica Boljat: 
051-622-962

9. 8. BOVEC Čomparska noč: etnološko zabavna prireditev TD Bovec: 040-348-160

10. do 15. 8 KOBARID Dobrodelni kulturni festival Fronta www.festivalfronta.si

Utrinki

radno so nogometaši zmago prosla-
vili že dva kroga pred koncem pr-
venstva, ko je postalo jasno, da je 
njihova prednost za ostale tekmece 
neulovljiva). Predsednik kluba Mitja 
Taljat je s trenerjem Kanalcem ter 
igralcema, ki sta v letošnji sezoni 
nosila kapetanski trak – Bobanom 
Kucalovićem in Denisom Balo-
hom –, v zahvalo za podporo navija-
čem izročil novo navijaško zastavo. 
Val navdušenja je Taljat požel z ob-
vestilom, da bo klub v naslednji se-
zoni nastopal v 2. SNL. Slavje je do-
seglo vrhunec s podelitvijo pokala in 
tradicionalno pesmijo tolminskih no-
gometašev Juhej, fuzbalerji smo mi.
Igralci so odšli za zaslužen oddih, za 
upravo pa se je pravo delo šele pri-
čelo: na tekme 2. SNL morajo naj-
prej pripraviti tolminsko športno in-
frastrukturo, uspešno dopolniti li-
cenčno dokumentacijo, ki jo zahteva 
Nogometna zveza Slovenije, nada-
ljevati pogovore s sponzorji in zaklju-
čiti finančni načrt naslednje sezone, 
na športnem delu pa formirati tre-
nerski in igralski kader za naslednjo 
sezono. Poleg naštetega pa cilj 
uprave ostaja tudi kakovostno delo z 
vsemi mlajšimi selekcijami.
Tadej Feregotto, odgovoren za marke-
ting NK TKK Tolmin

KOLESARSKI KLUB SO^A 
KOBARID NIZA USPEHE
Kobarid – Kolesarji Kolesarskega 
kluba (KK) Soča Kobarid tudi v pole-
tnem času nadaljujejo z uspešnimi 
predstavami. S petim mestom v sku-
pni razvrstitvi se je na malem mara-

soorganiziral cestnokolesarsko dir-
ko Kamnica 2014. Na njej je organi-
zatorje s tretjim mestom v svoji kate-
goriji razveselil Volarič.

Sezona se je že prevesila v drugo po-
lovico, kjer bodo glavni cilji etapna 
dirka Giro del Friuli in druge dirke v 
Italiji ter vzponi v Pokalu Slovenije.
KK Soča Kobarid

CESTNOKOLESARSKA DIRKA 
KAMNICA 2014
Tolmin – 78 kolesarjev in kolesark 
iz cele Slovenije se je na praznik dr-
žavnosti zbralo pri okrepčevalnici 
Labrca ob Soči, kjer je bil start ce-
stnokolesarske dirke Kamnica 
2014, ki je to leto štela tudi za Pokal 
Slovenije. Omenjena tekma je v sve-
tu kolesarstva poznana od leta 
2009, ko je bila izpeljana prvič. V 
letih 2012 in 2013 je proga sameva-

la, letos pa so se v organizacijo po-
dali Moto klub Soča Tolmin in Kole-
sarski klub Soča Kobarid.

Kolesarjem, ki so se pomerili v kar 
13 kategorijah, vreme ni bilo ravno 
naklonjeno. Deževati je sicer prene-
halo, vendar je 11 kilometrov dolga 
asfaltna proga, na kateri so morali 
kolesarji premagati 856 metrov vi-
šinske razlike, kljub temu ostala mo-
kra in spolzka. To pa ni oviralo naj-
boljšega in najhitrejšega Mateja Ki-
movca iz kolesarskega kluba Uni te-
am, ki je ciljno črto prevozil prvi. Z 
rezultatom 32 minut in 44 sekund je 
za več kot sekundo izboljšal dose-
danji rekord proge iz leta 2011. Za-
gnanost se je kolesarjem obrestova-
la, saj so organizatorji prve tri iz vsa-
ke kategorije nagradili s spominski-
mi pokali in praktičnimi nagradami.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

tonu Franja zopet odlično odrezal 
Milko Volarič, Davor Mlekuž pa z 
drugim mestom v svoji kategoriji na 
Vzponu na Mašun. Tako rekoč doma 
sta se na Kronometru v Idrijsko Belo 
z dvema drugima mestoma izkazala 
Matevž Melinc in Andrej Sulič.

