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Kje je za~etek in kje konec tam, 
kjer se vse vrti v krogu?

 ̂eprav je veljala statistika za 
vse prej kot moj priljubljeni 
predmet, tokratni uvodnik za-

čenjam prav z njo. S številkami in 
zbranimi ter urejenimi podatki si laž-
je ustvarimo določene predstave, ki 
nas lahko pomirijo, lahko pa tudi 
šokirajo. In ravno nedolgo tega sem 
doživela eno takšnih »šok terapij«. 

Zanjo so nedvomno poskrbeli čla-
ni študijskega krožka Od ponovne 
uporabe do »Zero Waste«, katerega 
mentorica je bila sodelavka Patricija 
Rejec. Ker sem (priznam) podvomila 
v resničnost njenih navedb statistič-
nih podatkov, sem za vsak primer 
poklicala še direktorja našega javne-
ga komunalnega podjetja Bertija Ru-
tarja. In kaj sem izvedela? Nič nove-
ga, saj mi je zgolj potrdil tisto, kar 
sem že vedela. Na Komunali Tolmin, 
ki deluje na območju vseh treh po-
soških občin, so leta 2013 zabeležili 
rekordnih 91 ton in 979 kg zbranega 
odpadnega tekstila. Si predstavlja-
te??? In prav s pomočjo statistike sem 
si nato v mislih skušala naslikati tu-
di tistih 81 ton in 259 kilogramov 
tekstila, ki so jih lani zvozili na odpad 
– najmanj v zadnjih desetih letih. 

Razloge za omenjeni količinski pa-
dec lahko gotovo iščemo v »krizi«, ki 

nas je pestila v zadnjih letih. Sama pri 
tem močno upam, da se bo tovrstno 
gibanje na račun naše potrošniške 
ozaveščenosti (ne »krize«) postopoma 
še zniževalo. Pa ne govorim o loče-
nem zbiranju odpadkov. To naj bi bilo 
danes nekaj povsem samoumevnega. 
Govorim o drugačni ozaveščenosti, ki 
odpira veliko vprašanj, na primer:
• Kaj imajo skupnega naše polne 

omare oblačil in v aprilu 2013 se-
sedla bangladeška tovarna Rana 
Plaza, ki je pod seboj pokopala 
več kot 1.000 ljudi?

• Kje so vzporednice med našimi »2 
+ 1 gratis« nakupi in množični sa-
momori kmetov v Indiji?

• Kaj se skriva daleč za očmi »razvi-
tega« sveta?

• Kdo plačuje pravo ceno naših obla-
čil?

• Kakšne osebne potrebe v resnici 
zadovoljujemo s potrošniškim na-
činom življenja? 
Prav s pomočjo članov omenjenega 

študijskega krožka sem se do teh in 
še veliko drugih odgovorov dokopala 
tudi sama. Ker v teh vrsticah, ki so 
mi na voljo, žal ne morem strniti 
vseh odgovorov na zastavljena vpra-
šanja, vam ponujam namig, kje jih 
lahko poiščete. Kaj se namreč skriva 

tudi na Facebooku

za oblačili, ki jih nosimo, in kakšne 
razsežnosti ter posledice prinaša na-
ša potrošniška miselnost, razkriva 
dokumentarni film »The true cost« 
(Prava cena). Avtorji tega uro in pol 
dolgega dokumentarca nam podajo 
ganljivo zgodbo o ljudeh, ki izdelu-
jejo naša oblačila, in pečatu, ki ga je 
v zadnjih dvajsetih letih našemu pla-
netu zadala tekstilna industrija. 

če si boste film ogledali, potem 
vam bo jasno, zakaj sem zgoraj bese-
do kriza objela z narekovaji. To, kar 
namreč pri nas velja za krizo, je le 
bled približek tiste krize, ki jo vsako-
dnevno na lastni koži doživljajo pre-
bivalci slumov in drugi nič hudega 
sluteči ter nedolžni ljudje tega planeta.

Kje je torej začetek in kje je konec 
vrtečega kroga? Sama se tolažim s 
tem, da v krogu ni začetka in konca. 
In prav zato me boste zelo težko pre-
pričali, da se iz njega ne da izstopiti. 
To lahko naredimo le s pravo mero 
ozaveščenosti in zmernostjo. In naj 
za konec poudarim tisto, kar sem že 
velikokrat. Sami odločamo o tem, 
komu bomo namenili svoj denar, za-
to vsaj dvakrat premislimo, preden 
odpremo svojo denarnico.
Tatjana Šalej Faletič,  
pomočnica urednice

Utrinki

4. KREATIVNI ZAJTRK
Tolmin – Zadnji Kreativni zajtrk v le-
tošnjem šolskem letu, ki se je odvijal 
drugo soboto v juniju, je še tesneje 
povezal zanimanja članov Iniciativne 
skupnosti za Coworking Tolmin in 
predstavnikov Občine Tolmin. Po 
tem, ko so župan Občine Tolmin 
Uroš Brežan, predstavnica skupno-
sti Nataša Hvala in direktorica Po-
soškega razvojnega centra (PRC) 
mag. Almira Pirih predstavili svoje 
poglede na načrtovane nadaljnje 
dejavnosti, povezane s tako imeno-
vanim sodelom oziroma »coworkin-
gom«, so si udeleženci že zadali ne-
kaj konkretnih nalog.

Med drugim so se dogovorili, da v 
skupnost vključene arhitektke začne-
jo s postopno pripravo projektne do-
kumentacije za prenovo občinskih 
prostorov, ki bodo služili za vzposta-

vitev sodela v Tolminu. Ob tem naj 
bralce spomnimo, da gre za trenutno 
edine razpoložljive občinske prosto-
re v poslovni coni Na Logu. Poleg 
tega so se prisotni strinjali, da skupi-
na prevzame koordinacijo projekta 
in pripravi popis osnovne opreme, ki 
bi jo utegnili pridobiti s prijavo na ka-
kšnega od bližajočih se razpisov. V 
tem času bo PRC zanje pripravil 
preglednico možnosti za potencial-

no pravno obliko trenutno neformal-
no oblikovane iniciativne skupnosti. 
Zbirali pa se bodo tudi predlogi pri-
mernih vsebin (delavnic, konferenc, 
razstav, drugih dogodkov), s kateri-
mi bi lahko v prihodnje zainteresira-
nim potencialnim in že obstoječim 
podjetnikom ter drugim zainteresira-
nim ponudili možnosti dodatnega 
izobraževanja.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

ZADNJI KREATIVNI ZAJTRK V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU je še tesneje povezal zanimanja 
članov Iniciativne skupnosti za Coworking Tolmin in predstavnikov Občine Tolmin.
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Iz vsebine

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka bo izšla tretji teden v oktobru. Vsi, ki boste v 
njej želeli objaviti prispevek, nam ga posredujte do 26. septembra 
oziroma v dogovoru z urednico.

Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka 
sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki jih 
boste želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z 
uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fo-
tografije pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POsOšKI RAzVOjNI CENTER

TRg TIgROVCEV 1

5220 TOLMIN

Vse o oglaševanju v našem periodičnem tiskanem mediju z naklado 
7.450 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 7.450 gospodinjstev!

OGLAS V SOČASNIKU BO PONESEL VaŠE 
ime V VSA pOSOšKA GOSpOdINjStVA – 
IzKOrIStIte tUdI mOžNOSt OBjaVE 
barvnih oglasov.

	 4	 PRC-jeva oglasna deska

  Iz ob~inskih uprav
	 5 Ob~ina Bovec
14	 Ob~ina Kobarid
20	 Ob~ina Tolmin

26	 TOLMIN Alpsko mesto leta 
2016 (3): Prejeti	naziv	kot	
promocijska	znamka

29		 Spomin na véliko vojno (8): 
Sto	let	»bazilike	miru«

30	 Knji`na polica

34	 Koledar prireditev

Utrinki

HIDRIA AET DO NOVIH 
DELOVNIH MEST IN 
OB^UTNE RASTI
Tolmin – Razvoj inovativnih zelenih 
avtomobilskih tehnologij, ki vozilom 
zagotavljajo učinkovitejše delovanje 
in pomembno pripomorejo k varova-
nju okolja, predstavlja na Hidrii že 
več kot desetletje jasno strategijo. 
Ena takšnih prebojnih inovacij je sis-
tem za zagon dizelskega motorja s 
senzorjem tlaka Hidria Optymus 
PSG, zaradi katere bo tolminska 
korporacija, ki trenutno v Sloveniji in 
na Kitajskem skupno zaposluje 350 
ljudi, delo ponudila še 50 novim so-
delavcem.

Sistem, ki ga bodo v nove dizelske 
avtomobile začeli vgrajevati leta 
2018, so razvili na Hidrii AET v Tol-
minu, kot najboljšega pa so ga pre-
poznali vsi največji proizvajalci dizel-
skih avtomobilov na svetu, ki so s 
Hidrio že podpisali več kot 110 mio 
evrov vredne pogodbe. Njegova 
glavna prednost je, da izpuste ško-
dljivih plinov in porabo goriva v vozi-
lih s sodobnim dizelskim motorjem 
zmanjšuje tudi do 30 odstotkov. Do 
leta 2020 bo letna prodaja Hidrie 

AET predvidoma zrasla iz obstoječih 
30 na 60 mio evrov, do leta 2025 
pa kar na 116 mio evrov, zato je 
družba za korporacijo strateško po-
membna.

Hidria, ki je samo v zadnjih desetih 
letih v družbo vložila 45 mio evrov, 
je odločena nadaljevati močan na-
ložbenjski cikel v Hidrio AET. Do leta 
2020 namerava v to družbo za ra-
zvoj in nove rešitve vložiti še 26 mio 

evrov. Zaradi strateške vloge Hidrie 
AET v slovenski avtomobilski indu-
striji, ki je ena glavnih generatorjev 
slovenskega izvoza in s tem posle-
dično bruto domačega proizvoda, 
pa tudi pomembnosti za lokalno 
okolje, je to tolminsko družbo 7. ju-
nija obiskal minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravko Poči-
valšek. Po enem letu, odkar je bil v 
Hidrii AET prvič, mu je vodstvo kor-

NOVO INOVACIJO, KI SO JO RAZVILI V HIDRII AET, so predstavili ministru za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. Iz leve proti desni: eden od razvojnih inženirjev Hidrie AET Branko Kutin, 
takratni direktor razvoja in prodaje, danes glavni direktor Hidrie AET mag. Rudi Kragelj, minister 
Zdravko Počivalšek in predsednik poslovodnega odbora Hidrie dr. Iztok Seljak. Foto: Tatjana 
Šalej Faletič
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Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Zanimive 
DELAVNICE 
za mlade

PUM-O

INFO: Posoški razvojni center, T: 05/38-41-513, M: 051-626-446, E: pum@prc.si

• DELAMO CELO LETO, TUDI MED POCITNICAMI.

• PrOgrAM jE BrEZPLACEN. • ZA MLADE MED 15. IN 26. LETOM.

UČNA 
POMOČ za 

dijake

Pomoč pri 
ISKANJU 

ZAPOSLITVE

Utrinki

Posoški razvojni center vas v sodelovanju s posoškimi občinami vabi 
v Kobarid na NAJBOLJ SOČEN STARTUP VIKEND.

Priprave na 
POPRAVNE 

IZPITE

PrOjEkTNO 
UCENjE 

MLAjSIh 
ODrASLIh 

(PUM-O) 
v TOLMINU

poracije predstavilo nov sistem, ki je 
po oceni Združenja evropskih avto-
mobilskih dobaviteljev postal leto-
šnja najboljša zelena inovacija v 
Evropi. Ministra so seznanili tudi s 
potekom izgradnje visokotehnološke 
avtomatizirane linije za množično 
proizvodnjo omenjenega sistema, ki 
jo načrtujejo in izdelujejo v hčerin-
skem podjetju Hidrie AET, to je v Hi-
driinem Tehnološkem centru Koper. 
Poleg tega so ministru pojasnili tudi 
Hidriin unikaten in celovit poslovni 

model, zaradi katerega je korporaci-
ja v svojih segmentih vodilna na sve-
tu. Ta namreč temelji na odprtem 
inoviranju in sodelovanju vseh dele-
žnikov, tako zaposlenih kot dobavite-
ljev ter proizvajalcev. Zaradi tega je 
Hidria leta 2013 postala tudi najbolj 
inovativna družba v Evropi in se tako 
še dodatno utrdila na mestu vodilnih 
v avtomobilskem ter industrijskem 
svetu.
Erik Blatnik, vodja področja za stike z 
javnostmi, Hidria d.o.o.

SRE^ANJE ELEKTROTEHNI-
KOV SLOVENIJE 
Bovec – V organizaciji Elektrotehni-
škega društva Nova Gorica (EDNG) 
je konec maja v Bovcu potekalo 23. 
srečanje elektrotehnikov Slovenije, 
vključenih v Elektrotehniško zvezo 
Slovenije (EZS). Srečanja se je ude-
ležilo 30 predstavnikov vseh tovr-
stnih slovenskih društev in strokov-
nih organizacij. Med drugim so si v 
Logu pod Mangartom ogledali vhod 
v »štoln« in Malo hidroelektrarno 

Možnica, v kateri obratuje električni 
agregat iz leta 1911.

V bovškem kulturnem domu je po na-
govorih predsednika novogoriškega 
društva Jurija Juršeta in predsedni-
ka EZS prof. dr. Ferdinanda Gubi-
na udeležence pozdravil tudi bovški 
župan Valter Mlekuž. Ta je izrazil 
zadovoljstvo nad odločitvijo, da se 
srečanje izvede v Bovcu. Bil je tudi 
prepričan, da se bodo udeleženci na 
svoje domove vrnili bogatejši z novi-
mi spoznanji in da bodo »ta košček 

Informacije in e-prijave na: http://bit.ly/1RdkL3g
(Število mest je omejeno.)

K sodelovanju vabljeni tudi vsi, ki želite postati sponzorji dogodka. Več informacij na 05/38-41-500.

Za udeležence brezplačno

Zabavno pridobivanje podjetniškega znanja na temo turizma.
Za kreativne, zagnane, podjetne, novega znanja in

poznanstev željne ... mlade kot tudi tiste z več izkušnjami.

30. september–2. oktober 2016

SO^Asnik, letnik XVII, {t. 3, 2016

http://bit.ly/1RdkL3g


SO^Asnik, letnik XVII, {t. 3, 2016

( � )

Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

Z županom ob ob~inskem prazniku
Vsako leto 4. julija Občina Bovec praznuje ob-

činski praznik. Tudi letos smo ob tej priložnosti 
sredi julija poklepetali z aktualnim županom Val-
terjem Mlekužem.

Brez gospodarstva ne gre, zato me zanima vaša 
ocena trenutnega gospodarskega stanja v občini?

Za razliko od nekaterih drugih županov v Slo-
veniji z veseljem ugotavljam, da na Bovškem prak-
tično ni brezposelnosti. V občini imamo dve zelo 
močni podjetji Mahle Letrika Bovec in TKK Srpe-
nica, zraven še veliko uspešnih manjših podjetij. 
Pri nas se prej soočamo z obratno situacijo kot 
drugje. Nam ne manjka dela, ampak ljudi. Na 
primer v podjetju Mahle še vedno veliko zaposlu-
jejo – tudi na daljši rok. Delavce iščejo v domačem 
okolju, ampak jih ne dobijo niti prek Zavoda RS 
za zaposlovanje. To so mi potrdili tudi v naših 
dveh največjih trgovskih centrih. V poletni sezoni 
delavce potrebujejo tudi hoteli in gostilne. Praktič-
no je vsak dan objavljen kak nov razpis. Povpra-
šujejo predvsem po domačih študentih. Ker se jih 
na Bovškem ne dobi, se k nam na počitniško delo 
vozijo iz Kobarida in Tolmina. Sam menim, da se 
naša mladina čez poletje povečini zaposli v doma-
čih podjetjih, ki ponujajo raftanje oziroma druge 
športne dejavnosti, saj je takšno delo zanje zani-
mivejše. Moja splošna ocena je, da so rezultati na 
gospodarskem področju spodbudni. Najslabše je, 
če je v občini brezposelnost.

Čeprav so se mediji o kaninu v zadnjem času 
precej razpisali, mimo te teme ne gre. Cene vo-
zovnic v času poletne sezone so potrjene in spre-
jete, steklo je tudi poskusno obratovanje ...

... res je že v začetku julija steklo testno obra-
tovanje, sprva med odseki oziroma postajami A–B, 
B–C, v drugi polovici julija pa še C–D.

Pa je znan tudi nov uraden datum odprtja ka-
ninske žičnice?

Predvidoma se bo to zgodilo še v tej poletni 
sezoni, o točnem datumu pa v tem trenutku ne bi 
rad govoril, ker smo zaradi izjemno slabega vre-
mena in dodatnih zahtev konstruktorja, francoske 
Pome, prej napovedane datume morali zamikati. 
Žal smo v tem zahtevnem projektu odvisni od več 
faktorjev.

Če bo torej kanin oživel čez poletje, potem nas 
za zimo najbrž ne sme skrbeti?

Seveda ne! čeprav nas čaka še javni razpis za 
izbiro upravljavca smučišča, bo povezano smučišče 
pozimi zagotovo obratovalo.

V tej številki SOČAsnika med drugim pišemo, 
da je bilo lani v poletni turistični sezoni zabe-

leženo rekordno število nočitev. Recimo, da že-
limo doseči maksimalno zasedenost nočitvenih 
kapacitet ... kako je v tem primeru z »rezerva-
mi«?

Hotel Kanin je še vedno zaprt. Tu je še veliko 
rezerv. Ne smemo pozabiti, da smo zelo odvisni 
od vremena. Lani nam je to zelo dobro služilo. V 
zadnjih letih nam gre na roke tudi trenutna situa-
cija v svetu, ki je žal taka, da si ljudje prav zaradi 
varnostnih razmer ne upajo več odpotovati v ne-
katere destinacije. Zato raje pridejo k nam. Tu se 
počutijo varne. Vse to vpliva na zasedenost noči-
tvenih kapacitet. Mislim pa, da se nam glede rezerv 
ni treba bati. Kdor torej misli priti v Bovec, bo 
zelo dobrodošel.

Če vas prav razumem, so trenutno, razen Hote-
la kanin, za goste odprti vsi hoteli?

Tako je. Po tisti nesreči na Kaninu so se hoteli 
začeli zapirati kot kocke. To je bila groza! Ko pa 
smo začeli govoriti o tem, da bomo Kanin oživeli 
nazaj, se je začelo obračati na bolje. Dobili smo 
najemnika za Hotel Šola v Logu pod Mangartom. 
Kasneje smo prodali tudi Mladinski hotel, ki je 
propadal vrsto let. Tudi nekdanji Penzion Boka, 
danes Hotel Ana, je dobil novega najemnika. Hotel 
Alp svoja vrata odpre v sezoni, odprta pa sta še 
Hotel Dobra vila in Hotel Sanje ob Soči, nepreki-
njeno skozi vse leto pa deluje tudi Hotel Mangart. 
Ne smem pozabiti na oba hostla. Tako da je tre-
nutno res zaprt le še Hotel Kanin, ki se obnavlja. 
Po informacijah, ki jih imam, naj bi letos zamenja-
li streho, stavbno pohištvo in uredili fasado.

kako je poskrbljeno za večerno dogajanje?
Letos smo v času poletne sezone iz občinskega 

proračuna za prireditve v Bovcu zagotovili 20.000 
evrov. Na placu smo postavili pokrit oder, tako da 
se vsak konec tedna nekaj dogaja. Ravno prejšnji 
vikend smo na primer gostili folklorne skupine iz 
Hrvaške in Gorenjske, predstavila pa se je tudi 

ŽUPAN VALTER MLEKUŽ. Foto: Tatjana Šalej Faletič

Slovenije v srcih ponesli s seboj. 
Verjamem tudi, da se boste v naše 
kraje še vrnili, saj ste danes videli 
le delček tistega, kar Bovško zares 
ponuja,« je še poudaril župan. Sle-
dilo je predavanje Bovčana in člana 
EDNG Zorana Rutarja z naslovom 
100 let elektrifikacije na Bovškem.
Besedilo in foto: Milan Štulc

MAJA JE V BOVCU POTEKALO 23. SREČA-
NJE ELEKTROTEHNIKOV SLOVENIJE. Ude-
ležence je na srečanju pozdravil bovški žu-
pan Valter Mlekuž.