Kolesarjem pa gre odlično tudi v tuji-
ni. Na dirki Trofeo Fragole e Lampio-
ni v Italiji je Mlekuž zmagal v svoji ka-
tegoriji, ekipno pa se je KK Soča ve-
selil drugega mesta. V prav tako ita-
lijanskem Zugliu je po odlični ekipni 
predstavi v sprintu zmago dosegel 
Sašo Miklavič. Na zelo zahtevnem 
maratonu Dolomiti, ki se ga je ude-
ležilo več tisoč kolesarjev, je odlično 
78. mesto dosegel Matjaž Rot. Za-
dovoljen se je z maratona v Bad Kle-
inkircheimu vrnil tudi Volarič z osvo-
jenim 11. mestom v svoji kategoriji.

KK Soča Kobarid je v sodelovanju z 
Moto klubom Soča Tolmin ponovno 

78 KOLESARK IN KOLESARJEV IZ VSE 
SLOVENIJE se je ob dnevu državnosti pome-
rilo na cestni kolesarski dirki Kamnica 2014. 
Foto: arhiv Moto kluba Soča Tolmin

EKIPA KK SOČA KOBARID na dirki Trofeo Fragole e Lampioni. Foto: arhiv KK Soča Kobarid
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( 36 )Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

14. 8. (9.00) SOŠKA POT Vodenje po Soški poti od izvira Soče do Info središča Dom Trenta Info središče TNP: 05/38-89-330

16. 8. (8.00) BRVCE, SOČA Pohod na planino Za skalo Info središče TNP: 05/38-89-330

17. 8. (10.00) LOG POD MANGARTOM 14. kolesarski vzpon na Mangart (prijave na www.vzpon-mangart.si) Robert Jurečič: 041-600-515

21. 8. (9.00) SOŠKA POT Vodenje po Soški poti od izvira Soče do Info središča Dom Trenta Info središče TNP: 05/38-89-330

24. 8. SPODNJE MANGARTSKO 
JEZERO

Planinski vzpon na Malo Ponco PD Tolmin, Slavica Boljat, Mara Vidic: 
051-622-962

24. 8. (17.00)* TOLMIN Nogometna tekma (TKK Tolmin : Triglav Kranj) www.nktolmin.si

28. 8. (9.00) SOŠKA POT Vodenje po Soški poti od izvira Soče do Info središča Dom Trenta Info središče TNP: 05/38-89-330

30. 8. (8.00) KOBARID Tradicionalno tekmovanje v gasilsko taktičnih veščinah Kobarid 
2014

051-300-166, 
gasilci.kobarid@gmail.com

30. 8. (19.30) BOVEC, Cerkev device Marije 
v Polju

Komorni koncert Mednarodnega glasbenega foruma Info središče TNP: 05/38-89-330

31. 8. OBERDRAUBURG Planinski vzpon na Hochstadel PD Tolmin, Nada in Davorin Gaberšček: 
031-876-010

31. 8. (11.00) TRENTA, Dom Trenta Koncert solistov Mednarodnega glasbenega foruma Info središče TNP: 05/38-89-330