O IZBOLJ[ANJU POSLOVNE-
GA OKOLJA IN INOVACIJAH
Nova Gorica – Prav o inovacijah kot 
regijski priložnosti za globalno pre-
poznavnost je tekla beseda na go-
spodarskem forumu, ki so ga konec 
maja organizirali v okviru XXI. sreča-
nja gospodarstvenikov Primorske in 
kjer so iskali možnosti za izboljšanje 
poslovnega okolja, ki bi spodbujalo 
gospodarske razvojne in izvozne de-
javnosti. Kot sta v razpravi izpostavi-
la direktor družbe Mahle Letrika Bo-
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domača Folklorna skupina BC. Te 
prireditve nismo pripravili v okviru 
Lokalne turistične organizacije Bo-
vec, ampak v okviru naše občine – 
izvaja jih Kulturni dom Bovec.

Lani, ko je bil Bovec poln turistov, 
smo opažali, da gostom manjka ve-
černo dogajanje, predvsem ob koncih 
tedna. Imamo sicer nekaj tradicional-
nih prireditev, vendar teh ni bilo do-
volj. Zato je bilo treba popestriti do-
gajanje. To je za naše goste nekaj 
novega.

kako je s klužami? Je trdnjava za 
obiskovalce odprta?

S Klužami imamo malo težav, saj 
se trenutno obnavlja bližnji most. Ko 
bo končan, bo pa super. Parkirišča 
bodo končno urejena, most bo širši 
in osvetljen, tudi pločniki bodo ure-
jeni. Ne bo več težav s parkiranjem. 
Kar se tega tiče, je bila doslej res ka-
tastrofa. Enkrat smo morali zagristi 
v jabolko in tvegati eno sezono. Zato 
se letos pozna, da je obisk manjši. 
Smo kar nekaj časa razmišljali, kaj 
naj naredimo. Naj pustimo zaprto ali 
naj trdnjavo Kluže vendarle odpre-
mo? Pa smo se odločili, da vseeno 
odpremo. Je le drugače, če je gospo-
dar pod streho, kot če ni nobenega. 
Trenutno kandidiramo tudi na pro-
jekt, s katerim bi v Kluže pripeljali 
dodatno ponudbo. če bomo uspešni, 
bomo takrat o tem rekli kaj več. Se-
daj si lahko gostje v trdnjavi ogleda-
jo muzejsko zbirko in kakšno pred-

stavo Društva 13-13. Lokal je trenu-
tno zaprt, čeprav mislim, da bo v 
največji sezoni odprt. Tudi poroke se 
tu še vedno odvijajo. Domačih ohce-
ti je sicer zelo malo, moram pa reči, 
da je poročni turizem pri nas kar 
dobro razvit.

Zanimivo. Za to slišim prvič. in od 
kod vse prihajajo svatje in kje se 
največ poročajo? V klužah?

V trdnjavi Kluže in na Kekčevi do-
mačiji. Je pa res, da se danes ženijo 
že povsod. Svatbe imamo v Strgulče-
vi hiši ali na travniku, pa tudi na 
sotočju Slatnika in Soče, na Mangar-
tu in Mangartskem sedlu ... Prihajajo 
iz vseh krajev Slovenije in celo tujine. 
Pred kratkim so prišli k nam iz Bel-
gije. Mislim, da gre za neko izselje-
niško rodbino.

Se pravi je to postala nekakšna tr-
žna niša?

Ja, res kaže tako. Je ni sobote, da 
ne bi bilo poroke. In to ne ene! Po 
dve, tri ali celo več. In ko je ohcet, 
se potem vedno nekaj dogaja, kraj 
oživi. V teh primerih potem navadno 
svatje pri nas tudi prespijo. Tega je 
res čedalje več. Začne se v marcu ali 
aprilu in potem traja več kot pol le-
ta.

kako danes Bovcu služi pred časom 
urejeno letališče?

Ko se je uredila infrastruktura, se 
je predvsem med konci tedna, v času 
dopustov oziroma v poletnih mesecih 

pa praktično vsak dan, padalska de-
javnost dobro razvila. Včasih družba 
AvioFan tudi s tremi pilatusi padalce 
odpelje na določeno višino in ti po-
tem skačejo v edinstven amfiteater. 
Imeli smo tudi Red Bull prireditev, ki 
je pritegnila veliko pozornosti. To 
privablja vse več turistov. če pa bi 
razmišljali kaj več, na primer, da bi 
gostje k nam želeli pripotovati z le-
tali, potem bi morali utrditi pristajal-
no stezo. Tu pa se zatakne. Eni bi jo 
imeli, drugi ne. Saj veste, kako gre 
to. Pa o tem raje kdaj drugič.

Po desetih letih se v Bovec pod 
okriljem tekaškega društva vrača 
tudi septembrski maraton, ki je ... 
če lahko temu rečem ... »kriv« tudi 
za sanacijo ceste na levem bregu 
Soče. kakšna so vaša pričakovanja 
glede udeležbe in drugih dejavno-
sti, ki se vrtijo okoli tega dogod-
ka?

Za nas je to nova pridobitev. Sep-
tembra, ko se začne turizem počasi 
umirjati, bomo skušali na Bovško 
privabiti od 1.500 do 1.700 tekačev. 
če bo z vsakim tekmovalcem prišel 
vsaj še eden, bo potem to že več kot 
3.000 ljudi. Poskrbeli smo tudi, da se 
bodo ves konec tedna odvijale spre-
mljevalne dejavnosti. S tem bi na 
Občini Bovec radi pripomogli k po-
daljšanju poletne sezone. Upamo, da 
nam bo vreme služilo. Se pa res na 
ta račun trenutno ureja del poti, po 
kateri bodo tekli tekači. Kasneje jo 

nameravamo izkoristiti za kolesar-
stvo.

Boste na maratonu tudi sami te-
kli?

Pred leti sem že tekel na bovškem 
maratonu. Tokrat sicer ne bom šel 
teč na 42 km, ampak nekaj kilome-
trov pa zagotovo bom. Sem športnik 
po duši in telesu. Šport je bil vedno 
moja osebna prioriteta, tako da bom 
zraven. Maraton bo res zanimiva po-
pestritev za Bovško. Saj veste, danes 
vse teče. Gre za maso ljudi. Tako da 
je že kar težko dobiti prost termin za 
izvedbo tako zahtevnega projekta. 
Naj pa omenim še to, da smo ob od-
prtju električne polnilnice tudi ura-
dno predali štartno številko predse-
dniku države Borutu Pahorju. Oblju-
bil nam je, da pride, če le ne bo kaj 
zelo posebnega na tisti dan.

Za konec nam zaupajte še to, kate-
ri izmed vseh projektov, ki so se v 
zadnjem letu odvijali na Bovškem, 
je tisti, ki vam je najbolj pisan na 
kožo in za katerega ste si najbolj 
prizadevali, da bi se uresničil.

Moja želja je bila, da bi se Bovec 
še bolj uredil. Da bi bila naša dolina 
za ljudi privlačna. Da bi ljudje, ki se 
redno vračajo, lahko opazili novosti 
in spremembe. Dam primer. Imeli 
smo že lep in urejen trg, vendar pa 
je bila zahodna vpadnica od bencin-
ske črpalke v mestno središče čista 
katastrofa. Pred leti smo prišli na 
plac s pevko tanjo Žagar in njenimi 

Utrinki

vec d.o.o. Mitja Gorenšček in direk-
tor Radia Cerkno Ivan Seljak, je od-
maknjenost od večjih mestnih središč 
po eni strani prednost, saj v regiji 
ostajajo trdoživi ljudje, ki z lastnim 
razmišljanjem pripomorejo k večji ino-
vativnosti, po drugi pa je to tudi velika 
pomanjkljivost. Največjo težavo zago-
tovo povzroča dotrajana prometna 
infrastruktura, obstajajo pa tudi dolo-
čena pričakovanja do lokalne skupno-
sti. Po besedah Gorenščka bi bilo 
nujno sprejeti ukrepe za zmanjšanje 
odliva mladih iz regije v večje cen-
tre, urediti industrijske cone in ce-
stno ter elektro infrastrukturo, obe-
nem pa razbremeniti stroške dela.

Da je za dvig konkurenčnosti ključne-
ga pomena povezovanje izven občin-
skih meja in skupni nastopi v tujini, 
meni predsednik Hitove uprave mag. 
Dimitrij Piciga. Odvetnik Samo San-
zin je na forumu izpostavil preslabo 
čezmejno povezanost, Tomi Ilijaš, 
direktor podjetja Arctur d.o.o., pa je 

in pet srebrnih priznanj. Srebrna pri-
znanja so si prislužili v podjetjih  
SAOP d.o.o., Gostol-Gopan d.o.o. 
Nova Gorica, Gostol TST d.d., Lindab 
IMP Klima, d.o.o., in Editor d.o.o., 
zlata pa dr. Mojca Stubelj Ars s.p., 
Hidria Rotomatika d.o.o., Hidria AET 
d.o.o., Kolektor Group d.o.o. in dve 
priznanji Mahle Letrika d.o.o. 

Državnega tekmovanja se bodo ude-
ležile tri najboljše inovacije, in sicer: 
•  Hidria AETERNUS – »low-volta-

ge« metalna čepna svečka II. Ge-
neracije (Hidria AET d.o.o.), 

•  implementacija okolju prijaznega 
in ekonomičnega plazemskega 
procesa napraševanja funkcional-
nih prevlek v proizvodnjo kompo-
nent za elektro in avtomobilsko in-
dustrijo (Kolektor Group d.o.o.) in 

•  »Heavy duty« elektomagnetno stika-
 lo za zaganjalnike s kontrolirano si-
 lo pri vklopu (Mahle Letrika d.o.o.).
mag. Nevenka Volk Rožič, direktorica 
GZS – OZ za severno Primorsko

NA LETOŠNJEM GOSPODARSKEM FORUMU, ki je bil organiziran v okviru XXI. srečanja go-
spodarstvenikov Primorske, so iskali možnosti za izboljšanje poslovnega okolja, ki bi spodbudi-
lo gospodarske razvojne in izvozne dejavnosti. Beseda pa je tekla tudi o inovacijah. Foto: arhiv 
GZS – OZ za severno Primorsko

opozoril na čedalje večje zahteve dr-
žave do gospodarstvenikov ter na pre-
počasno odzivnost državne uprave.

Minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravko Počivalšek je 
v tej luči napovedal boljše razmere in 
ugodnejše davčne obremenitve, re-

formo prostorske zakonodaje, dere-
gulacijo poklicev ter prožnejšo de-
lovno zakonodajo. Poleg tega je mi-
nister Počivalšek v družbi predsedni-
ka Gospodarske zbornice Slovenije 
(GZS) Marjana Mačkoška najboljšim 
inovacijam v regiji podelil šest zlatih 
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spremljevalci. Vsi so bili navdušeni 
nad urejenostjo, ko pa smo se zape-
ljali malo ven po zahodni vpadnici, 
se je nekdo v avtobusu oglasil: »Aha, 
tu pa ni več Bovec«. To me je tako 
zbodlo in spodbudilo hkrati. Takrat 
sem si rekel, da moram to spremeni-
ti. Zame je izgled mesta in naše do-
line res zelo pomemben. Urejenost 
kraja izdaja več, kot si mislimo. Zato 
ga skoraj ni dneva, da se ne bi zape-
ljal skozi Bovec z avtom ali kolesom. 
In če vidim, da je kaj narobe, skušam 
poskrbeti, da se zadeve čim prej ure-
dijo. Ni me sram povedati, da pobe-
rem tudi kakšno pločevinko, če na-
letim nanjo. Ni mi težko. Se čutim 
odgovornega. Zato lahko rečem, da 
damo na občini veliko na sam izgled. 
Spomnim se, da smo v času, ko je 
Hotel Kanin propadal in je bila tudi 
okolica zanemarjena, tja pošiljali na-
še javne delavce, da so pokosili travo 
okoli hotela. Turist, ki pride v Bovec, 
vse opazi in ga prav nič ne zanima, 
kdo je lastnik. Zato bomo še naprej 
skrbeli, da bo Bovško urejeno in tu-
ristom ter domačinom prijazna desti-
nacija.
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič

Podelili leto{nje ob~inske 
nagrade in priznanja

Občina Bovec praznuje občinski 
praznik 4. julija, na dan svetega Ur-
ha, zavetnika Bovca. Slovesno prire-
ditev s kulturnim programom in 
podelitvijo priznanj najzaslužnejšim 

občanom pa so soboto pred prazni-
kom pripravili v Kulturnem domu 
Bovec. Že v preddverju so udeležen-
ce z glasbo pričakali člani orkestra 
Banda Musicale “Ex Alpini” di Coia 
iz Tarčenta, dobrodošlico pa sta izre-
kala župan Občine Bovec Valter Mle-
kuž in podžupan Davor Gašperčič.

V veliki dvorani ite Rine je po uvo-
dni slovenski himni v izvedbi Buških 
čeč vse prisotne, med katerimi je po-
sebej izpostavil poslanca v Državnem 
zboru RS Danijela krivca, načelnika 
Upravne enote Tolmin Zdravka li-
karja, predstavnike Občine Prijedor, 
prijatelje iz Tarčenta in častne obča-
ne, najprej nagovoril župan Mlekuž. 
Preletel je dogajanje v občini v pre-
teklem letu. Zahvalil se je vsem, ki 
so kakorkoli prispevali k uspešnemu 
delovanju in izvedbi številnih projek-
tov na različnih področjih, še posebej 
prejemnikom priznanj, katerim je že 
v nagovoru iskreno čestital. Letos je 
Občina Bovec podelila šest priznanj: 
denarno nagrado so prejele Buške 
čeče, priznanji Občine Bovec sta šli 
v roke Božidarju kavčiču in nadi 
Mrakič, plaketi sta prejela Mitja Cu-
der in Gregor Rupnik, naziv častne-
ga občana pa je bil podeljen Antonu 
Prijonu. Priznanja sta podeljevala 
župan Mlekuž in predsednik Komi-
sije za priznanja in nagrade Valter 
Mlekuž.

ČAStni OBČAn OBČine BOVeC
Naziv častni občan občine Bovec 

je letos prejel Anton Prijon, eden 
prvih, ki je reko Sočo preplul od Bov-
škega do Solkana, kar je bil resnično 
velik podvig. Prijonova zanimiva živ-
ljenjska zgodba je polna uspehov, a 
tudi grenkih preizkušenj in trpljenja. 
Vedno znova so sledili ponovni vzpo-
ni, kar zmorejo le velike osebnosti. 
Prijon je svoj prvi tekmovalni čoln 
izdelal v očetovi mizarski delavnici 
in z njim na tekmi tudi zmagal. Na 
svetovnem prvenstvu v Franciji leta 
1959 je postal svetovni prvak. V Ro-
senheimu na Bavarskem je postavil 
lastno mizarsko delavnico, kjer je 
najprej izdeloval vesla, nato čolne. Pri-
speval je veliko izboljšav in patentov.

Po letu 1991 je Prijon v Logu pod 
Mangartom kupil in obnovil Ferjano-
vo domačijo. Življenje mu danes teče 
med Bovško in Bavarsko. Veliko svo-
jega denarja je po osamosvojitvi in-
vestiral v Sloveniji. V Klavžah je po-
stavil tovarno vesel, v čezsoči pa 
kajakaški center s trgovino. Vedno je 
bil povezan s Slovenijo; vedno se je 
čutil Slovenca, zato lahko razumemo 
njegovo nesebično pomoč mladim, ki 
jim je v svojem centru v čezsoči nu-
dil možnost kaljenja v športni in tu-
ristični dejavnosti. Izstopa tudi nje-
gova podpora društvenim dejavno-
stim. Že desetletja skoraj nobena 
prireditev na Bovškem ni minila, ne 
da bi Toni Prijon za različna žrebanja 
in srečelove prispeval svoja vrhunska 
plovila in vesla. Vedno išče možnosti, 
da pomaga in podpira koristne dejav-

nosti in projekte. Ima tudi velike za-
sluge, da je trentarska MHE Krajcar-
ca ostala v rokah domačinov in ni 
končala v rokah upnikov.

PlAketA OBČine BOVeC
Dolgoletni kulturni in družbeni 

aktivist na Bovškem Mitja Cuder je 
prejel plaketo občine Bovec. Bil je 
eden izmed prvih kulturnih delavcev, 
ki so zopet prebudili gledališko de-
javnost, najprej v Soči in nato v Bov-
cu. Še danes je eden izmed trdnih 
stebrov Gledališke skupine B’c. Cu-
der je uspešen predsednik Kulturne-
ga društva Bovec in dejaven sodela-
vec na področju turizma v dolinah 
Soče in Lepene. Bil je občinski sve-
tnik in dolgoletni predsednik Komi-
sije za priznanja in nagrade Občine 
Bovec. V zadnjem obdobju je član 
Zveze združenj borcev za vrednote 
NOB na Bovškem.

Drugi letošnji prejemnik plakete je 
Gregor Rupnik, ki zadnji dve leti 
uspešno vodi Krajevno skupnost 
(KS) Bovec. Je član številnih društev, 
predvsem Planinske zveze Slovenije, 
ki mu je lani podelila najvišje prizna-
nje. Bil je dolgoletni član Upravnega 
odbora Planinskega društva Bovec, 
leta 2000 pa postal vodja združene 
stranke SKD in SLS. Pri izgradnji 
današnjega gasilskega doma je sode-
loval kot vodja gradbenega odbora, 
bil pa je tudi vodja gradbenega od-
bora za izgradnjo bovške mrliške 
vežice. Vsestransko je dejaven tudi v 
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S [TUDIJSKIM KRO@KOM DO 
INOVATIVNIH OBLA^IL
Bovec – Posoški razvojni center 
(PRC) je spomladi v Bovcu organizi-
ral študijski krožek (ŠK) z delovnim 
naslovom Preja. Osnovna zamisel je 
bila vzpostavitev skupine rokodelk, 
ki bodo kos izdelavi sodobnih oblek 
iz stoodstotne ovčje volne. 

Uspelo nam je oblikovati ekipo sed-
mih rokodelk, s katerimi smo posku-
sno, v kombinaciji pletenja in filca-
nja, izdelali nekaj oblačil. Gre za 
inovacijo, saj take kombinacije do-
slej nismo poznali, hkrati pa smo s 
krojem in dizajnom zasledovali tip 
oblačila, ki ga bo lahko nosil povpre-
čen obiskovalec Bovškega – kaja-
kaš, pohodnik … V sodelovanju z 
domačim modnim oblikovalcem Bo-
rutom Šulinom smo pripravili nekaj 
izhodiščnih krojev in delo je steklo. 
Enkrat tedensko smo se dobi in pre-
verili, kako gre s pletenjem, filca-

predstavili kreacije. V okviru ŠK je bi-
la narejen prvi korak k našemu cilju – 
izdelavi športno-elegantnih oblačil 
za prosti čas iz naravnih materialov.
Peter Domevšček, mentor ŠK, PRC

POSO[KI KMETIJSKI 
PONUDNIKI GOSTOVALI NA 
DOM@ALSKI TR@NICI
Dom`ale – Enkrat letno se skupina 
kmetov in društev iz Zgornjega Poso-
čja v koordinaciji Posoškega razvoj-
nega centra odpravi na tržnico v Dom-
žale, kjer predstavimo kmetijsko, ku-
linarično in ne nazadnje turistično 
ponudbo naših krajev. Občina Dom-
žale ima lepo urejeno in dobro obi-
skano tržnico, na kateri je vsako so-
boto prisotnih več kot 15 lokalnih 
kmetijskih ponudnikov. Za koordina-
cijo dejavnosti skrbi Vido Repanšek, 
referent za celostno podobo občine, 
ki je tržnico z družabnimi dogodki v 
zadnjih letih dvignil na zgledno ra-

INOVATIVNA OBLAČILA, IZDELANA IZ STOODSTOTNE OVČJE VOLNE, pri izdelavi katerih sta 
bili uporabljeni tehniki pletenja in filcanja, so bila predstavljena na Buškem dnevu. Foto: B. N.

njem, šivanjem ter krojenjem. Delo 
je bilo tehnološko zahtevno, saj je 
terjalo specialna znanja in veliko 
ustvarjalne svobode. Nataša Kuk je 
samo za pletenje ženske jakne pora-
bila več kot 40 ur. 
V okviru ŠK smo izdelali moško in 

žensko jakno, tri puloverje in tuniko. 
Kljub težkemu delu smo prišli do 
končnih izdelkov, ki smo jih javnosti 
pokazali v začetku julija na prireditvi 
Buški dan. Za popestritev dogajanja 
smo nekaj kosov oblačil ponudili tudi 
na dražbi in obiskovalcem na odru 
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Župniji Bovec in drugih družbenih 
sferah ter vedno pripravljen pomaga-
ti.

PRiZnAnJe OBČine BOVeC
nada Mrakič je prejela priznanje 

občine Bovec. Kot članica organiza-
cije Rdečega križa že vrsto let sode-
luje pri delitvi pomoči, predvsem je 
bila aktivna po potresu 2004 in ob 
plazu v Logu pod Mangartom leta 
2000, za kar je prejela bronasti znak 
Civilne zaščite. Sodeluje pri zbiranju 
podatkov o socialno ogroženih obča-
nih, delitvi pomoči v obliki hrane, 
oblačil in denarja, enkrat tedensko 
sprejema pomoči potrebne občane in 

sodeluje pri številnih dobrodelnih 
akcijah. Leta 2014 je za opravljeno 
prostovoljno delo prejela zlati znak 
Rdečega križa Slovenije. Deluje tudi 
v Društvu vojnih invalidov Severne 
Primorske in Turističnem društvu 
Bovec.

Drugo letošnje priznanje je prejel 
Božidar kavčič, ki je v lokalni sku-
pnosti ves čas aktivno vključen na 
različnih področjih. Kot strokovnjak 
je bil del ekipe in nosilec izvedbe 
projekta za gradnjo MHE Krajcarca. 
Na vseh področjih vedno deluje za-
gnano, z neusahljivo energijo, domi-
selnostjo, odličnimi zamislimi in 
zavidljivo realizacijo. Viden pečat je 

dal delovanju v turističnih društvih, 
kot član Sveta Javnega zavoda Tri-
glavski narodni park je tvorno za-
stopal lokalne interese, kot predse-
dnik sveta KS Soča-Trenta pa je bil 
vedno povsod, kjer je bilo najbolj 
potrebno. Kavčič je tudi turistični 
vodnik. Pomembno je sodeloval pri 
pridobivanju sponzorjev za gradnjo 
prizidka in igrišča OŠ Soča.

DenARnA nAGRADA OBČine 
BOVeC

Letošnjo denarno nagrado je pre-
jela vokalna skupina Buške čeče. 
Skupina se ukvarja s starim ljudskim 
izročilom na področju petja in je iz 

pozabe iztrgala ter v življenje povr-
nila neštete stare bovške pesmi. Odli-
kuje jih kakovostno izvajanje in ne-
nehno iskanje novih izzivov. So ne-
pogrešljivi del bovškega kulturnega 
ustvarjanja in vedno pripravljene so-
delovati v vseh občinskih ter dobro-
delnih projektih, bovško kulturno 
dediščino pa prenašajo v slovenski in 
širši prostor.

V odličnem kulturnem programu 
po scenariju in v režiji Roberta tram-
puža, ki je za rdečo nit izbral moto 
»tri pobratena mesta, tri ženske, tri 
umetnosti, ena sama ljubezen …«, so 
nastopile sopranistka Milica Stijepić 
ob spremljavi pianistke Sofije kova-
čević, obe iz pobratene Občine Prije-
dor, članica harmonikarskega orke-
stra Tarčento Martina Spollero, iz 
pobratene Občine Tarčento, in doma-
činka, gledališka igralka tjaša Hro-
vat. V celostno podobo je večer po-
vezala članica Gledališke skupine 
Bovec Slavica Della Bianca. Po kon-
čanem slovesnem delu se je večer 
nadaljeval s pogostitvijo in ob prije-
tnem kramljanju v preddverju.
Milan Štulc

Poro~ilo 12. ob~inske seje 
člani Občinskega sveta Občine Bo-

vec so sredi junija na 12. redni seji 
obravnavali točko Okoljevarstveno do-
voljenje za odlagališče nenevarnih 
odpadkov Volče. Direktor Komunale 
Tolmin Berti Rutar je najprej pojasnil 
postopek zapiranja deponije Volče in 
kasnejše upravljanje z zaprtim odla-

Utrinki

LETOŠNJI NAGRAJENCI OBČINE BOVEC (od leve): vokalna skupina Buške čeče (v imenu skupine je nagrado prevzela članica Neda Cuder), 
Božidar Kovačič, Nada Mrakič, Mitja Cuder, Gregor Rupnik in Anton Prijon (v njegovem imenu je nagrado prejela Nina Čopi iz Prijon sport 
centra). Nagrajenci so na fotografiji v družbi dveh Valterjev Mlekužev – župana in predsednika Komisije za nagrade in priznanja Občine Bovec. 
Foto: Mateja Kutin

ven, saj ne gre le za kraj nakupov, 
ampak tudi druženja. V zadnjem tri-
letnem obdobju so uredili parkirišče, 
asfaltirali dostop do tržnega prostora 
in uredili prireditveni plato.
Najpomembnejši dan na tržnici je 
sobota. Dogajanje popestrijo z raz-
ličnimi nastopi, tematskimi dnevi in 
predstavitvami različnih območij iz 
Slovenije. Zgornje Posočje se je pr-
vič predstavilo pred tremi leti, ko je 
župan Občine Domžale Toni Dra-
gar tolminskemu županu Urošu 
Brežanu ponudil priložnost za pred-
stavitev in promocijo našega obmo-
čja. Sirarna Škander se je po prvem 
obisku odločila za redno sobotno 
prodajo na domžalski tržnici.
Letos smo Domžale obiskali 18. ju-
nija. Domžalčanom smo se želeli 
približati, da bi, tudi ko odidemo, 
pomislili na naše kraje, se kdaj pa 
kdaj usedli v avto in se odpravili na 

izlet v Posočje, na obisk planin, kuli-
narično razvajanje in uživanje v nara-
vi. Sestavili smo pestro ponudbo. 
Sirarna Čadrg je predstavila Sir Tol-
minc, Sirarna Škander Bovški sir, 
Loredana Beridan suhomesne iz-
delke, Čebelarstvo Lucka med in 
čebelarske izdelke, Alenka Gololi-
čič unikatno keramiko, Vladko 
Trebše je pletel košare, članice 
Društva Od ovce do izdelka so pred-
stavile izdelke iz ovčje volne, članice 
Društva Samooskrba Kobarid pa so 
pripravile krompirjevo friko in čom-
pe ter skuto. Družbo nam je delala 
novinarka Tanja Vidic, ki nas je s 
prijetnimi vprašanji spodbujala, da 
smo obiskovalcem povedali, kaj vse 
ponujamo in kaj se dogaja v Zgor-
njem Posočju. Za vzdušje so skrbeli 
člani orkestra Godba Domžale.
Besedilo in foto: Peter Domevšček, 
Posoški razvojni center

SREDI JUNIJA SO SE NA DOMŽALSKI TRŽNICI PONOVNO PREDSTAVILI POSOŠKI PONU-
DNIKI: Sirarna Čadrg in Sirarna Škander s siroma, Loredana Beridan s suhomesnimi izdelki, 
Čebelarstvo Lucka z medom in čebelarskimi izdelki, Alenka Gololičič z unikatno keramiko, 
Vladko Trebše s košarami, Društvo Od ovce do izdelka z izdelki iz ovčje volne, Društvo Samoo-
skrba Kobarid pa je obiskovalcem postreglo s krompirjevo friko, čompami in skuto.
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gališčem; pri tem je poudaril obve-
zno izvajanje številnih monitoringov. 
Gre za 30-letno obdobje, ki je dolo-
čeno za izvajanje ukrepov tako v 
času zapiranja kot po samem zaprtju 
odlagališča. člani sveta so sprejeli 
sklep, da so seznanjeni z višino fi-
nančnega jamstva za tehnične zahte-
ve, ki za vse tri posoške občine, so-
lastnice odlagališča nenevarnih od-
padkov Volče, skupaj znaša več kot 
tri mio evrov. S sprejetim sklepom so 
potrdili tudi seznanitev z odgovorno-
stjo, ki jo solastnicam odlagališča 
nalaga Uredba o odlagališčih odpad-
kov. Gre za zakonsko zagotavljanje 
sredstev za tako imenovano izvajanje 
izvirnih nalog, v sklopu katerih je 
Občina Bovec dolžna pokriti nekaj 
več kot 24,5-odstotni delež, Občina 
Kobarid dobrih 21 odstotkov, Občina 
Tolmin pa malo več kot 54 odstotkov 
za izračun finančnega jamstva. Spre-
jeli so tudi Spremembo cen oskrbe s 
pitno vodo, odvajanja in čiščenja ko-
munalnih odpadnih in padavinskih 
voda ter ravnanja s komunalnimi 
odpadki, ki se v bovški občini, z iz-
jemo omrežnine, v povprečju sicer 
znižujejo.

Svetniki so prisluhnili pomočniku 
komandirja Policijske postaje Bovec 
Robertu Horvatu, ki je podal infor-
macijo o opravljenem delu v prete-
klem letu. V daljši razpravi so se 
podrobneje seznanili s stanjem v ob-
čini na področju varnostnih razmer.

Ena izmed obravnavanih točk se je 
dotaknila tudi sprememb in dopolni-
tev Odloka o ustanovitvi javnega za-

voda Knjižnica Cirila Kosmača Tol-
min. Veljavni odlok je bil namreč 
sprejet aprila 1999. Zaradi novih in 
spremenjenih zakonov, ki vplivajo na 
delovanje knjižnice, je bilo zato nuj-
no, da se besedilo uskladi z aktualno 
zakonodajo. člani sveta so predlaga-
ne spremembe, ki jih je v drugem 
branju predstavila direktorica Knji-
žnice Cirila Kosmača Tolmin Jožica 
štendler, tudi potrdili.

V nadaljevanju so sprejeli Odlok o 
spremembi Odloka o turistični taksi 
v Občini Bovec, Spremembo cenika 
pristojbin na Tržnici Bovec in Spre-
membo cenika parkiranja na Avto-
domskem postajališču Dvor Bovec. 
Poleg tega so obravnavali tudi poslov-
no poročilo Lokalne turistične orga-
nizacije (LTO) Bovec za preteklo le-
to. Po besedah direktorja Janka 
Humarja je bilo leto 2015 najbolj 
uspešno, saj nikoli prej bovški LTO 
ni zabeležil toliko nočitev, poleg tega 
pa je tudi obisk turistično-informacij-
skega centra označil za rekordnega. 
Humar je predstavil dejavnosti, ki jih 
načrtujejo v letošnjem letu, pri čemer 
bodo skušali ohraniti raven gostov in 
nočitev na nivoju preteklega rekor-
dnega leta. Cilj destinacije je tako 
ohranitev dosežene ravni in priprava 
na nadaljnjo rast v letu 2017. člani 
sveta so v nadaljevanju sprejeli tudi 
sklep o izdaji soglasja za prenos po-
hodniških poti, ki so v lasti Občine 
Bovec, v upravljanje LTO Bovec in 
župana Valterja Mlekuža pooblasti-
li, da na podlagi tega sklepa z LTO 
podpiše ustrezno pogodbo. člani sve-

ta so potrdili tudi predlog cenika za 
prevoze s krožnokabinsko žičnico v 
poletni sezoni, ki ga je pripravil ožji 
odbor LTO Bovec. Cenik je objavljen 
na občinski spletni strani, na hitro pa 
naj omenimo, da bo povratna karta 
za odrasle znašala 17 evrov, za otro-
ke med 10. in 18. letom pa 12 evrov. 

Svetniki so obravnavali in potrdili 
še Program vzdrževanja gozdnih cest 
v letu 2016.

Pri načrtovanju delovanja vrtca in 
predlogu sistemizacije delovnih mest 
za šolsko leto 2016/2017, ki ju je po-
dal ravnatelj osnovne šole Bovec iz-
tok kenda, so se svetniki spopadli z 
občutljivo odločitvijo, in sicer ali naj 
se oddelek vrtca v Soči ohrani ali ne. 
Zaradi majhnega vpisa in glede na 
zahtevane normative bi morali odde-
lek ukiniti, vzgojiteljice pa bi se lah-
ko prerazporedilo. Kljub temu so 
potrdili obstoj dosedanjih 6,5 oddel-
ka, število prostih mest v oddelkih in 
obseg zaposlitev, kar pomeni ohrani-
tev oddelka v Soči. Obravnavali in 
potrdili so tudi cene vrtca za novo 
šolsko leto.

Sledila je še predstavitev letošnjih 
prejemnikov občinskih priznanj in 
nagrad, ki jih je članom sveta predla-
gala Komisija za priznanja in nagra-
de. Vsi predlagani prejemniki so bili 
s strani odgovornih tudi potrjeni. Za-
radi obsežnega dnevnega reda je bila 
seja prekinjena, tako da bodo člani 
sveta predvideno obravnavanje poro-
čila Nadzornega odbora preložili na 
prihodnjo sejo. 
Besedilo in foto: Milan Štulc

Utrinki

Slovesno odprtje prve 
polnilnice elektri~nih vozil 
na Bov{kem

Prva polnilnica za električne avto-
mobile v občini Bovec je bila v za-
četku junija predana svojemu name-
nu v prijetnem vzdušju, počaščenem 
z obiskom predsednika Republike 
Slovenije Boruta Pahorja. Slovesnost 
je potekala na preprost način, a v 
slogu najboljših prireditev. V proto-
kolu, pripravljenem in vodenem s 
strani Občine Bovec, so nas skozi 
prireditev po scenariju Roberta 
trampuža popeljali učenci OŠ Bovec. 
Najprej je zbrane pozdravil domači 
župan Valter Mlekuž, ki je izrazil 
veselje, da se je, čeprav v zelo krat-
kem času, od pobude do izvedbe vse 
odvilo v najlepšem redu. »Še enkrat 
smo dokazali, da lahko z združenimi 
močmi premagamo vse ovire in dose-
žemo tudi najtežje dosegljive cilje. 
Pobudo Rotary kluba za postavitev 
polnilnice smo na Občini Bovec spre-
jeli brez oklevanja. Čeprav smo pri 
prvotnem načrtu naleteli na številne 
ovire, pa nas je spremljala tudi sreča, 
saj sva z direktorjem Kmetijske zadru-
ge Tolmin nikom Mavrom, ki je po-
nudil postavitev polnilnice v lasti re-
žiji, takoj našla skupni jezik. Za to se 
mu tudi iskreno zahvaljujem. S to 
prvo polnilnico za električne avtomo-
bile na Bovškem orjemo novo ledino 
zelene energije, s tem pa dajemo tudi 
novo priložnost razvoju turizma pri 
nas.«

Zbrane je nagovoril tudi Maver, ki 
je poudaril, da so njihovi pristopi na 

TUDI LETOS POLETNA [OLA 
V BOVCU
Bovec – Poletno šolo Bovec za ce-
lovško univerzo organizira Vladimir 
Wakounig, ki je pred kratkim obi-
skal župana Občine Bovec Valterja 
Mlekuža in mu predstavil letošnjo 
rdečo nit. Ob tem se je občini zahva-
lil za vso podporo, ki jo organizator-
jem poletne šole nudi že vrsto let. V 
okviru možnosti je župan Mlekuž tudi 
letos obljubil nadaljnjo občinsko pod-
poro, saj se zaveda velikega pome-
na te šole v Bovcu na različnih rav-
neh. Tu namreč ne gre le za izobra-
ževalni, ampak tudi turistični vidik, 
saj na ta način študentje spoznavajo 
naše kraje in neposredno prispevajo 
k zasedenosti nočitvenih kapacitet.

Tradicionalna mednarodna Poletna 
šola Bovec bo v organizaciji celov-
ške univerze potekala od 15. do 29. 

avgusta. Poleg celovške univerze se 
Poletne šole Bovec vsako leto ude-
ležujejo udeleženci iz različnih uni-
verz – od ljubljanske Filozofske fa-
kultete do Univerze v Mariboru, na 
Primorskem, Reki, v Trstu in Vidmu.

Na temo letošnje poletne šole Ume-
tnostno in kulturno posredovanje v 
Alpsko-Jadranskem prostoru bodo 
potekala predavanja in delavnice, 
organizirane bodo ekskurzije ter 
ogledi mesta, osnova pa je udelež-

ba na jezikovnih tečajih slovenske-
ga, nemškega, hrvaškega, furlan-
skega in italijanskega jezika.
Besedilo in foto: Milan Štulc

MLADI GLASBENIKI 
PONOVNO NAVDU[EVALI
Bovec – Med 29. junijem in 26. juli-
jem je Bovec zasedel 11. Orkester-
kamP. Poletni utrip kraja je popestri-
la glasba petih mladinskih orkestrov, 
v katerih je nastopilo okoli 300 mla-
dih glasbenikov, starih od sedem do 
25 let iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, 
Italije, Madžarske in Poljske. V Bov-
cu, Logu pod Mangartom, Trenti, 
Čezsoči, Kobaridu in Tolminu je bilo 
na desetih orkestrskih koncertih 
moč slišati dva pihalna orkestra, po 
enega godalnega in simfoničnega 
ter džezz ansambel. Orkestri, ki so 
jih vodili dirigenti iz Slovenije, Avstri-

ORGANIZATOR POLETNE ŠOLE BOVEC Vladimir Wakounig je pred kratkim obiskal bovškega 
župana Valterja Mlekuža in mu predstavil letošnjo temo.
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vseh ravneh usmerjeni v lokalno ob-
močje. Njihova poslovna filozofija je 
živeti z lokalnim okoljem in ljudmi 
– tudi s takšnimi akcijami, ki okolju 
prinašajo dodano vrednost. Prav go-
tovo pa so vsi udeleženci odprtja 
znali ceniti odločitev predsednika 
države Pahorja, da z odprtjem prve 
polnilnice na Bovškem zaokroži pro-
jekt »Zelena mobilnost prihodnosti 
bo tudi slovenska«. Vidno zadovoljen 
je o projektu med drugim dejal: »Če 
bo Evropi in naši domovini prihranje-
no kakšno surovo obdobje in bo mir 
in bomo priča napredku, bo to skoraj 
zagotovo trajnostni razvoj. To pa po-
meni, da bomo res veliko pozornosti 
namenili ohranjanju okolja. In če je 
kateri deželi na svetu pisan trajnostni 
razvoj na kožo, je pisan Sloveniji.« 
Dotaknil se je velikega potenciala 
naravnih bogastev in neomejenih 
možnosti izkoriščanja obnovljivih 
virov. Na trenutke pa je v svojem na-
govoru to tematiko podkrepil tudi z 

nekoliko bolj čustvenim pridihom: 
»Ko se zapeljemo od Bovškega proti 
morju ali proti prekmurskim ravni-
cam, lahko samo z osuplostjo gleda-
mo, kako lep košček nebes nam je 
nekdo posadil v našo domovino. In 
ko pravim, da smo danes priča zna-
menju časa in da je to v bistvu zna-
nilec prihodnjega obdobja, želim po-
vedati tudi, da je Keltika, ki je za 
Primorce vedno predstavljala pro-
blem, v bistvu postala neka priložnost 
in so ji morda tisti, ki so jo opremili 
s polnilci za električne avtomobile, 
dali neko novo funkcijo.« Slavnostni 
govor je predsednik zaključil s spod-
budnimi besedami: »Ni dvoma, da 
bo zelena tehnologija izpodrinila or-
todoksno staro tehnološko paradigmo. 
In kot rečeno, je to pisano na kožo 
našim krajem in seveda našim lju-
dem, našim otrokom. Slovenija bo 
ostala zelena, ostala bo lepa, prišli jo 
bodo občudovati od vsepovsod, da ne 
govorim o tem, da bomo našo deželo 

najprej občudovali mi in da jo pušča-
mo otrokom kot neko lepo in urejeno 
dediščino, morda celo bolj, kot smo 
jo dobili. V tem smislu vas prosim, 
da razumemo ta majhen današnji 
dogodek, ki bo morda za širšo javnost 
komajda opazen, kot velik znanilec 
prihodnjega časa kot nekaj dobrega, 
nekaj lepega kot nekaj, kar vzbuja v 
vseh nas neko upanje, da bomo v 
naslednjih desetletjih še naprej priča 
temu čudežu lepe narave in prijaznih 
ljudi. Čestitke vsem, ki ste pripomogli 
k temu.«

Na prizorišče se je nato pripeljalo 
električno vozilo. Vsi smo lahko »sli-
šali«, da je neslišno. Novo bovško 
pridobitev in obenem celotno »zeleno 
Keltiko« je predsednik države odprl 
tako, da je vozilo priklopil na polnil-
nico ter jo na ta način predal svoje-
mu namenu.

V sklopu dogajanja je guverner 
Distrikta 1912 Rotary Slovenija Mar-
tin šinigoj humanitarna sredstva za 

projekt Botrstvo predal Zdenki 
šturm iz Zveze prijateljev mladine. 
Po zaključenem uradnem delu je 
predsednika Pahorja presenetil pred-
sednik Tekaškega društva Bovec Vas-
ja Vitez in ga s predajo številke 1313 
povabil na septembrski bovški mara-
ton. Povabilo je z veseljem sprejel in 
izrazil upanje, da bi se maratona lah-
ko tudi udeležil.