5. 9. (17.00) KOBARID Sejem starin in domače obrti TZGP

5. in 6. 9. KOBARID Festival soške postrvi www.kobarid.si, RD Tolmin

7. 9. (16.30) TOLMIN Nogometna tekma (TKK Tolmin : Roltek Dob) www.nktolmin.si

8. 9. BAVŠICA Bavšnška božja pot PD Tolmin, Jelko Flajs: 041-781-260

12. 9. (18.00) KOBARID, Dom Andreja Mašera Preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka dojke. 
Predavateljica: Erika Tuta, dr. med., spec. ginekologije in porodništva

Občina Kobarid

13. 9. MOHAVŠČEK Po poteh kulturne dediščine: pot okoli Mohavščka PD Tolmin, Gorazd Kutin: 051-238-315

13. 9. PONIKVE Prevzem novega gasilskega vozila Borut Lapanja: 041-387-591

18. 9. (19.00) TOLMIN, Gimnazija Tolmin EFT – skupinsko tapkanje (vsak četrtek med 18. 9. in 30. 10.) Snežana Kragelj: 041-360-069

19. 9. (9.00) KOBARID, Ustanova Fundacija 
Poti miru v Posočju

Znanstveni simpozij: Položaj žensk na predvečer vojne Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju: 
05/38-90-167

19. 9. (18.00) KOBARID, Kulturni dom Koncert ob 100. letnicah 1. sv. vojne: kvartet pozavn Akademije za 
glasbo, Univerze v Ljubljani

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

19. 9. do 5. 10. DOLINA SOČE Festival pohodništva www.dolina-soce.si

20. 9. ZILJSKE ALPE Planinski vzpon na Latschur-Staff PD Tolmin, Nada in Davorin Gaberšček: 
031-876-010

20. in 21. 9. TOLMIN–ANKARAN Kolesarska tura PD Tolmin, Simon Ivančič: 
041-400-439

21. 9. (16.00)* TOLMIN Nogometna tekma (TKK Tolmin : Šenčur) www.nktolmin.si

26. 9. (20.00) LOG POD MANGARTOM, 
Hotel Šola

Filmski večer: Zadnji tovor Peter Mlekuž: 041-748-585 

27. 9. BREGINJ Vzpon na Breški Jalovec PD Tolmin, Nada in Davorin Gaberšček: 
031-876-010

27. 9. (10.00) LOG POD MANGARTOM, 
pri Štolnu

Pohod po poti miru: Log pod Mangartom–Kluže Peter Mlekuž: 041-748-585

4. 10. MOST NA SOČI–ŠIROKO Festival pohodništva: Veliki vrh PD Tolmin, Simon Gorjup: 031-344-961

4. 10. (20.00) KOBARID, Kulturni dom Javna radijska oddaja Prizma optimizma z neposrednim prenosom na 
1. program Radia Slovenija

www.kobarid.si

5. 10. (15.30)* TOLMIN Nogometna tekma (TKK Tolmin : Krško) www.nktolmin.si

12. 10. BANJŠICE Pohod po Sedevčičevi poti PD Tolmin, Milena Brešan: 041-743-356

12. 10. (15.30)* TOLMIN Nogometna tekma (TKK Tolmin : Dravinja Kostroj) www.nktolmin.si

17. 10. KOBARID, Kulturni dom Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Kobarid www.kobarid.si

19. 10. KARNIJSKE ALPE Planinski vzpon na Beli vrh PD Tolmin, Slavica Boljat: 051-622-962

19. 10. (15.00)* TOLMIN Nogometna tekma (TKK Tolmin : Ankaran-Hrvatini) www.nktolmin.si

* točen datum in uro spremljajte na spletni strani

V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (05/38-41-502, 05/38-41-510, e-naslov: socasnik@
prc.si). Informacije za objavo v naslednji številki SOČAsnika sprejemamo do 17. oktobra 2014. Objavili bomo predvidoma tiste prireditve, ki se bodo odvijale 
od 31. oktobra 2014 dalje.

Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Objavljamo samo naslednje 
podatke: datum in uro, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja ter telefonsko številko ali e-naslov ali spletno stran. Če želite v Sočasniku podrobneje naja-
viti 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.