Sledilo je prijetno druženje. Ude-
leženci so se lahko prepričali o kako-
vosti izdelkov Kmetijske zadruge 
Tolmin in Mlekarne Planika Koba-
rid, za rujno kapljico pa je poskrbela 
Vinska klet Goriška Brda.
Besedilo in foto: Milan Štulc

O državnih cestah na 
Bov{kem v prihodnje

Od našega zadnjega poročanja so 
se predstavniki Občine Bovec sestali 
z vodjo sektorja za vzdrževanje in 
varstvo cest pri Direkciji RS za infra-
strukturo (DRSI) ljiljano Herga, 

JUNIJA SO ODPRLI PRVO POLNILNICO ZA ELEKTRIČNA VOZILA NA BOVŠKEM. Slovesno-
sti se je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Novo bovško pridobitev in 
obenem celotno »zeleno Keltiko« je predsednik odprl tako, da je vozilo priklopil na polnilnico.

UDELEŽENCI SESTANKA NA TEMO UREJANJA DRŽAVNIH CEST V OBČINI so v intenzivni 
razpravi obravnavali pereče težave in si ob koncu pogovorov v naravi ogledali tudi gradnjo mo-
stu pri trdnjavi Kluže ter obe točki, kjer naj bi se na bovški obvoznici umestili krožišči.

je in Madžarske, so zaigrali številne-
mu občinstvu ter obogatili tudi kul-
turni program tradicionalne priredi-
tve Buški dan. Poslušalci so glasbe-
nike nagradili z dolgimi aplavzi in to-
plimi pohvalami.

Glasba je odmevala ne samo z veli-
kih prizorišč, kot je oder na Trgu go-
lobarskih žrtev v Bovcu, v Kulturnem 
domu Bovec, pri Štolnu v Logu pod 
Mangartom, na trgu v Kobaridu in v 
dvorani Glasbene šole Tolmin, am-
pak tudi na manjših prizoriščih, kot 
so Informacijsko središče Triglav-
skega narodnega parka (TNP) Dom 
Trenta, restavracije Letni vrt v Bovcu 
in Gostišče Vančar v Čezsoči, Črna 
ovca in Gouf v Bovcu, Prijon Sport 
center v Čezsoči. Prav posebni so 

bili komorni koncerti v cerkvah sve-
tega Štefana v Logu pod Mangartom 
in Device Marije v Polju, saj se odli-
kujejo po poduhovljenosti, ki ga nu-
di cerkveni prostor. Glasba v njih za-
zveni z vso svojo zvočno milino. Na 
festivalu OrkesterkamP so gostovale 
že uveljavljene skupine mladih glas-
benikov, ki so s svojim rednim kon-
certiranjem večkrat dokazale talent 
in visoke ambicije. Kot posebni go-
stje so muzicirali kitarist Sebastjan 
Grego iz Tolmina, ki je na recitalu 
predstavil svoj prvenec, zgoščenko 
Guitar recital. Poleg njega so nasto-
pili Saksofonski orkester SOS z naj-
boljšimi slovenskimi in v Sloveniji ži-
večimi tujimi saksofonisti, Jazz Berry 
Band, sedemčlanska zasedba s sa-

ORKESTERKAMP je tudi letos za mesec dni Bovško popestril z glasbo in mladostniško energi-
jo. Foto: Mateja Pelikan
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predstavnikoma DRSI Pavlom Hev-
kom in Božem kordinom ter direk-
torjem Cestnega podjetja Nova Gori-
ca kristjanom Mugerlijem. V inten-
zivni razpravi so obravnavali pereče 
težave na državnih cestah v občini. 
Med nujnimi naložbami so poudarili 
odsek ceste iz Loga pod Mangartom 
proti Predelu. Poleg tega so se zbrani 
strinjali, da je se je treba nemudoma 
lotiti urejanja usada pri vasi Strmec 
in odseka ceste na Mangartsko sedlo, 
ki je zaradi nestabilnega pobočja 
med odcepom za mangartsko kočo 
in Mangartskim sedlom že več let 
zaprta za ves promet. Prioritetno naj 
bi se obravnavalo tudi mednarodno 
cesto preko prelaza Učja, kjer promet 
že pet let poteka s semaforsko uredi-
tvijo, nove težave pa se že kažejo 
tudi na mostovih med Žago in ome-
njenim prelazom. Ob naštetem pa je 
ponovno oživela tudi zamisel za gra-
dnjo predora pod Vršičem. 

Pobudnik srečanja Danijel krivec, 
sicer poslanec v Državnem zboru, je 
na srečanju zbranim predlagal še 
vzpostavitev krožišča na obvoznici, 
in sicer na obstoječem križišču za 
letališče in južno vpadnico, predlagal 
pa je tudi gradnjo krožišča na zaho-
dni vpadnici pri bencinski črpalki. 

Ob koncu pogovorov so si udele-
ženci v naravi ogledali gradnjo mostu 
pri trdnjavi Kluže in obe točki, kjer 
naj bi se na bovški obvoznici ume-
stili krožišči. 
Besedilo in foto: Milan Štulc

V celoti urejena zahodna 
vpadnica 

Cestno podjetje Nova Gorica je 
preplastilo še zadnji odsek zahodne 

vpadnice, ki pelje od bencinske čr-
palke do odcepa Brdo. S tem se je 
zaključila dveletna naložba Občine 
Bovec v zahodno vpadnico, katera je 
po novem urejena od križišča pri 
omenjeni črpalki pa vse do bovškega 
trga. Po tem, ko so izvajalci del za-
menjali dotrajane robnike in nekje 
postavili nove, izravnali cestišče ter 
uredili dodatno odvodnjavanje in par-
kirišča pred večstanovanjskimi ob-
jekti, so cesto preplastili še s fino 
asfaltno prevleko. Dela so opravljali 
z dvema strojema za polaganje asfal-
ta hkrati in s tem dosegli tako ime-
novani topli spoj med asfaltnima pla-
stema obeh voznih pasov, kar pred-
stavlja višjo kakovost preplastitve.

Občina Bovec je za ureditev tega od-
seka letos porabila skoraj 127.000 ev-
rov lastnih sredstev. Skupaj z lansko-
letno naložbo v višini nekaj več kot 
133.000 evrov pa je za ureditev zaho-
dne bovške vpadnice v dveh letih na-
menila nekaj več kot 260.000. Ob tem 
naj spomnimo, da je v preteklem letu 
občina iz 23. člena Zakona o finan-
ciranju občin pridobila 110.000 evrov, 
medtem ko je iz lastnega proračuna 
zagotovila dobrih 23.000 evrov.

Ob tem se Občina Bovec vsem sta-
novalcem ob omenjeni vpadnici in 
ostalim uporabnikom tega cestnega 
odseka zahvaljuje za potrpežljivost v 
času izvajanja del. 
Besedilo in foto: Milan Štulc

Uredili cestni odsek do 
Kaninske vasi in v ^ezso~i

Občina Bovec je z izbranim izva-
jalcem Cestnim podjetjem Nova Go-
rica pristopila k ureditvi okoli 300 
metrov dolgega cestnega odseka, ki 

se vije izpod cerkve sv. Urha do dru-
gega vhoda v Kaninsko vas. Na po-
sameznih mestih je izvajalec del 
poskrbel za odstranitev dotrajane as-
faltne prevleke, opravil pripravljalna 
dela s prilagoditvijo višine jaškov gle-
de na novo asfaltno prevleko in v 
zaključni fazi celoten odsek na novo 

Utrinki

PREPLAŠČEN JE ŠE ZADNJI ODSEK ZAHODNE VPADNICE – S tem se je zaključila dveletna 
naložba v zahodno vpadnico, ki je po novem urejena od križišča pri omenjeni črpalki pa vse do 
bovškega trga.

NA NOVO UREJEN OKOLI 300 METROV DOLG CESTNI ODSEK, ki se vije izpod cerkve sv. 
Urha v Bovcu do drugega vhoda v Kaninsko vas.

preplastil.
V čezsoči pa so dokončali uredi-

tvena dela z odvodnjavanjem in as-
faltirali 80-metrski odsek ceste od 
Doma Krajevne skupnosti čezsoča 
do naslednje asfaltirane dostopne 
ceste. Okolico doma sta uredila javna 
delavca, ki sta zgradila in lično »oble-

mimi talentiranimi mladimi džezzisti 
iz Slovenije ter Cellostrike, ki jo se-
stavljajo violončelisti simfoničnega 
orkestra NOVA filharmonija.

OrkesterkamP je Bovec za mesec 
dni popestril z glasbo in mladostniško 
energijo. Mladi glasbeniki so v Bov-
cu preživljali svoje glasbene počitni-
ce od pet dni do enega tedna in do-
živeli več kot intenzivne vaje z več kot 
30 uveljavljenimi profesorji glasbe. 
Odšli so na raftanje, obiskali Kobari-
ški muzej, se kopali v Nadiži, se spre-
hodili po gozdnih poteh TNP v Trenti, 
si ogledali muzej 1. svetovne vojne 
na prostem Ravelnik, okušali bovške 
čompe in uživali v vsakodnevnem 
pogledu na čudoviti Svinjak.
Metka Sulič, OrkesterkamP

TRADICIONALNO SLOVO OD 
[OLSKEGA LETA
@aga – Konec šolskega leta je na 
Podružnični šoli Žaga, katere vodja 
je Čelestina Kranjc, potekala tradi-
cionalna javna zaključna prireditev, 
ki so se je udeležili župan Občine 
Bovec Valter Mlekuž, Jožica Kavs 
iz občinske službe za družbene de-
javnosti, ravnatelj OŠ Bovec Iztok 
Kenda, starši učencev in krajani 
okoliških krajev.

V pestrem kulturnem programu so 
sodelovali tako vrtičkarji kot učenci, 
ki so se občinstvu predstavili z dra-
matizacijama. V domačem žagar-
skem narečju so otroci iz vrtca zai-
grali igrico Moja pravljica, učenci pa 
so se predstavili z Muco Copatari-

co. Program so popestrili s petjem 
in plesom. Na prireditvi so se učen-
ci, ki v Bovcu obiskujejo oddelek 
Glasbene šole Tolmin, predstavili tu-
di z igranjem na kljunasto flavto in 

klavir. Program je popestrila učenka 
Lara Škander, ki je s prijetnimi zvo-
ki harmonike prireditev popeljala do 
zaključka.
Milan Štulc

NA TRADICIONALNI PRIREDITVI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA so se občinstvu predstavili 
otroci, ki obiskujejo vrtec in Podružnično šolo na Žagi. Foto: Čelestina Kranjc
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kla« podporni zid ter položila prane 
plošče. Občina je za celotno naložbo 
namenila dobrih 10.000 evrov. Glavni 
izvajalec del je bilo Cestno podjetje 
Nova Gorica, ki se je edino prijavilo 
na povpraševanje po ponudbah. Vi-
šina naložbe se je na račun del, ki 
sta jih izvedla javna delavca, ustre-
zno znižala.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Gospodarska delegacija na 
obisku

Gospodarska delegacija iz Kitajske 
in Hong Konga je obiskala podjetje 
Mahle Letrika Bovec. Pred tovarno 
sta jih sprejela poslanec Državnega 
zbora RS Danijel krivec in župan 
Občine Bovec Valter Mlekuž. Vidno 

navdušene nad naravnim okoljem in 
lepotami Bovca je v sejni sobi nago-
voril župan in jim izrekel dobrodo-
šlico v enem najlepših krajev na 
svetu. Povedal jim je, da ima »Bovško 
dve večji tovarni, vsaka pa zaposluje 
okoli 300 ljudi. Sicer je naša občina 
tudi v gospodarskem smislu turistično 
naravnana, pravkar pa zaključujemo 
rekonstrukcijo krožnokabinske žičnice 
smučišča Kanin.« V zaključnih bese-
dah je izrazil pričakovanje, da se 
niso sestali zadnjič.

Gostje so se županu zahvalili, da 
si je vzel čas zanje, povedali pa so 
tudi, da jih prav turizem, tako v po-
letnem kot zimskem času, še posebej 
zanima. Po njihovih besedah je kitaj-
sko gospodarstvo zainteresirano za 

naložbe v vsa področja. Po predsta-
vitvi podjetja Mahle Letrika Bovec so 
si ogledali tudi proizvodnjo.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Med »top 5« slovenskih 
biserov

V majski številki revije Moje finan-
ce so objavili seznam Top 20 turistič-
nih občin v Sloveniji. Analitiki Financ 
so seznam pripravili na podlagi iz-
branih desetih kazalnikov, ki krojijo 
turistično priljubljenost občine. kle-
men Dovjak s Financ je Valterju 
Mlekužu, županu Občine Bovec, ki 
se je uvrstila med prvih pet tako ime-
novanih Top turističnih občin pri nas, 
čestital z dopisom: 

»Namen raziskave je poiskati uspe-
šne slovenske turistične občine in 
domačim gostom predstaviti predno-
sti dopustovanja v domačem okolju 
ter jih spodbuditi, da se odločijo za 
dopustovanje na izjemnih slovenskih 
turističnih destinacijah, ki jih, žal, 
domači gosti še vedno prepogosto pre-
zrejo. Z veseljem vam sporočam, da 
se je vaša občina uvrstila med TOP 
PET turističnih občin med vsemi 213. 
obstoječimi! Za uspeh želimo tudi 
vam in vašim sodelavcem iskreno če-
stitati! Veseli nas, da dokazujete, da 
se v Sloveniji da dobro voditi projekte, 
strateško načrtovati in da ste človek 
na pravem mestu, s pravimi sodelav-
ci in partnerji. Čestitke in uspešno 
tudi naprej!«

Župan Mlekuž se je na obvestilo 
in čestitke odzval z besedami: »Seve-
da sem se nadvse razveselil sporočila 
s Financ, saj je tudi ta izbira še en 
dokaz, da pravi pristopi razvoja tu-
rizma rojevajo prave rezultate. Verja-
mem, da je to le vmesna postaja in 
da so pred nami še številne neizkori-
ščene priložnosti, kot vedno rad re-
čem, pa naj tudi ob tej priložnosti 
ponovim, da bomo samo skupaj lah-
ko dosegali izjemne uspehe. Če bi 
vsak vlekel isti voz na svojo stran, ne 
bi prišli daleč. Take objave, kot je 
tudi tokratna v Financah, pa so do-
kaz, da smo na pravi poti oziroma 
smo nekatere skupne cilje delno že 
dosegli. Vsem turističnim segmentom, 
ki ste prispevali k temu, najprej iskre-
no čestitam in se vam hkrati zahva-
ljujem. Financam pa zahvala, da na 
ta način spodbujajo počitnikovanje v 
Sloveniji in s tem pomagajo krepiti 
turistični produkt Slovenije.«

Milan Štulc

Dan mesta Prijedor
Ob Dnevu mesta Prijedor so se 

povabilu pobratene Občine Prijedor 
odzvali tako na Občini Bovec kot v 
Tekaškem društvu Bovec. Uradni 
sprejem pobratenih in prijateljskih 
občin se je tudi letos odvil pri dolgo-
letnem županu tamkajšnje občine 
Marku Paviću, ki je z velikim vese-
ljem sprejel bovškega župana Valter-
ja Mlekuža, člana občinskega sveta 

DELEGACIJA GOSPODARSTVENIKOV IZ KITAJSKE IN HONG KONGA je konec junija obiska-
la podjetje Mahle Letrika Bovec.

OBELE@ILI 200 LET JAVNEGA 
GLASBENEGA [OLSTVA
Tolmin – Javno glasbeno šolstvo na 
slovenskem letos obeležuje 200-le-
tnico obstoja. Proti koncu 18. stoletja 
so začeli intenzivneje iskati strokov-
no izobražene izvajalce, ki bi bili kos 
delom Johanna S. Bacha, Franza 
J. Haydna, Antonia L. Vivaldija, 
Wolfganga A. Mozarta in drugih. 
Ker so se tudi na naših tleh takratna 
glasbena in kulturna društva resno 
zanimala za vzpostavitev strokovnih 
glasbenih šol (GŠ), je novembra 
1815 dvorna pisarna na Dunaju iz-
dala dovoljenje za odprtje Javne GŠ 
pri normalki v Ljubljani. Ta je s pou-
čevanjem glasbenega pouka pod 
vodstvom Franca Sokolla začela  
7. novembra 1816. Kot pojasnjuje 
Alojz Lopič iz Kulturno izobraževal-
nega centra Notranjske, se je Javna 
GŠ z vzponi in padci, v težkih raz-
merah, obdržala 59 let.
Med letoma 1821 in 1919 je sloven-
ski glasbeni prostor s tovrstnim izo-

braževanjem (v vlogi nemškega glas-
benovzgojnega zavoda) pokrivala tu-
di Glasbena šola Filharmonične druž-
be. Leta 1882 se je ustanovila še GŠ, 
ki je delovala pod okriljem slovenske 
Glasbene matice v Ljubljani – ta ne-
pretrgoma deluje vse do danes. Le-
ta 1919 so ustanovili tudi prvi slo-
venski konservatorij Glasbene mati-
ce, ki je bil leta 1926 podržavljen 
kot zavod z nižjo, srednjo in višjo 
GŠ. V Ljubljani so leta 1939 dobili 
Glasbeno akademijo, ki so jo kmalu 
preimenovali v Akademijo za glasbo. 
Visokošolski univerzitetni glasbeni 
študij poleg omenjene akademije 
danes izvajajo še na ljubljanski Filo-
zofski fakulteti (smer muzikologija) in 
mariborski Pedagoški fakulteti (smer 
glasbena pedagogika). Po 2. sve-
tovni vojni je sledil razcvet javnega 
glasbenega šolstva. Danes v Slove-
niji deluje 54 javnih GŠ s 17 podru-
žnicami in 82 dislociranimi enotami 
ter 13 zasebnih GŠ. Po podatkih Mi-
nistrstva za izobraževanje, znanost 

in šport je v redni del programa, ki 
se financira iz državnega proračuna, 
v šolskem letu 2015/2016 skupno 
vključeno 25.448 učencev.
Zadnji šolski dan je Zveza slovenskih 
glasbenih šol po vsej Sloveniji orga-
nizirala osrednji dogodek, s katerim 
je obeležila ta okrogli jubilej. Na 47 
GŠ so izvedli dve skladbi: slovensko 

himno in skladbo Janija Goloba in 
Dušana Velkaverha Moja dežela iz 
promocijskega spota Gostje prihaja-
jo, ki je v okviru kampanje Slovenija, 
moja dežela nastal leta 1986. V Tol-
minu je slednjo v aranžmaju Matije 
Mlakarja izvedel Kvartet trobil GŠ 
Tolmin, pevsko pa so ga obogatili 
učenci, ki obiskujejo nauk o glasbi. 

NAJUSPEŠNEJŠI UČENCI GLASBENE ŠOLE TOLMIN (dveh nagrajenk ni bilo) so prejeli prizna-
nja za izjemne uspehe, dosežene na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Prvič v zgo-
dovini GŠ Tolmin je posebno pohvalo ravnateljice prejela tolkalistka Mia Kristan (prva levo zgoraj).
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Gorana kavsa in Milana Jojića, lani 
imenovanega častnega meščana me-
sta Prijedor Roberta trampuža ter 
ostale člane delegacije. Po uradnem 
sprejemu so se gostje v družbi gosti-
teljev poklonili in položili vence pred 
spomenikoma žrtvam druge svetovne 
ter zadnje vojne in se udeležili slav-
nostne akademije, podelitve občin-
skih priznanj, plakete in naziva ča-
stnega občana.

Tekaško društvo Bovec pa je tudi 
letos na teku uspešno zastopalo bar-
ve bovške občine in s tem Slovenije. 
Barbi Melihen je v pobratenem Pri-
jedoru že osmič zapored kot prva 
prečkala ciljno črto. Uspeh v katego-
riji deklic letnika 2002 je z drugim 
mestom zaokrožila korina Melihen. 
Tretji mesti sta si med vrstniki prite-

kla tobi Gaberšček in tia Žagar. S 
konkurenco so se dobro kosali tudi 
ostali člani Tekaškega društva Bovec: 
nika Bozja, Dejan Grahović, kimi 
Melihen, Matic Žagar, nejc Žagar 
in eva Žgajnar.
Milan Štulc

Obisk v Domu upokojencev 
Tolmin

V Domu upokojencev Tolmin so 
varovance maja obiskali vsi trije žu-
pani posoških občin Uroš Brežan, 
Robert kavčič in Valter Mlekuž, 
predstavniki Karitasa, Društva upo-
kojencev Tolmin in Rdečega križa 
Slovenije – Območno združenje Tol-
min.

»Dogovorili smo se, da bomo sku-
šali Dan za domove upokojencev iz-

vesti skupaj vsako leto in bo to postal 
tradicionalen dogodek. Vsi smo z ve-
seljem prisluhnili prisrčnemu kultur-
nemu programu učencev Osnovne 
šole Franceta Bevka Tolmin. Bilo je 
veliko petja, plesa ob spremljavi har-
monike, zaigrali so tudi igrico. Varo-
vancem doma so izdelali lične izdelke 
in jim razdelili poljsko cvetje. Tudi 
učencem je bilo prijetno pri srcu, ko 
so videli, kako zelo so razveselili va-
rovance doma in jim polepšali dan. 
Njim in njihovim mentoricam se is-
kreno zahvaljujemo,« je po obisku 
vidno zadovoljna dejala Marjanca 
Velišček, sekretarka območnega 
združenja Rdečega križa Tolmin.

Obiskali so tudi tiste varovance, ki 
se zaradi slabšega zdravstvenega sta-
nja niso mogli udeležiti programa v 

jedilnici. Varovanci so seveda veseli 
vsakega obiska, ki jim spremeni po-
gosto pust vsakdan. Za prireditev so 
se zahvalili z željo, naj jih obiščejo 
čim večkrat.

»V teh dneh je toliko povabil in 
različnih dogodkov, seveda pa pred-
vsem nujnih obveznosti, da človek 
pravzaprav ne ve več, kam naj bi šel 
in katerega dogodka bi se udeležil. 
Ampak za takega, kakršen je bil da-
našnji, je vredno preložiti tudi kak-
šno drugo dolžnost. Res sem bil z 
veseljem del ekipe, ki je danes varo-
vancem Doma upokojencev Tolmin 
polepšala dan in verjamem, da nam 
bo Dan za domove upokojencev uspel 
tudi v prihodnjih letih,« je povedal 
župan Občine Bovec Valter Mlekuž.
Milan Štulc

OB DNEVU MESTA PRIJEDOR so se povabilu pobratene Občine Prijedor z veseljem odzvali 
tako na Občini Bovec kot v Tekaškem društvu Bovec. Foto: arhiv Občine Prijedor

DAN ZA DOMOVE UPOKOJENCEV naj bi postal tradicionalen dogodek. Foto: arhiv Območ-
nega združenja Rdečega križa Tolmin

Programu svečane prireditve so po-
leg številnih obiskovalcev na atriju 
pred šolo prisluhnili tudi župana Ro-
bert Kavčič in Valter Mlekuž ter 
podžupanja Martina Kenda. Zgo-
dovinskemu pregledu, vezanemu na 
omenjeni jubilej, ki ga je pripravila 
učiteljica GŠ Tolmin Katja Skočir, 
in slovesnemu nagovoru ravnateljice 
Maje Klanjšček je sledila podelitev 
priznanj za izjemne uspehe, doseže-
ne na regijskih, državnih in medna-
rodnih tekmovanjih. Te je prejelo 12 
najuspešnejših učencev v letošnjem 
šolskem letu. Prvič v zgodovini GŠ 
Tolmin pa je posebno pohvalo rav-
nateljice prejela tolkalistka Mia Kri-
stan, in sicer za odlične uspehe v 
vseh šestih letih glasbenega šola-
nja, za izjemne uspehe na državnih 
in mednarodnih tekmovanjih, sode-
lovanje v šolskih orkestrih, vestno 
delo in številne nastope. Zbrani so 
lahko prisluhnili tudi trem skladbam, 
ki so jih na orfov instrumentarij od-
igrali učenci nauka o glasbi pod 

mentorstvom Erike Bizjak. Po ura-
dnem zaključku so učenci pri svojih 
učiteljih prejeli zaključna spričevala.
Besedilo in foto: T. Š. F. 

UMETNIKI ZA KARITAS
Bovec – V Hotelu Alp so odprli pro-
dajno razstavo del, nastalih na 21. 
mednarodni likovni koloniji Umetniki 
za karitas, ki se je odvijala lani na Si-
njem vrhu nad Ajdovščino. V Bov-
ških hotelih letos že dvajsetič zapo-
redoma postavljajo na ogled dela 
umetnikov. Ob odprtju razstave sta 
za uvod poskrbela domači kantavtor 
Peter Della Bianca s pesmijo in 
Dana Ivančič z recitacijo, udele-
žence odprtja razstave pa je pozdra-
vila vodja projekta Umetniki za Kari-
tas Jožica Ličen. Ta je zbranim 
predstavila sam potek projekta, v 
nadaljevanju pa tudi udeležence za-
dnje mednarodne kolonije, strokov-
ne sodelavce in razstavljavce. Med 
drugim je povedala, da so ustvarjalci 

kolonij v 21 letih prihajali s praktično 
vseh kontinentov. Poleg tega se lah-
ko pohvalijo, da je bilo v njihovih ko-
lonijah 1.480 avtorjev, skupaj pa je 
do danes nastalo že več kot 2.200 
likovnih del. S svojo udeležbo je do-
godek počastil tudi župan Občine 

Bovec Valter Mlekuž, ki je izrazil 
veselje in zadovoljstvo, da mu je pri-
padla čast uradnega odprtja razsta-
ve. Izkupiček prodajne razstave bo 
namenjen Skladu Bogdana Žorža za 
pomoč otrokom. 
Besedilo in foto: Milan Štulc

IZKUPIČEK OD PRODAJNE RAZSTAVE DEL, nastalih na 21. mednarodni likovni koloniji Ume-
tniki za Karitas, ki je postavljena v Hotelu Alp, je namenjen Skladu Bogdana Žorža za pomoč 
otrokom.
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Ob~ina Kobarid

Iz ob~inskih uprav

Sodelovanje s Kitajsko se 
nadaljuje

Konec maja so Kobarid obiskali 
predstavniki kitajske družbe Natural 
Home, ki so s podjetjem Leskom iz 
Občine Kobarid podpisali pogodbo o 
sodelovanju. Slavnostnega podpisa 
pogodbe, ki je potekal na Brdu pri 
Kranju, sta se udeležila tudi minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no mag. Dejan Židan in podžupan 
Občine Kobarid Marko Miklavič. 
Predstavnike kitajske družbe Natural 
Home je v Kobaridu sprejel kobariški 
župan Robert kavčič. Predstavil jim 
je tako občino kot tudi dolino Soče 
in gospodarstvo Goriške razvojne re-
gije. Zahvalil se jim je za obisk in 
sodelovanje z željo, da se bo v pri-
hodnjih letih to še poglobilo.

Junija pa je dolino Soče obiskala 
številčnejša gospodarska delegacija iz 
Kitajske in Hong Konga pod vodstvom 
dr. Georga Soja iz hongkonškega 
združenja srednje velikih podjetij 
Hong Kong Greater China SME Alli-
ance Association. Dr. So je bil leta 
2014 član kitajske vladne delegacije, 
ki je novembra obiskala Slovenijo in 
na povabilo podžupana Miklaviča tu-
di dolino Soče. Po uspešnem novem-
brskem obisku je konec junija v Koba-

rid pripotoval z gospodarsko delega-
cijo, ki je bila nad naravnimi lepota-
mi Slovenije in doline Soče navduše-
na. Dr. So meni, da bi jih morali spo-
znati tudi drugi Azijci bodisi v zim-
skem bodisi v poletnem času. Poleg 
turizma je delegacijo iz Kitajske za-
nimalo tudi gospodarstvo, zato so 
bili na sprejem povabljeni gospodar-
stveniki iz Posočja, ki so ob tej prilož-

nosti navezali nove poslovne stike.
Po predstavitvi turističnih zanimivo-

sti doline Soče v Zeleni hiši v Koba-
ridu je dr. So s kobariškim županom 
podpisal pismo o nadaljnjem sodelo-
vanju. Delegacija je nato obiskala pod-
jetji TIK Kobarid in Mlekarno Plani-
ka ter Kobariški muzej in Ustanovo 
»Fundacija Poti miru v Posočju«.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Z javnim prevozom 
povezujemo podeželje

V petek, 8. julija, je v okviru pilo-
tnega projekta Trajnostna mobilnost 
v občini Kobarid zaživel javni prevoz 
KOBARID Hop ON – Hop OFF. Avto-
bus z 21 sedeži in možnostjo prevo-
za petih koles je namenjen tako ob-
čanom kot turistom. Za izvedbo pro-
jekta je Občina Kobarid v letošnjem 
proračunu namenila 18.000 evrov. 
Glavni namen vzpostavitve javnega 
prevoza je povezati podeželje s sre-
diščem občine in s tem občanom olaj-
šati dostop do javnih storitev (zdrav-
stvenih in socialnih, nakupovalnih, 
kulturnih …), obiskovalcem pa omo-
gočiti javni prevoz do turističnih zna-
menitosti in planinskih poti (rojstnih 
hiš Simona Gregorčiča in Simona 
Rutarja, planine Kuhinja, Drežnice, 
Matajurja, Nježne hiše, starega va-
škega jedra Breginj, Robidišča, kopal-
nih mest Nadiže, Soče …). Avtobusni 
prevoz omogoča tudi transport koles 
do ključnih točk kolesarskih in poho-
dniških poti v občini Kobarid. V času 
glavne turistične sezone je zagotov-
ljen krožni sistem javnega prevoza 
dvakrat dnevno po razpisanem voz-
nem redu. Slednji je skupaj z zemlje-
vidom, na katerem so označene vo-

JUNIJA JE KOBARID OBISKALA ŠTEVILČNA GOSPODARSKA DELEGACIJA IZ KITAJSKE IN 
HONG KONGA, ki je bila nad naravnimi lepotami navdušena. Poleg turizma jih je zanimalo tudi 
gospodarstvo, zato so bili na sprejem povabljeni gospodarstveniki iz Posočja, ki so ob tej prilož-
nosti navezali nove poslovne stike. Dr. Georg So iz hongkonškega združenja srednje velikih 
podjetij Hong Kong Greater China SME Alliance Association pa je s kobariškim županom Ro-
bertom Kavčičem podpisal pismo o nadaljnjem sodelovanju.

Utrinki

OBELEŽEVANJE 40. OBLETNICE POTRESA se je v Breginju nadaljevalo na prazničen 25. ju-
nij. V popoldanskih urah je svoja vrata odprla Muzejska zbirka Mazora, v večernih pa je v starem 
vaškem jedru potekal filmski večer. Foto: Anja Medved

DAN ODPRTIH VRAT 
MUZEJSKE ZBIRKE IN 
FILMSKI VE^ER
Breginj – V sklopu obeleževanja 
40. obletnice potresa je 25. junija 
Muzejska zbirka Mazora v popoldan-
skih urah na dnevu odprtih vrat go-
stila številne radovedne in znanja 
željne. Ob zanimivih etnoloških in 
vojnih eksponatih ter z njimi poveza-
nimi zgodbami so obiskovalci lahko 
(po)doživeli zgodovino krajev pod 
Stolom.

Zvečer se je dogajanje preselilo v 
breginjsko staro vaško jedro Ščirnov 
ograd, kjer je potekal filmski večer, 
na katerem so predvajali redko jav-
no prikazane arhivske posnetke; ne-
katere med njimi celo prvič. Vreme 
nam ni prizaneslo, tako da smo bili 
dogodek primorani izpeljati v dvorani 
oziroma lindi starega vaškega jedra. 

Večer smo otvorili z dokumentarnim 
filmom Šestega maja, na četrtek, av-
torice Martine Repinc iz Sloven-

skega programa televizije RAI. De-
ževen večer smo nadaljevali z ogle-
dom posnetkov, ki jih je iz arhiva 

RTV Slovenija zbral in pripravil San-
di Lavrenčič. S svojim obiskom nas 
je počastil tudi konservatorko-resta-
vratorski svetnik mag. Ivan Bogov-
čič, ki je s seboj prinesel posnetek 
iz njegovega terenskega dela v na-
ših krajih. Z obiskovalci je delil svoje 
spomine na delo, povezano z reše-
vanjem fresk iz po potresu rušečih 
se hiš. Udeleženci smo si z velikim 
zanimanjem ogledali posnetke. Mar-
sikdo se je na njih zagotovo tudi pre-
poznal.

Organizatorji dogodka so bili Krajev-
na skupnost Breginj, Turistično dru-
štvo Breginj, Poslednji muzej sodob-
ne umetnosti, Zavod Kinokašča in 
Muzejska zbirka Mazora. Hvaležni 
vsem, ki so jim priskočili na pomoč, 
že kujejo načrte za ponovitev in nad-
gradnjo tega večera.
Srečko Gašperut, KS Breginj
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zne linije, objavljen na spletni strani 
Občine Kobarid in Lokalne turistične 
organizacije Sotočje ter na vseh po-
stajališčih. Zloženka z voznim redom 
pa je na voljo v Turistično-informa-
cijskem centru Kobarid. Dnevna kar-
ta za avtobusni prevoz ene osebe 
znaša en evro. Prevoz otrok do dese-
tega leta starosti in koles je brezpla-
čen. Z nakupom karte lahko uporab-
niki v enem dnevu neomejeno upo-
rabljajo storitve minibusa.

Želja in zamisel občine je, da se 
javni prevoz ohrani tudi izven turi-
stične sezone in s tem omogoči sta-
rejšim občanom iz oddaljenejših 
krajev lažji dostop do storitev v cen-
tru in prevoz nazaj domov. Konec 
avgusta bo zato izvedla anketo, kate-
re namen je pridobiti informacije o 

njihovih potrebah po javnem prevo-
zu.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Izvajanje parkirnega režima 
ob reki Nadiži in v Zaro~i{~u

Na osnovi Odloka o prometnem in 
obrežnem režimu na območju Občine 
Kobarid se je letos s 15. junijem pri-
čel izvajati tudi parkirni režim ob 
reki Nadiži. Prispevek za urejanje se 
bo do 31. avgusta zaračunaval vsak 
dan od 9. do 19. ure na parkiriščih 
pri Robiču (Bife Z’Der), Podbeli (za 
mostom), pri Napoleonovem mostu 
in pri mostu pod vasjo Logje.

Višina urnega nadomestila znaša 
en evro, cena dnevnega nadomestila 
pa osem evrov. Znotraj časovnega 
okvira, za katerega bo plačano nado-

mestilo na kateremkoli urejenem 
dostopnem mestu, bo mogoče z istim 
parkirnim listkom koristiti vsa ostala 
urejena dostopna mesta in tudi javna 
parkirišča, ko bodo vzpostavljena.

Letno nadomestilo za občane ter 
lastnike stanovanjskih in počitniških 
objektov v občini znaša 18, za ostale 
uporabnike pa 48 evrov. Gostom, ki 
prenočujejo pri turističnih ponudni-
kih na območju občine Kobarid, je 
omogočen tudi nakup tedenske do-
volilnice, za katero bodo odšteli 16 
evrov. Letne in tedenske dovolilnice 
so na voljo v Turistično-informacij-
skem centru Kobarid, pridobiti pa jih 
je mogoče ob predložitvi ustreznih 
dokazil.

Lastniki zemljišč ob reki Nadiži v 
občini Kobarid lahko prejmejo brez-

plačne dovolilnice za nemoteno par-
kiranje vozila na svojem zemljišču. 
Letošnja novost je, da morajo vsi la-
stniki parcel ob Nadiži obnoviti do-
volilnico, ki jo prejmejo na Občini 
Kobarid.

Prispevek za urejanje se zaračuna-
va tudi na parkirišču Zaročišče, od 
koder je urejen dostop do slapa Koz-
jak, in sicer vsak dan do 31. oktobra 
od 9. do 19. ure.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Parkirni režim v centru 
Kobarida

Odlok o parkiranju v Občini Koba-
rid določa tri vrste območij, name-
njenih parkiranju: modro cono, na-
menjeno kratkotrajnemu parkiranju, 
belo cono, ki je namenjena brezplač-

Utrinki

PODPRITE SONARAVNO BIVANJE IN TUDI VI SKOČITE NA BUS HOP ON – HOP OFF. Od  
8. julija dalje ta po ugodni ceni (dnevna karta znaša en evro) povezuje podeželje s središčem 
občine in s tem občanom lajša dostop do javnih storitev, obiskovalcem pa omogoča javni pre-
voz do turističnih znamenitosti ter kolesarskih in planinskih poti.

PRISPEVEK ZA UREJANJE se na osnovi Odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju 
Občine Kobarid na parkiriščih ob Nadiži zaračunava vsak dan med 9. in 19. uro do konca avgusta, na 
parkirišču v Zaročišču pa do konca oktobra.

RAZSTAVO DVEH SLIKARJEV AMATERJEV Iva Manfreda - Mlinarja in Iva Uršiča - Gotarja je 
množica obiskovalcev, ki se je udeležila odprtja tega dogodka, toplo sprejela. Foto: Ivica Leban

LIKOVNA RAZSTAVA 
DOMA^E KRAJINE
Kobarid Kulturno društvo (KD) Nit je 
na pobudo članice društva Ine Ster-
gar drugi petek v juniju z razstavo 
slik povezalo dva slikarja amaterja, 
ki ju poleg likovnega ustvarjanja ve-
že tudi enako ime. Poleg tega sta 
oba sta svojo mladost preživela v 
Sužidu, oba sta začela slikati že v 
otroštvu, danes pa sta oba že v po-
koju in prav tako sta oba tokrat svoja 
dela prvič razstavila tudi v Kobaridu.

Likovno ustvarjanje je Ivu Uršiču - 
Gotarju iz Kobarida v zrelih letih nu-
dilo uteho. Do danes je izpod njego-
vih rok nastalo kar nekaj lepih slik, ki 
večinoma krasijo domove prijateljev 
in znancev. Za razstavo je avtor iz-
bral slike z motivi kobariške krajine v 
tempera tehniki. Njegov slikarski ko-
lega Ivo Manfreda - Mlinar, ki da-

nes živi v Kopru, pa je živo opisal tu-
di okoliščine izbora motivov za svoje 
razstavljene slike – od lovljenja pol-
hov v bukovih štorih do ohranjanja 
spominov na hišo svojih staršev in 

kapelice, ki ga vedno spremlja ob 
prihodu in odhodu iz domačih kra-
jev. Razstavljene slike so naslikane v 
oljni tehniki, tušu in svinčniku. Man-
freda pa ni samo slikar, vešč je tudi 

kiparjenja. Njegovi kipi so postavlje-
ni v kar nekaj krajih na Primorskem.

Razstavo sta s pozdravnimi beseda-
mi uvedla predsednica KD Nit Silva 
Mlekuž in župan Občine Kobarid 
Robert Kavčič. Poetično sta jo z 
Gregorčičevimi verzi oplemenitili 
članici društva Marjeta Manfreda 
in Mila Uršič, glasbeno pa sta jo 
razgibala učenca Glasbene šole Tol-
min Nejč Čebokli s Fugazzijevim 
Alegrom v a-molu na harmoniki in 
Aljaž Mašera z Mozartovim Turškim 
maršem na marimbo. Množica obi-
skovalcev je razstavo toplo sprejela 
in se ob dobrotah Gotarjeve sopro-
ge Olge Uršič in Restavracije Kotlar 
še dolgo zadržala v družbi obeh sli-
karjev in njunih slik, ki so bile v Pep-
čevi oziroma Zeleni hiši na ogled 
vse do konca junija.
Marjeta Manfreda, članica KD Nit

SO^Asnik, letnik XVII, {t. 3, 2016



SO^Asnik, letnik XVII, {t. 3, 2016

( 16 )Iz ob~inskih uprav

nemu parkiranju, in območje, na 
katerem se parkirnina plačuje. Občin-
ski svet Občine Kobarid je na podla-
gi odloka sprejel sklep, da se na par-
kirišču na Volaričevi ulici v Kobaridu 
vzpostavi območje kratkotrajnega 
parkiranja (modra cona) z omejitvijo 
parkiranja v času od 6. do 20. ure na 
največ dve uri.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Polnilnica za elektri~na 
vozila tudi v Kobaridu

Električna vozila lahko odslej pol-
nimo tudi v Kobaridu. Slovesno od-
prtje polnilnice, ki je svoje mesto 
našla ob stavbi Mlekarne Planika, je 
potekalo 17. junija, kulturni program 
ob tem dogodku pa so sooblikovali 
učenci kobariške osnovne šole.

Pomen električne mobilnosti za 

trajnostni razvoj območja sta prepo-
znali tako Mlekarna Planika kot tudi 
Občina Kobarid in se skupaj odloči-
li postaviti električno polnilnico v 
neposredni bližini trgovine. Mlekarna 
svojo ekološko naravnanost izkazuje 
v proizvodnji mlečnih izdelkov, zato 
se jim je zdela smiselna nadgradnja 
svoje usmeritve tudi na področju pro-
meta in tudi tako prispevati kamen-
ček v mozaiku trajnostnega razvoja. 
Za slednjega si skozi različne projek-
te prizadeva tudi občina. Odločitev 
za naložbo pa poleg skrbi za naše 
okolje narekuje tudi povečano pov-
praševanje, ki se za tovrstne storitve 
obeta v prihodnosti. Na slovesnosti 
sta zbrane nagovorila direktorica 
Mlekarne Planika Anka lipušček 
Miklavič in kobariški župan Robert 
kavčič. S prvim polnjenjem avtomo-

bila sta električno polnilnico simbo-
lično predala v uporabo, polnjenje na 
njej pa bo za enkrat brezplačno.

Slovesnost se je nadaljevala z Dne-
vom odprtih vrat Mlekarne Planika. 
Udeleženci so si lahko ogledali muzej 
Od planine do Planike in nov promo-
cijski film. Poleg že poznanih sirov, 
ki jih proizvaja Mlekarna Planika, so 
poskusili tudi nov sir s koščki dimlje-
ne postrvi iz tolminske ribogojnice 
Faronika, ki so ga poimenovali soški 
sir. Inovativni izdelek je nastal v so-
delovanju z Ribiško družino Tolmin.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

Urejanje varne pe{poti v 
Kobaridu

Občinski svet Občine Kobarid je 
na 10. redni seji, ki je potekala lani 

novembra, na predlog Policijske po-
staje Bovec in ob pozitivnem mnenju 
Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu (SPVCP) Občine Ko-
barid sklenil, da se uredi površine za 
pešce na Markovi ulici 1 v Kobaridu 
in hkrati ukine parkirna mesta za 
avtomobile ter umesti parkirna mesta 
za kolesa in motorna kolesa. Občina 
Kobarid je junija pristopila k ureditvi 
varne pešpoti, ki povezuje del Stre-
sove ulice proti trgovini na Markovi 
ulici. Dosedanja prometna ureditev 
je bila nevarna za vse udeležence v 
prometu, najbolj pa za pešce. Z ure-
ditvijo varne pešpoti občani in obi-
skovalci, predvsem pa starši z otroki 
in otroškimi vozički, starejši občani 
in gibalno ovirane osebe, varno ter 
brez dodatnih ovir dostopajo do tr-

SLOVESNO ODPRTJE POLNILNICE ZA ELEKTRIČNE AVTOMOBILE je sredi junija potekalo v 
Kobaridu. S prvim polnjenjem sta jo v uporabo predala direktorica Mlekarne Planika Anka Lipu-
šček Miklavič in kobariški župan Robert Kavčič.

MODRA CONA, NAMENJENA KRATKOTRAJNEMU PARKIRANJU, je v Kobaridu urejena tudi 
na Volaričevi ulici.

Utrinki

ODPRTJE FOTOGRAFSKE 
RAZSTAVE V TRENTI
Trenta – Maja so v Informacijskem 
središču Triglavskega narodnega 
parka (TNP) v Trenti odprli fotografsko 
razstavo avtorjev Paola Da Pozza in 
Gabriela Bana. Odprtja so se ude-
ležili kar trije župani, ob bovškem 
Valterju Mlekužu še župan Občine 
Rezjuta Francesco Nesich in žu-
pan Občine Bardo Guido Marchiol. 
Prisotna sta bila tudi direktor parka 
Julijskih Predalp Stefano Santi in 
vršilec dolžnosti direktorja Javnega 
zavoda TNP dr. Bogomil Breznik.
V uvodu je vse prisotne pozdravil bov-
ški župan Mlekuž in v nagovoru pou-
daril predvsem pomen dobrega sode-
lovanja obeh parkov. Obenem je tudi 
čestital avtorjem fotografij. Župan 
Občine Rezjuta Nesich se je, kljub 
temu da ne govori slovensko, potru-
dil in pozdravne besede izrekel v slo-

venščini. Razstava, ki jo je predstavil 
Paolo Da Pozzo, obiskovalcu ne po-
nudi le izjemnih fotografij rastlinstva 
in živalstva naravnega parka Julijskih 
Predalp, temveč je tudi dokaz odlič-
nega sodelovanja obeh parkov.

Za kulturni program sta poskrbela 
moški pevski zbor Triglav Trenta in 
Oktet Bardo. Po ogledu razstave pa 
so se vsi obiskovalci okrepčali z do-
mačimi dobrotami.
Besedilo in foto: Milan Štulc

V TRENTI JE MAJA POTEKALO ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE PAOLA DA POZZA IN 
GABRIJELA BANA. Avtorja sta skozi fotografije predstavila rastlinstvo in živalstvo naravnega 
parka Julijskih Predalp.

BREZ DOMA^EGA LIPOVEGA 
^AJA NI PRAZNIKA LIPE
Rut – Mogočni lipi v Rutu v Baški gra-
pi letos vreme ni bilo naklonjeno, da 
bi zacvetela do praznika, namenjene-
ga počastitvi njene rasti in cvetenja. 
Kljub temu je bila sredi junija središče 
vaškega življenja, saj so se v njeni 
senci zbrali domačini in izseljenci. 
Občudovali so njeno novo obrašče-
nost in cvetne popke, ki so srame-
žljivo skrivali svojo zdravilno moč. 

Pri sveti maši v vaški cerkvi sv. Lam-
preta, ki jo je daroval župnik na Gra-
hovem ob Bači in soupravitelj župnij 
Rut in Podmelec Niko Rupnik, so 
se zahvalili, da jih že pet stoletij 
združuje in jim bogati njihov vsak-
dan. V tem času je prestala več po-
žarov, a še vedno kljubuje času in 
skupaj z domačini vztraja v objemu 
graparskih strmin ter okoliških gora. 
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in jim pokazali opremo redarja kole-
sarja. Ob 25. obletnici zavzetja Med-
narodnega mejnega prehoda Robič 
so na nekdanjem mejnem prehodu 
osnovnošolci prisluhnili tedanjemu 
poveljniku 63. občinskega štaba teri-
torialne obrambe Vitu Bergincu, ki 
jim je predstavil dogodke ob osamo-
svojitvi Slovenije.

 Ob koncu kolesarskega izleta sta 
kobariški podžupan Marko Miklavič 
in redar Janko Volarič osnovnošol-
cem čestitala, jim predala izkaznice 
o opravljenem kolesarskem izpitu in 
brošure Kolesar sem.
Nataša Hvala Ivančič

25 let od zavzetja Mednaro-
dnega mejnega prehoda Robi~

Letos mineva 25 let, odkar je bil 
brez strela osvojen Mednarodni mej-

ni prehod Robič. Ob tej obletnici je 
26. junija potekala slovesnost, ki so 
jo organizirali Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo 
(OZVVS) Gornje Posočje, Društvo 
veteranov »Sever« Severne Primor-
ske – pododbor Tolmin in Občina 
Kobarid. Pred začetkom praznovanja 
so župan Občine Kobarid Robert 
kavčič in delegaciji obeh veteranskih 
organizacij ob prisotnosti častne stra-
že 132. gorskega polka Slovenske 
vojske s položitvijo cvetja ob spome-
nik počastili mirno osvojitev.

Množico zbranih je pozdravil in 
nagovoril župan Kavčič, ki je priso-
tnim čestital ob dnevu državnosti. 
Zahvalil se je vsem, ki so pred 25 
leti pripomogli k mirni osvojitvi pre-
hoda. Slavnostni govornik je bil Pa-
vel Gregorčič, ki je bil leta 1991 

govine v samem središču kraja. V 
prihodnjih mesecih bo občina uredi-
la tudi parkirna mesta za kolesa.

Občina Kobarid postavlja varnost 
občanov na prvo mesto, zato je sku-
paj z občinskim SPVCP pristopila k 
pripravi načrta varne šolske poti v 
vseh krajih v občini, kjer so šole ozi-
roma podružnične šole in vrtci. V 
postopku so sodelovali predstavniki 
šole, lokalne in krajevnih skupnosti, 
sveta staršev, policije in presojevalca 
varnosti cest, načrt pa je julija na seji 
obravnaval SPVCP Občine Kobarid.

Občina bo z urejanjem varne šol-
ske pešpoti nadaljevala že v nasle-
dnjih mesecih in v okviru proračun-
skih sredstev realizirala zastavljene 
cilje. 
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Izlet za uspe{no opravljen 
kolesarski izpit

Kolesarski izlet od Kobarida do 
Robiča je nagrada za vse učence pe-
tega razreda OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid, ki uspešno opravijo kolesar-
ski izpit. Organizira ga Svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Kobarid (SPVCP). Na leto-
šnjem, ki je potekal 21. junija, je so-
deloval tudi Rdeči križ Slovenije – 
Območno združenje Tolmin, ki je 
osnovnošolcem prikazal nekaj osnov-
nih načinov previjanja ran.

Kolesarskega izleta so se udeležili 
tudi policist iz Policijske postaje Bo-
vec, predstavnik Prostovoljnega gasil-
skega društva Kobarid in redarji iz 
Mestnega redarstva Ljubljana, ki so 
osnovnošolcem predstavili svoje delo 

OBČINA KOBARID JE ZAČELA UREJATI VARNO PEŠPOT V KRAJU. Junija je uredila površine 
na Markovi ulici. Kot narekuje Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, je 
območje, namenjeno pešcem, obarvano modro.

KOLESARSKI IZLET OD KOBARIDA DO ROBIČA je nagrada za vse učence petih razredov 
kobariške OŠ, ki uspešno opravijo kolesarski izpit. Foto: arhiv SPVCP Občine Kobarid

Utrinki

2002. Vmes se je malo »potuhnil«, 
tokrat pa se je iztekel že desetič po 
vrsti. Le kako bi ga praznovali brez 
pravega rutarskega lipovega čaja?
Olga Zgaga

SREDI JUNIJA JE BILA RUTARSKA LIPA PONOVNO SREDIŠČE VAŠKEGA ŽIVLJENJA, saj so 
se ob prazniku v njeni senci zbrali domačini in izseljenci. Ob tej priložnosti je bogat šopek ljud-
skega izročila kar po posluhu zvezala skupina domačink Rutarske pevke. Foto: Janko Ogrin

V zavetju lipe je sledil kulturni pro-
gram, h kateremu je v imenu Krajev-
ne skupnosti (KS) Rut-Grant povabi-
la rojakinja Martina Lozej iz Pod-
drage. Slavko Mežek, predsednik 
gibanja Kultura-Natura iz Krope in 
pobudnik projekta Ohranimo sloven-
ski kozolec, je podal informacijo o 
dejavnostih projekta. V preteklosti je 
bilo pred propadom tudi v Rutu re-
šenih več kozolcev, zadnji v prete-
klem letu. Bogat šopek ljudskega iz-
ročila je brez not, kar po posluhu, 
zvezala skupina domačink Rutarske 
pevke, s poskočnimi zvoki pa sta 
besede in melodije povezala rojaka 
harmonikarja.

Prijazno sobotno popoldne se je na-
daljevalo ob klepetu, priložnostnih 
napevih in pesmih ter seveda ob li-
povem čaju, ki je omamno zadišal iz 
velikega lonca. Cvetje zanj je bilo 
nabrano in posušeno lani. Kot je po-

vedal predsednik KS Ivan Kemper-
le, so ga nekaj kar tako, za vsak pri-
mer, prihranili za ta praznični dan. 
Praznik so na pobudo domačinke 
Jožice Brovč prvič organizirali leta 

ODMEVI PRETEKLOSTI NA 
POTEPU SEDANJOSTI
Ba{ka grapa – V organizaciji Dru-
štva Baška dediščina je prvi vikend v 
juniju potekala največja etnološka 
prireditev na območju Baške grape 
Odmevi dediščine 2016. Razpršena 
je bila na tri dni in štiri lokacije: v ve-
trovalno napravo predora Bukovo, 
prostore društva v Podbrdu, OŠ Si-
mona Kosa Podbrdo in na jaso ob 
Ravtarskem potoku. Njena vsebina 
je različne segmente kulturne in teh-
nične dediščine povezala s 110. 
obletnico izgradnje bohinjske pro-
ge. Z razstavama Bohinjska proga v 
objemu Baške grape in na starih 
razglednicah ter Koprska proga vče-
raj, danes, jutri je segla v tolmun ne-
snovne dediščine, iz katerega so 
vrele tudi življenjske zgodbe železni-
čarjev bohinjske proge, mlinarjev 
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predsednik Izvršnega sveta Občine 
Tolmin. V svojem govoru je poudaril 
pravilnost takratne odločitve, ki je 
pripeljala do osvojitve prehoda brez 
strela in brez žrtev. Danes lahko prav 
zato obeležujemo spomin na te do-
godke in obenem praznujemo. Kul-
turni program je s pesmijo obogatil 
Oktet Simon Gregorčič Kobarid.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Poletje v Kobaridu
V četrtek, 7. julija, je na kobari-

škem trgu potekal prvi dogodek v 
okviru Poletja v Kobaridu, ki ga or-
ganizira Občina Kobarid, da bi po-
pestrila poletno dogajanje v centru 
kraja – tako za občane kot za turiste. 
Dogodki, zanimivi za vse generacije, 
se odvijajo na prostem (na kobari-
škem trgu in pred lekarno), v prime-
ru dežja pa v Kulturnem domu Ko-
barid.

Za otvoritveni dogodek je občina 
letos izbrala film Otožno dekle, bio-
grafski dokumentarec o glasbeni iko-

ni Janis Joplin. Organizirala ga je v 
sodelovanju z Zavodom za kulturo, 
šport in mladino Občine Tolmin. 
Kobarid se je s tem dogodkom pri-
družil vseslovenski akciji Poletni ki-
no, ki jo motivira in povezuje Art 
kino mreža Slovenije; v državi na-
mreč prek poletja obratuje kar 13 
letnih kinov. Obiskovalci so bili nad 
izvedbo poletnega kina na kobari-
škem trgu navdušeni. Po odzivih 
sodeč si tovrstnih dogodkov želijo 
tudi v prihodnje, zato se bomo po-
trudili, da postanejo stalnica Poletja 
v Kobaridu.

Program se je nadaljeval s koncer-
tom Harmonikarskega orkestra 
Glasbene šole Palbin, ki pa je bil 
zaradi slabega vremena prestavljen v 
kobariški kulturni dom. Obiskovalci 
so prisluhnili skladbam, ki jih je za-
igrala 17-članska zasedba mladih 
harmonikarjev pod vodstvom Andre-
je in Andreja leban iz Poljubinja.

Zadnji ponedeljek v juliju pa smo 
v okviru Poletja v Kobaridu gostili sko-

raj 100-člansko zasedbo Pihalnega 
orkestra OrkesterkamP. Dogajanje 
Poletja v Kobaridu bomo zaključili 3. 
avgusta s predstavo Trenutki življenja 
v izvedbi Beneškega gledališča.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

@upan pospremil osnovno-
{olce generacije 2001

V Kulturnem domu Kobarid se je 
15. junija od osnovnošolskih klopi 
poslovila generacija učenk in učen-
cev letnika 2001, ki so obiskovali OŠ 
Simona Gregorčiča Kobarid. Osnov-
nošolsko izobraževanje je uspešno 
zaključilo 29 devetošolcev, ki so se 
na zaključnem dogodku predstavili, 
zaplesali in poskrbeli za prijetno 
vzdušje.

V imenu Občine Kobarid je priso-
tne pozdravil in nagovoril župan Ro-
bert kavčič. čestital je staršem, ki 
so svoje otroke vseh devet let spod-
bujali in jim stali ob strani, ter za-
ključil z besedami: »Vaša dekleta in 

fantje bodo danes obrnili nov list svo-
jega življenja. Začeli bodo pisati novo 
zgodbo, v kateri pa boste še vedno 
pomembno vlogo nosili tudi vi. Ob 
tem jih podpirajte, verjemite vanje in 
delite svoj čas z njimi!«

Župan je v nadaljevanju čestital 
devetošolcem in jih nagovoril: »Pred 
vami je čas, ko vam bo življenje po-
stavljajo nove izzive in odpiralo nove 
priložnosti. Sijalo bo sonce in padal 
bo dež. Vedno ne bo lahko! Zato osta-
nite vztrajni, odločni in trdni. Zau-
pajte vase, bodite drzni, sledite svo-
jim sanjam in veselite se uspehov! 
Predvsem pa spoštujte sebe in druge, 
nikoli ne obupajte in si med seboj 
prijateljsko pomagajte, tako kot ste si 
pomagali vseh teh devet let in še prej, 
ko ste v vrtcu skupaj premagovali pr-
ve ovire in v šoli pisali prve črke.«

Zahvalil se je tudi vodstvu šole in 
vrtca ter celotnemu kolektivu, ki je 
letnik 2001 pripeljal do cilja. Posebno 
pozornost je župan namenil najbolj-

KONEC JUNIJA SO S SLOVESNOSTJO POČASTILI SPOMIN na mirno zavzetje Mednarodne-
ga mejnega prehoda Robič.

V OKVIRU POLETJA V KOBARIDU JE NASTOPIL TUDI HARMONIKARSKI ORKESTER 
GLASBENE ŠOLE PALBIN. Zaradi slabega vremena je bil koncert prestavljen v kobariški kul-
turni dom.

Utrinki

Prangarjevega mlina, kovačev Jako-
ve kovačije ter aleksandrink iz Prva-
čine in okolice.

Skozi leta je Društvo Baška dedišči-
na vzpostavilo široko mrežo izmenja-
ve znanja in izkušenj. Letos jim je k 
sodelovanju in povezovanju dedišči-
ne uspelo spodbuditi več sosednjih 
in sorodnih društev: Turistično dru-
štvo (TD) Železniki, TD Pod Kojco, 
Jamarsko sekcijo in Fotografsko 
skupino Planinskega društva Tolmin, 
Društvo za prosto letenje Posočje 
Tolmin, Radioklub Soča Tolmin, CB 
Radioklub Porezen-Krn, Društvo za 
podvodne dejavnosti Tolmin, Kultur-
no umetniško društvo Oton Župan-

čič Sora s Sorškimi orgličarji, dram-
sko skupino Društva žena Prvačine, 
Društvo za ohranjanje kulturne dedi-
ščine aleksandrink Prvačina, Prvač-
ko pleh muzko, Kulturno društvo 
Podbrdo, Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Podbrdo, pa tudi Pokrajinski 
muzej Koper, slikarko Stanko Go-
lob, snemalca Andreja Rutarja in 
dramskega igralca Konrada Pižor-
na - Kondija. Stara znanja so s pri-
pravo peciva po starih receptih in 
kovanjem v Jakovi kovačiji prikazali 
člani Društva Baška dediščina. 
Ustvarili so tudi trajnostno sporočilo 
– v filmski zapis so posneli izdelavo 
»bremena«, to je način priprave se-

NAJVEČJA ETNOLOŠKA PRIREDITEV NA OBMOČJU BAŠKE GRAPE ODMEVI DEDIŠČINE 
je letos potekala prvi konec tedna v juniju. Tridnevno dogajanje se je odvijalo na štirih lokacijah: 
v vetrovalni napravi predora Bukovo, prostorih Društva Baška dediščina v Podbrdu, podbrški OŠ 
in na jasi ob Ravtarskem potoku. Foto: Cveto Zgaga
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šim učencem in jim ob tej priložnosti 
podaril spominsko darilo občine, uo-
kvirjen portret Simona Gregorčiča.

Vse zbrane je pozdravila in nago-
vorila tudi ravnateljica Melita Jakelj, 
učencem pa namenila spodbudne 
besede ter jim zaželela veliko uspe-
hov na nadaljnji poti življenja. Iz rok 
razredničark Mateje Matajurc in Pe-
tre škerjanc pa so prejeli zaključna 
spričevala, pohvale ter čestitke z do-
brimi željami.

Ob koncu valete so s ponosom 
predali ključ kolegom iz osmega ra-
zreda in se ob zvokih harmonike 
poslovili od osnovnošolskih klopi.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Sejemski vrvež in teka~i na 
kobari{kem prazniku

Zadnjo junijsko soboto se je v Ko-
baridu odvijal Kobariški sejem in tek. 
S prvotno načrtovanega 11. junija je 
bil zaradi izredno slabega vremena 
prestavljen na praznično soboto. Or-

ganizatorji letos z vremenom niso 
imeli veliko sreče, so pa kljub temu 
izpeljali dnevni program sejma. Ve-
černo zabavo s skupino Kalamari ter 
gostom večera Danielom Popovičem 
je žal prekinila nevihta.

Letošnji sejem je obiskalo rekor-
dno število ponudnikov – kar 40. 
Kobariški trg je postal pravo sejmi-
šče, ki so ga ob 16. uri dodatno za-
polnili tekači. člani Prostovoljnega 
gasilskega društva Kobarid so pri-
pravili poligon za najmlajše in prika-
zali, kako potekajo reševanja iz avto-
mobila, z višin in podobno, ter pri-
pravili slastne »gasilske« palačinke. 
člani Lovske družine Kobarid so že 
tradicionalno pripravili brezplačni 
divjačinski golaž. Za kobariške štru-
klje in bovške krafe so poskrbele čla-
nice Društva Samooskrba Kobarid, 
ki so pripravile tudi malico za tekače 
z lokalnim pridihom – krompirjevo 
polento in divjačinski golaž. Mlade 
baletke iz Glasbene šole Tolmin so 

nam predstavile osnovne prvine ba-
leta v predstavi Cirkus. Zdravstveni 
dom Tolmin je v sklopu programa 
Svit izvajal meritve krvnega tlaka in 
analizo telesne mase s tehtnico Tani-
ta. Za otroke pa so pripravili napihlji-
vo črevo, skozi katerega so se lahko 
sprehodili pod mentorstvom strokov-
nega zdravstvenega osebja.

Kobariški sejem postaja iz leta v 
leto bolj prepoznaven kot športu pri-
jazna prireditev. Letos se je začel z 
nogometno tekmo mlajših nogome-
tašev na stadionu. Sledil je turnir v 
briškoli in 2. Kobariški tek, ki poleg 
rekreativne narave šteje tudi za Pri-
morski pokal. Po ulicah Kobarida so 
najprej tekli najmlajši. Teka v mla-
dinskih kategorijah se je udeležilo 
119 otrok; pomerili so se na razdaljah 
300, 600, 1.000 in 2.000 metrov. Ob 
18. uri so na start krenili člani. Med 
72 tekači je desetkilometrsko progo 
prvi pretekel Jernej šemrov, član 
Športnega društva Hotedršica, in si-

SREDI JUNIJA SO SE KOBARIŠKI DEVETOŠOLCI POSLOVILI od osnovnošolskih klopi. Slove-
sna prireditev je potekala v kulturnem domu, kjer sta zbrane nagovorila ravnateljica Melita Ja-
kelj in kobariški župan Robert Kavčič (na fotografiji z najboljšimi učenci).

KOBARIŠKI TRG JE NA PRAZNIČEN 25. JUNIJ POSTAL PRAVO SEJMIŠČE. V popoldanskih 
urah pa so ga še dodatno zapolnili tekači. Foto: Nataša Hvala Ivančič

Utrinki

cer s časom 35 minut in 33 sekund. 
Pred tekom je bila premierno pred-
stavljena himna Kobariškega teka 
»Pridi tudi ti!«, ki jo je za to prilo-
žnost napisal domači kantavtor Bo-
rut Skočir.

Kobariški sejem skupaj s tekom in 
vsem ostalim dogajanjem dobiva tisto 
pravo sejemsko podobo. Glavni orga-
nizatorji Krajevna skupnost Kobarid, 
Občina Kobarid in Posoški razvojni 
center si želijo, da se obdrži na nivo-
ju, kakršnega so zgradili v zadnjih 
dveh letih.

V sklopu Kobariškega sejma je svo-
ja vrata odprla tudi slikarska razstava 
Krajina, ki je v Zeleno hišo privabila 
številne ljubitelje umetnosti. Doma-
čina ivo Manfreda - Mlinar in ivo 
Uršič - Gotar sta razstavila svoje sli-
ke in navdušila obiskovalce. Več o 
odprtju razstave si lahko preberete 
med utrinki na strani 15.
Peter Domevšček, 
Posoški razvojni center

na za prenos na glavi, na »žlitah« ali 
na »grejklcu«. Obiskovalce so pova-
bili k ugibanju teže salame in »bre-
mena« ter števila piškotkov.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

ZELI[^ARICE V OBJEMU 
NARAVE
Pomlad in poletje sta čas, ko nam 
narava na stežaj odpre vrata v svoj 
raj. To je za članice sekcije Radove-
dne zeliščarice pravi čas, da ob 
praktičnem terenskem delu utrdijo 
svoje poznavanje zdravilnih in drugih 
rastlin. Obenem je to obdobje pri-
merno za nabiranje in sušenje zelišč 

ter izdelavo naravnih pripravkov. Če-
prav je bilo zaradi muhastega vreme-
na treba »loviti« primerne dneve, so 
zelišča nabirale na Kolovratu in 
Hlevniku, v okolici Livških Raven in 
na Soriški planini.

V sklopu izobraževalnega dela pro-
grama so se udeležile tridnevnega 
zeliščarskega seminarja v samosta-
nu Stična s priznanim predavateljem 
Jožetom Kukmanom. Predavanja 
na temo smrekove smole in izdelkov 
iz nje, možnosti pomoči z naravnimi 
pripravki pri sladkorni bolezni in te-
žavah s kožo so bila izjemno zanimi-
va. Terenski del seminarja se je od-

RADOVEDNE ZELIŠČARICE MED OMAMNIMI VONJAVAMI CVETOČE SIVKE na Kregolišču, 
kjer je v začetku julija potekal tradicionalni festival sivke.
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

V mestu Tolmin zaklju~ene 
tri vidnej{e naložbe

V obdobju od izida prejšnje števil-
ke SOČAsnika so se v mestu Tolmin 
zaključile tri vidnejše naložbe, ki 
vplivajo tako na podobo, še bolj pa na 
funkcionalnost kraja. Verjetno ga ni 
voznika, ki se mu ne bi oddahnilo, ko 
so se izvajalci umaknili z vpadnice 
od poslovne cone Na Logu do stavbe 
občinske uprave, saj je bil promet na 
tem odseku glavne državne ceste vse 
od lanskega poletja zaradi del oviran. 
O projektu, v katerem sta vsaka s 
svojim delom sodelovali Direkcija RS 
za infrastrukturo (DRSI) in Občina 
Tolmin, smo podrobneje že pisali. 

Širitev in ureditev cestišča ter izvedba 
podpornih zidov ob vozišču so bili v 
domeni DRSI, občina pa je vzpore-
dno s to izvedbo uredila pločnike, 
javno razsvetljavo in komunalno in-
frastrukturo pod voziščem ter križi-
šče pod občinsko upravno stavbo, ki 
je sedaj preglednejše in z dvema pre-
hodoma za pešce varnejše kot prej.

V neposredni bližini, tik nad ome-
njenim križiščem, je občina uredila 
park pri Penzionu Rutar in Kinogle-
dališču Tolmin. Ta je po novem iz-
ravnan namesto v dveh nivojih, pre-
stavili so traso pešpoti skozenj in z 
vgraditvijo meteorne kanalizacije ure-
dili odvodnjavanje. Poleg te so vgra-

VPADNICA OD POSLOVNE CONE NA LOGU do stavbe občinske uprave je bila junija dokon-
čno urejena. Foto: Špela Kranjc

PARK PRI PENZIONU RUTAR IN KINOGLEDALIŠČU TOLMIN je po novem izravnan, trasa 
pešpoti je prestavljena in urejeno je odvodnjavanje. Foto: Špela Kranjc

OBČINA TOLMIN JE PREPLASTILA spodnje igrišče v športnem parku Brajda, ki je z mednaro-
dnim košarkarskim kampom že prestalo prvo večjo preizkušnjo. Foto: mag. Matjaž Kos

Utrinki

vijal na bližnji Pristavi in je zaokrožil 
teoretični del.
Strokovna ekskurzija jih je vodila v 
Istro na ogled zeliščnega parka Hi-
stria Aromatica z nasadi sivke, rož-
marina, žajblja, laškega smilja in 
drugih avtohtonih zdravilnih in aro-
matičnih rastlin ter začimbnic. Ure-
jen sredi značilne istrske pokrajine v 
Pižanovcu, ki ga je še pred leti pre-
raščala makija, ponuja doživetje za 
vse čute in izpostavlja istrsko tradici-
jo, sonaravno kmetovanje in skrb za 
optimalno koriščenje naravnih virov.
V začetku julija so se odpravile na 
Kras na tradicionalni festival sivke. V 
Kregolišču pri Komnu so si ogledale 
žetev sivke, ki v tem času zadiši s 
svojim polnim vonjem, nabirale šop-
ke te dišeče grmovnice in spletale 

venčke, na delavnici izdelale narav-
no mazilo z izvlečki sivke, si ogleda-
le postopek parne destilacije in lo-
čevanja eteričnega olja od hidrolata. 
Na sivkini tržnici so lahko izbirale 
med različnimi pripravki in izdelki iz 
sivke ter drugo značilno ponudbo 
Krasa. Na poti domov so se ustavile 
v Štanjelu, se z lokalnim vodnikom 
sprehodile po ozkih ulicah s kamniti-
mi hišami in izjemnem Ferrarijevem 
vrtu.
Besedilo in foto: Mojca Rutar,  
članica sekcije

KARAVANA GRE DALJE
Vol~ji Potok – »Beročim teh vrstic 
naj bode takoj od kraja v znanje 
dano, da se je v soboto, enajstega 

dne rožnika leta 2016, proti Arbo-
retumu Volčji Potok podala na pot 
kompanija petih puntark in dveh 
puntarjev s posebno misijo. Tam-
kaj se je namreč v taistem dnevu 
dogajala Karavana študijskih krož-
kov v izvajanju Andragoškega cen-
tra Slovenije, katere namembnost 
izhaja iz srečanja krožkarjev z ra-
znoterih krajev nam skupne domo-
vine. Naša kompanija je prejela po-
vabilo, da na inicialnem delu kara-
vane, po vseh častitljivih nagovorih 
in pozdravih, na ogled postavi krat-
ko igro ‘Ni u škrincu svetlih kron’, 
ki je luč sveta uzrla v okviru študij-
skega krožka Posoškega razvojne-
ga centra ‘Denar sveta vladar!’. Na 
okroglo dano je vseh dvesto priso-

tnih glav krožkarjev zelo dobro 
sprejelo našo glumo.

S krajem uradnega dela je sledil 
voden ogled arboretuma. A naj 
bralec ne bo zaveden v misli, da 
se je dan zaključil z duhanjem rož. 
A ne! Prilika je bila dana, da se iz-
menja kaka beseda, izmenja kaka 
zamisel ob vsej številčnosti krož-
karjev. Prav tako pa je bil tekom 
dneva na redu posvet mentorjev 
študijskih krožkov, kjer smo mo-
zgali ob zagonetkah modernega 
veka. Rdeča nit sta bila trajnostni 
razvoj in podnebne spremembe. A 
vsem tem zadevam že tako pritiče, 
da od početka porodi več vprašanj 
kot odgovorov in tako gre člove-
čanska karavana dalje od izziva do 
izziva.
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dili še cevi z električnimi kabli za 
javno razsvetljavo in do zaključka 
redakcije postavili temelje za ulične 
svetilke. Park čaka še na predvideno 
zasaditev in postavitev urbane opre-
me (tri klopi, trije koši za odpadke 
in en koš za pasje iztrebke). Urejanju 
se je z pridružila še Lokalna turistič-
na organizacija Sotočje, ki je na ro-
bu parka pri semaforiziranem križi-
šču postavila temelje za svojo infor-
macijsko tablo.

Le streljaj stran, v športnem parku 
Brajda pa je občina financirala pre-
plastitev spodnjega igrišča v špor-
tnem parku Brajda. Kot najbolj pri-
merna za sanacijo dotrajanih večna-
menskih športnih igrišč se je po po-
jasnilih svetovalca za družbene de-
javnosti mag. Matjaža kosa izkazala 
namestitev športne podlage iz polie-
tilena. Pod je v tem primeru sesta-
vljen iz plošč, ki so enostavne za 
montažo in jih po potrebi lahko tudi 
odstranimo. Velika prednost te pod-
lage je dobra absorpcija udarcev, kar 
zmanjša tveganja za poškodbe skle-
pov in hrbta, zagotavlja zelo dober 
oprijem v vseh smereh, njena poro-
znost pa omogoča nemoteno upora-
bo športne površine že nekaj minut 
po dežju. Ograjo so s prostovoljnim 
delom ob pomoči tehničnega osebja 
Zavoda za kulturo, šport in mladino 
občine Tolmin izvedli člani Inline 
hokej kluba Mufloni. Prenovljeno 
igrišče je medtem že prestalo prvo 
večjo preizkušnjo, in sicer mednaro-
dni košarkarski kamp Košarkarskega 
kluba Tolmin.
Špela Kranjc

Turisti~na taksa za urejanje 

festivalskega prostora
Še pred začetkom festivalskega po-

letja je Občina Tolmin na širšem ob-
močju Sotočja izvedla nekaj gradbenih 
posegov. Turistično takso, ki jo od-
štejejo organizatorji večdnevnih festi-
valov z možnostjo kampiranja, vsako 
leto namenijo za urejanje prireditve-
nega prostora. Borut Rovšček, ki je 
bdel nad naložbami, je povedal, da 
so na sotočju Soče in Tolminke del 
brežine, ki jo je pred tem odnesla vo-
da, utrdili s skalometom in zasuli s 
prodom, s čimer so v dolžini 21 me-
trov naredili blago brežino za dostop 
do vode. Dela so občino stala slabih 
5.000 evrov. Na širšem prireditvenem 
prostoru v okolici hotela Paradiso in 
nemške kostnice so izvedli 114 me-
trov fekalne kanalizacije, na katero 
bodo v času festivalov (predvsem 
največjega MetalDays) priklapljali 
sanitarne zabojnike in tuše, na 224 
metrov dolg vodovodni priključek 
bodo lahko poleg teh porabnikov pri-

klopili še stojnice s hrano in pijačo. 
Izvedli so še kabelsko kanalizacijo za 
električno napajanje v dolžini 230 
metrov ter ob koncu del na asfaltni 
cesti in makadamskih poteh na tem 
območju vzpostavili prvotno stanje. 
Naložba je po Rovščkovih podatkih 
nanesla 40.000 evrov. Na občini do-
dajajo, do so izvajalci postavili tudi 
več krakov vodovodnega in kanaliza-
cijskega omrežja z glavnega voda na 
zasebna zemljišča tik ob poti, vendar 
so te posege financirali organizatorji 
največjih festivalov sami.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Poleg kmetijstva ob~ina v 
prihodnje ve~ pozornosti 
namenja tudi gozdarstvu

Na letošnji Javni razpis o dodelje-
vanju pomoči za ohranjanje in spod-
bujanje razvoja kmetijstva in gozdar-
stva v občini Tolmin, ki se je zaklju-
čil konec maja, je skupaj prispelo 31 
popolnih in ustreznih vlog. Mednje 

so razdelili vseh 47.000 evrov razpo-
ložljivih sredstev, kar je tretjina več 
kot v preteklih letih. Podlago za dode-
ljevanje pomoči v aktualni evropski 
finančni perspektivi do vključno leta 
2020 predstavlja nov, marca sprejet 
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdar-
stva in podeželja v občini Tolmin.

»Z javnim razpisom za podporo 
kmetijskemu in gozdarskemu sektor-
ju v občini Tolmin v letu 2016 je bilo 
razpisanih pet ukrepov,« pojasnjuje 
vodja občinskega oddelka za gospo-
darstvo, negospodarstvo in finance 
Janja Bičič. Pomoč za naložbe v pri-
marno kmetijsko proizvodnjo na 
kmetijskih gospodarstvih se dodelju-
je za posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev z živinorejsko in rastlinsko 
proizvodnjo ter urejanje kmetijskih 
zemljišč in pašnikov na kmetijskih 
gospodarstvih. Bičičeva je povedala, 
da je bilo podobno kot v preteklih 
letih tudi tokrat največ zanimanja 
prav za ta ukrep, saj so prek razpisa 
s skoraj 35.000 evri podprli 23 na-
ložb. »Prevladujejo naložbe v nakup 
kmetijske mehanizacije, v manjši me-
ri pa so zastopane tudi naložbe v 
urejanje pašnikov, obnovo gospodar-
skih poslopij, opremo hlevov in ureja-
nje kmetijskih zemljišč,« je navedla.

Pomoči za naložbe za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
razpis namenja uvajanju novih proi-
zvodov in proizvodnih izboljšav, gra-
dnji, urejanju, posodabljanju in mo-
dernizaciji predelovalnih obratov in 
drugih objektov ter prostorov, skupaj 
s pripadajočo opremo za potrebe 
opravljanja dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah. Takšna vlaganja so v prija-

IZKUPIČEK OD TURISTIČNE TAKSE, ki jo poravnavajo organizatorji večdnevnih festivalov z 
možnostjo kampiranja, Občina Tolmin namenja urejanju prireditvenega prostora v širši okolici 
Sotočja.

Utrinki

KARAVANA ŠTUDIJSKIH KROŽKOV, ki so se je udeležili tudi tolminski puntarji in puntarke, je 
junija potekala v Arboretumu Volčji Potok. Foto: Damjana Urh

V poznem popoldnevu smo se ta-
ko podali proti domu s številnimi 
vprašanji, ki bodo terjale odgovo-
re, z novimi izkušnjami in spozna-
njem, da se Belokranjci ne znajde-
jo najbolje v strminah.«
Marko Leban, puntar brez razloga in 
študijskega krožka mentor

(U)KUP LETOS @E [ESTNAJSTI^
Dolenja Trebu{a – Tretjo majsko 
soboto se je od Dolenje Trebuše do 
Tolmina vila okoli 300 glava kolona 
pohodnikov 16. pohoda po Kosma-
čevi učni poti (KUP). Otroška folklor-
na skupina Pastirčki Podružnične 
šole Dolenja Trebuša je uvodoma na 
startu za zbrano množico pripravila 
kratek kulturni program, harmonikar-

ji Glasbene šole Palbin pa so poskr-
beli za poskočno jutranje vzdušje. 
Ob razigranih zvokih harmonik je 
zbrana množica malo po deveti uri 
krenila po s soncem obsijani dolini.

Letošnji pohod je potekal v zname-
nju Kosmačeve pravljice Kamen in 
njiva. Na posameznih postajah so 
pohodniki lahko zbrali odlomke iz 
pravljice, ki so se ob koncu stkali v 
celoto. Učenci OŠ Most na Soči so 
ob poti pohodnikom razdelili tudi ka-
mne z logotipom KUP. Ob Kosma-
čevi rojstni hiši so za razigrano otro-
ško vzdušje poskrbeli otroci iz sku-
pine Krtki mostarskega vrtca, ki so 
zapeli par otroških pesmi, predstavili 
pa so se tudi učenci Glasbene šole 
Tolmin. Kdor je želel, si je lahko ta 
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vi na razpis upravičili štirje nosilci 
dopolnilnih dejavnosti na področju 
turizma na kmetiji, predelave mleka 
in sečnje v gozdovih, med katere je 
razpisna komisija po podatkih Biči-
čeve razdelila dobrih 5.000 evrov.

Pomoč za pokrivanje operativnih 
stroškov prevoza na mlečnih progah, 
ki so zunaj rednih prog in zato eko-
nomsko nerentabilne, je upravičil en 
vlagatelj, ki je v ta namen prejel sla-
bih 2.800 evrov. »Spričo velike razpr-
šenosti kmetijskih gospodarstev na 
območju občine, ki oddajajo mleko 
za nadaljnjo predelavo, se zdi podpo-
ra temu ukrepu pomembna za ohra-
nitev rentabilnosti prevozov na odma-
knjenih območjih občine, posredno 
pa so s tem omogočeni tudi ugodnej-
ši pogoji za preživetje in ohranitev 
lokalne predelovalne industrije mle-
ka,« pomembnost tretjega ukrepa 
poudarja Bičičeva. Nadaljuje, da želi 
občina v prihodnje več pozornosti 
nameniti področju gozdarstva, ki je 
bilo v predhodnem programskem 
obdobju prezrto, v zadnjih dveh letih 
pa sta ga prizadela najprej žledolom 
leta 2014 in nato lani še namnožitev 
podlubnikov. Les postaja prepoznan 
kot strateška naravna surovina in po-
memben obnovljiv vir energije, na 
drugi strani pa je gospodarjenje z 
gozdovi na sicer z gozdom bogatem 
območju občine Tolmin neučinkovi-
to. »Zaradi precejšnje nedostopnosti 
gozdov, razdrobljene in majhne goz-
dne posesti, neugodne lastniške 
strukture gozdov, slabe usposobljeno-
sti lastnikov za delo v gozdu in nepo-
vezanosti vseh členov v gozdno-lesni 

verigi je izkoriščenost gozdov slaba, 
realizacija možnega poseka je bila v 
zadnjem desetletju v povprečju le 25-
odstotna,« navaja Bičičeva. Podpori 
kmetijskim gospodarstvom, dejavnim 
v gozdarstvu, je zato občina z leto-
šnjim razpisom namenila dva nova 
ukrepa. Trem vlagateljem je skupaj 
dodelila dobrih 4.000 evrov za nalož-
be v nakup opreme za sečnjo in spra-
vilo lesa. Za ukrep vlaganj v gozdar-
sko infrastrukturo (naložbe v gradnjo 
in rekonstrukcijo gozdnih vlak), za 
katerega je z razpisom namenila tudi 
največ sredstev, pa presenetljivo ni 
prejela nobene vloge. Razpisna ko-
misija je zato ta sredstva prerazpore-
dila za kritje stroškov naložb na kme-
tijskih gospodarstvih.
Špela Kranjc

Povsem brez zapor zaradi 
del na cestah ne bo {lo

Gradbeni stroji na cestah na obmo-
čju tolminske občine tudi v priho-
dnjih mesecih ne bodo povsem po-
tihnili. Predvidoma konec julija bodo 
delavci Cestnega podjetja Nova Go-
rica (CPG) začeli s posegi za asfalta-
cijo 2,7-kilometrskega odseka lokalne 
ceste Idrija pri Bači–Ponikve. Cesto 
bodo na nekaterih delih razširili, utr-
dili in postavili varnostne ograje, 
uredili potrebna izogibališča za sre-
čevanja, sedaj makadamske dele bo-
do tudi asfaltirali. V času del bo cesta 
zaradi možnega obvoza po bližjih 
cestah Ponikve–Klavže in Ponikve–
Markaduc–Slap ob Idrijci popolnoma 
zaprta za ves promet.

V avgustu se bodo delavci CPG 

lotili še sanacije najbolj poškodova-
nega 1,2 km dolgega odseka na lo-
kalni cesti Ljubinj–Sela nad Podmel-
cem. Na približno polovici odseka 
bodo sanacijo izvedli samo z lokal-
nimi plombami vozišča oziroma z 
zamenjavo najbolj poškodovanega 
asfalta in na najbolj kritičnih odsekih 
cesto utrdili z armiranobetonskimi 
kronami. Preostali močno poškodo-
van del poleg temeljite sanacije voz-
išča in ponekod širjenja ceste zahteva 
tudi ureditev njenega odvodnjavanja. 
Med izvajanjem nekaterih del (hla-
dna reciklaža, asfaltacija) bo cesta 
približno 14 dni med 7. in 17. uro 
zaprta, obvoz pa ne bo mogoč. Upo-
rabnike ceste bodo pristojni o tem 
pravočasno obvestili.

Prav tako bodo predvidoma v av-
gustu nadaljevali z urejanjem Bruno-
vega drevoreda v mestu Tolmin, in 
sicer od zaključka I. faze obnove do 
vstopa v stanovanjsko sosesko na 
Petelincu. Delavci podjetja Ginex In-
ternational iz Nove Gorice bodo re-
konstruirali vodovod in kanalizacijo 
ter obnovili javno razsvetljavo, na 
novo uredili vozišče in njegovo od-
vodnjavanje, izvedli bodo še oboje-
stranski pločnik in prehod za pešce, 
v okviru projekta pa bodo tudi pomla-
dili drevored. Kolikor bo mogoče, bo-
do izvajalci delali ob polovični zapo-
ri ceste, sicer pa bo zagotovljen ob-
voz prek Zatolmina oziroma Volarij.

Rok za dokončanje del na vseh 
treh navedenih cestah je konec oktobra.
Špela Kranjc in Boštjan Uršič, Občina 
Tolmin

Utrinki

Majhen tolminski oder ima 
vse, kar imajo veliki

Kinogledališče Tolmin je po obse-
žni obnovi svoja vrata za ustvarjalce 
in obiskovalce znova odprlo decem-
bra lani. Od takrat do poletnega pre-
mora, ki bo trajal vse do 20. avgusta, 
se je po besedah špele Mrak, kultur-
ne koordinatorke na Zavodu za kul-
turo, šport in mladino (KŠM) občine 
Tolmin, v objektu zvrstilo natanko 
166 prireditev. Največ, kar 95, je bilo 
kinopredstav, ki jih je obiskalo 7.450 
gledalcev, od tega polovica otrok in 
mladih, četrtina publike si je ogleda-
la komercialne filme, več kot petina 
pa je bila ljubiteljev kakovostnega, 
evropskega in festivalnega filma. Ki-
nogledališče Tolmin je namreč tudi 
eden od 27 članov Art kino mreže 
Slovenije, združenja kinematografov 
in prikazovalcev kakovostnega in 
umetniškega filma Slovenije. Še leto-
šnjo jesen bodo zato ponudili mo-
žnost filmskega abonmaja, napove-
duje Mrakova.

Poleg filmskih projekcij se je v ob-
novljenem tolminskem hramu kultu-
re zvrstilo še 16 predstav gledališke-
ga, glasbenega in malega abonmaja, 
20 drugih glasbenih dogodkov, 27 
gledaliških in lutkovnih predstav, pet 
folklornih in plesnih nastopov, se-
dem likovnih in fotografskih razstav 
ter še 17 drugih dogodkov. Kot je 
poudarila Mrakova, je objekt multiu-
poraben, v njem so preizkusili že vse 
žanre umetnosti in nikoli niso bili 
razočarani, pa tudi obisk je bil večino 
krat nad pričakovanji organizatorjev. 

POHODNIKE 16. POHODA PO KOSMAČEVI UČNI POTI so na pot iz Dolenje Trebuše proti 
Tolminu pospremili harmonikarji Glasbene šole Palbin, ki letos praznuje prvo okroglo obletnico 
obstoja.

dan ogledal notranjost Kosmačeve 
domačije.
Tako kot vsako leto so bili pohodniki 

ob poti deležni tudi kulinaričnega 
razvajanja. Na Mostu na Soči so se 
vkrcali na ladjo Lucijo, ki jih je pripe-

ljala do Sotočja, pohod pa so skleni-
li pred Knjižnico Cirila Kosmača v 
Tolminu, kjer so najbolj zvesti poho-
dniki tudi letos prejeli Tantadrujeve 
zvončke. Za vesel zaključek so po-
skrbeli domači ljudski godci Rezija-
nab sosiedi.

Pohod so pripravili delavci OŠ Most 
na Soči, da pa je bil program pe-
strejši gre zahvala tudi soorganiza-
torjem iz krajevnih skupnosti Dolenja 
Trebuša in Slap ob Idrijci, krajanom 
Luže (zaselka Idrije pri Bači), Turistič-
nega društva Most na Soči, Lokalni 
turistični organizaciji Sotočje, Tol-
minskemu muzeju, glasbenima šola-
ma Tolmin in Palbin, Knjižnici Cirila 
Kosmača Tolmin, Občini Tolmin ter 
Društvu likovnih ustvarjalcev Tolmin.
Besedilo in foto: Marta Medvešček, 
učiteljica slovenskega jezika, OŠ Most 
na Soči

»ZMAJ^KI« V TRENTI
Trenta – »Zmajčki«, otroci iz Vrtca Il-
ke Devetak Bignami Tolmin – enota 
Volče, smo vse leto pridno varčevali, 
zato smo si ob koncu leta privoščili 
dvodnevni izlet v Trento. Pri tem nam 
je s sponzoriranjem avtobusnega 
prevoza iz Tolmina v Trento na po-
moč priskočilo podjetje Hidria AET. 
Večer smo preživeli v družbi otrok in 
vzgojiteljice Renate Mlekuž iz Vrtca 
Bovec – enota Soča, domačini pa 
so nam zaigrali lutkovno igrico o Zla-
torogu. Otroci so noč, daleč proč 
od staršev, pogumno prespali v Do-
mu Triglavska roža. 
Naslednji dan smo šli na pohod, ob-
čudovali prelepo naravo v okolici 
Trente, ki se je po obilnem deževju 
spremenila v deželo slapov, in se 
imeli zelo lepo. Ko so nas v petek 
popoldne v Trento prišli iskat starši, 
bratci in sestrice naših vrtičkarjev, 
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»Tehnično gledano, je dvorana trenu-
tno med najsodobneje opremljenimi 
in zmogljivimi na Primorskem, izbolj-
šana je akustika, projektorska tehni-
ka je izjemna. Nekoliko manjši je le 
oder, malo je pomožnih garderob in 
manjka kakšna pisarna. A posebej 
nastopajoči pevci in igralci so navdu-
šeni nad akustičnostjo dvorane, teh-
nični delavci drugih gledališč hvalijo 
tehnične zmožnosti odra in lučno teh-
niko, kinooperaterji nam zavidajo 
belino novega platna in ostrino pro-
jektorja. Kot majhen oder imamo torej 
vse, kar imajo veliki,« je s pridobi-
tvami zadovoljna Mrakova. In v sme-
hu pove, kako je iztok Mlakar med 
vajo za predstavo Pašjon sredi petja 
navdušeno zaklical v zadnjo vrsto: 
»Ma dobru ste porihrtali tule bajtu, 

Tminci!« Veliko se je morala ekipa 
Zavoda KŠM oziroma Kinogledališča 
Tolmin naučiti tudi na področju teh-
ničnih izvedb prireditev in vzdrževal-
nem delu, enako na programskih 
možnostih. »Osnovni cilj, ki mu sle-
dimo, je ljudem približati kino kot 
kraj kulturnega doživetja in kakovo-
stne filmske izkušnje. Obiskovalcem 
želimo zlesti pod kožo do te mere, da 
nas bodo pogrešali, če nas na primer 
čez poletje ne bo, in da bodo imeli 
tudi sami možnost izraziti, česa si 
želijo več,« je cilje in želje upravljav-
cev strnila Mrakova. Kot zatrjuje, 
veliko stavijo tudi na urejanje parka 
za kinom in muzejem, kjer naj bi 
nastal družabni prostor s prijazno 
gostinsko ter kulturno ponudbo.
Špela Kranjc

DVORANA TOLMINSKEGA KINOGLEDALIŠČA, ki je decembra ponovno odprlo vrata obisko-
valcem, je tehnično gledano med najsodobneje opremljenimi in zmogljivimi na Primorskem. 
Izboljšana je akustika, tehnična oprema pa je izjemna. Nekoliko manjši je le oder, malo je pomo-
žnih garderob in manjka pisarna. Foto: arhiv Zavoda KŠM

Ob dnevu državnosti 
leto{nja osrednja proslava v 
Tolminu

Osrednja proslava ob dnevu držav-
nosti v Posočju je na predvečer pra-
znika v organizaciji treh posoških 
občin, Območnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo Gornje Poso-
čje (OZVVS) in Društva veteranov 
»Sever« Severne Primorske, podod-
bor Tolmin potekala v tolminskem 
kinogledališču. Na oder so ob sloven-
ski himni v izvedbi Mešanega pev-
skega zbora (MePZ) Justin Kogoj 
Dolenja Trebuša najprej prišli pra-
porščaki. Po pozdravnem nagovoru 
župana občine gostiteljice Uroša Bre-
žana je zbranim spregovoril predse-
dnik OZVVS Metod Ciril leban. 

Spomnil je na politično dogajanje 
tako v Evropi kot Jugoslaviji ob kon-
cu 80. in začetku 90. let prejšnjega 
stoletja ter na povode za odločitev, ki 
je pripeljala do osamosvojitve. »Za 
samostojno pot smo se odločili, ker 
smo verjeli, da bomo uspešnejši, če 
bomo sami na poti k velikim evrop-
skim narodom. V tem zgodovinskem 
času smo najprej izglasovali samostoj-
nost, nato se z orožjem v roki zoper-
stavili agresorju, takratni jugoslovan-
ski armadi, in si na koncu izborili še 
suverenost na celotnem slovenskem 
ozemlju.« Ni bilo vse tako preprosto 
in enostavno, kot se mnogim dozde-
va danes, saj so priprave na osamo-
svojitev potekale na vseh ravneh že 
mnogo prej. »A trdno smo verjeli, da 

NA PROSLAVI OB DNEVU DRŽAVNOSTI JE ZVV ZA SLOVENIJO NAJZASLUŽNEJŠIM PODE-
LILA PRIZNANJA. Na fotografiji so (z leve) predsednik OZVVS Metod Ciril Leban in predsednik 
ZVV za Slovenijo Ladislav Lipič, ki sta nagrade podeljevala, sledijo nagrajenci: vse tri posoške 
občine (nagrade so prevzeli župani Robert Kavčič, Uroš Brežan in Valter Mlekuž), Roman Za-
breščak, Darko Smrekar, Radko Carli, Milan Golob, Zvonimir Gerželj, mag. Roman Medved, 
Vito Berginc in Pavel Četrtič.

»ZMAJČKI«, OTROCI IZ VRTCA ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN – ENOTA VOLČE, so vse 
leto pridno varčevali, zato so si ob koncu leta privoščili dvodnevni izlet v Trento. V petek popol-
dne so jih prišli iskat starši, bratci in sestrice. Skupaj so zaključili bogato in ustvarjalno vrtčevsko 
leto. Foto: Mateja Brezavšček

[^EPEC SPOMINA ZA DAN 
DR@AVNOSTI
Grahovo ob Ba~i – Dan državnosti 
so praznično obarvali tudi v Krajevni 
skupnosti Grahovo ob Bači. V pro-
storih doma krajanov je Društvo so-
ška fronta Nova Gorica postavilo 
razstavo fotografij Grahovega z oko-
lico, ki je v prvi svetovni vojni odigra-
lo pomembno vlogo kot zaledje so-
ške fronte. Posvetili so jo feldmarša-
lu Rudolfu Stoeger - Steinerju von 
Steinstattenu, poveljniku 15. avstrij-
skega korpusa, ki je branil frontno 
območje med Krnom in Avčami. Na-
stanjen je bil v poveljstvu korpusa na 
Kneži, pozneje se je z njim zaradi 
varnosti preselil v Hudajužno. Zaradi 
svojih zaslug in izredne priljubljenosti 
med prebivalstvom so mu že v vojnem 
času podelili naziv častnega občana 
Tolmina, Svete Lucije (Mosta na So-
či), Bohinja in Grahovega ob Bači. 

Na to kaže tudi velika svečanost, ki 
sta mu jo vojska in civilno prebival-
stvo priredila ob prvi obletnici biva-
nja na Kneži. Leta 1917 ga je cesar 
Franc Jožef imenoval za vojnega 
ministra, zadnjega v Avstro-Ogrski.

Odprtje razstave je pospremil prisr-
čen kulturni program. Pod budnim 
očesom domačinke Tanje Mavri so 
ga s slovensko himno začeli najmlaj-
ši. Obiskovalce, še posebej večje 
število članov omenjenega društva, 
je pozdravila predsednica Krajevne 
skupnosti Grahovo ob Bači Irena 
Štenkler. O vsebini razstave je 
spregovoril Tadej Munih, predse-
dnik Društva soška fronta Nova Go-
rica, domačin Toni Obid pa je pred-
stavil življenjsko pot feldmaršala Sto-
eger - Steinerja in njegov prispevek 
k znosnejšemu življenju vojakov ter 
civilnega prebivalstva. Krajanka Sla-
vica Maver je tematiko razstave do-

smo skupaj zaključili vrtčevsko leto, 
ki je bilo zelo bogato in ustvarjalno. 
Ob tej priložnosti pa se »Zmajčki« 
zahvaljujemo podjetju Hidria AET,  

ki nam je sponzoriralo prevoz.
Jadranka Jukić in Nataša Konec, 
vzgojiteljici, Vrtec Ilke Devetak Bignami 
Tolmin – enota Volče
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je možno uresničiti sanje,« je še do-
dal Leban.

Zveza veteranov vojne (ZVV) za 
Slovenijo je v nadaljevanju najzaslu-
žnejšim podelila visoka priznanja. 
Red ZVV za Slovenijo III. stopnje sta 
prejela sekretar OZVVS Vito Berginc 
in Pavel Četrtič, prvi predsednik, 
sedaj pa član predsedstva OZVVS. 
Zlata plaketa je šle v roke predsedni-
ka častnega razsodišča OZVVS Rad-
ka Carlija, člana predsedstva OZVVS 
Milana Goloba, namestnika predse-
dnika OZVVS Zvonimirja Gerželja, 
in nekdanjega predsednika, danes pa 
člana OZVVS mag. Romana Medve-
da. Srebrno plaketo je zveza podelila 
praporščaku Romanu Zabreščaku in 
članu predsedstva OZVVS Darku 
Smrekarju. Vsem trem posoškim 
občinam so podelili srebrne znake 
ZVV za Slovenijo, ki so jih prevzeli 
župani.

Na slovesnosti je kot slavnostni 
govornik spregovoril predsednik ZVV 
za Slovenijo, generalmajor v pokoju 
ladislav lipič, ki je odstiral spomine 
na preteklost. »Ob koncu 20. stoletja 
smo se poenotili in slovenski narod 
si je po dolgem in krvavem procesu 
uporništva in seveda tudi odporni-
štva, kar je bilo pri Slovencih posle-
dica stoletnih bojev zoper mnoge tuje 

nadvlade, ki so hoteli temu malemu 
narodu vzeti pravico do svobode, pri-
boril samostojno državo.« Kljub te-
mu, da ni vse tako, kot smo si želeli 
in predstavljali v prvih letih po osa-
mosvojitvi, »bodimo ponosni, da 
imamo svojo lastno državo«. Lipič se 
je dotakni tudi aktualnih dogodkov 
in nedavnega izstopa Velike Britanije 
iz Evropske unije, ki bo imel dolgo-
ročen vpliv.

Kulturni program, ki je prepletel 
videoposnetke spominov na dogaja-
nje pred 25 leti, so soustvarili MePZ 
Justin Kogoj Dolenja Trebuša, pevka 
špela ivančič, katero je spremljal 
pianist Matej Zgaga, ter skupina 
D’Šups bend. Po zaključenem pro-
gramu so udeleženci spomine na 
dogodke ob osamosvojitvi Slovenije 
obujali pred Kinogledališčem Tolmin, 
kjer je dišalo po dobrotah iz vojaške-
ga lonca.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

Spomenik IR 91 povezuje 
Slovence s ^ehi

Mrzli vrh velja za eno najbolj kr-
vavih območij iz časa 1. svetovne 
vojne v Zgornjem Posočju. O tem 
pričajo pisni in ustni viri, stare foto-
grafije ter ostaline več kot 15 vojaških 
pokopališč, tudi pokopališče »6Bf 

Mrzli vrh«, kjer so bili pokopani pa-
dli vojaki 91. pehotnega polka (IR 91) 
iz českih Budějovic. Prav na njihov 
račun se v zadnjih letih spletajo nova 
poznanstva in prijateljstva.

Ena takšnih zgodb se je začela ple-
sti jeseni 2013, ko sta ljubiteljska 
poznavalca razmer na soški fronti 
Maks kravanja in Sandra Panjtar 
navezala stike s predstavnikom Juž-
nočeškega muzeja Janom torokom 
iz českih Budějovic. Ko jim je uspe-
lo pridobiti originalno fotografijo spo-
menika, ki je nekdaj stal na tem 
pokopališču, je padla zamisel, da ga 
ponovno odkrijejo in obnovijo. Pri 
uresničevanju ideje jim je na pomoč 
priskočil takratni veleposlanik češke 
republike v Sloveniji Peter Voznica. 
Za potrebe zastavljenega projekta, ki 
ga je v sodelovanju z Društvom vo-
jaške zgodovine, društvom Češki 
levi in Južnočeškim okrajem finan-
ciral češki Jihočéski museum, sta 
Maks in Sandra ob pomoči 15 članov 
februarja 2014 ustanovila Mednaro-
dno, kulturno, zgodovinsko društvo 
generala Borojeviča Tolmin.

Ker društvo sprva ni razpolagalo z 
lastnimi sredstvi, je za pomoč zapro-
silo Občino Tolmin. Ta je zagotovila 
denar za pridobitev ustreznega dovo-
ljenja Sklada kmetijskih zemljišč in 

gozdov RS za obnovo spomenika, 
medtem ko so sredstva za obnovitve-
na dela v društvu prejeli po podpisu 
pogodbe junija 2015. Pridobiti so mo-
rali tudi kulturno varstveno soglasje. 
»Šele, ko je bilo vse to urejeno, smo 
lahko v sodelovanju s Tolminskim 
muzejem in Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije 
(ZVKDS) – območna enota Nova Go-
rica pristopili k prvi projektni fazi 
obnove,« se spominja Panjtarjeva. 
člani njihovega društva so pri obno-
vi opravili več kot 700 ur prostovolj-
nega dela. »Ponosni smo, ker nam je 
z veliko dobre volje projekt uspelo iz-
peljati v tako kratkem času. Da bi 
delo izvedli še pred zimo, smo do ci-
lja velikokrat šli kar peš iz vasi Krn, 
saj nismo imeli prevoza. Včasih so 
nas, da bi delo opravili hitreje, na cilj 
s terenskimi vozili pripeljali tudi naši 
osebni prijatelji,« doda Panjtarjeva, 
pri čemer ne pozabi pohvaliti tistih 
nečlanov društva, ki so jim na pomoč 
priskočili, kadar sami niso utegnili.

Pred začetkom obnove spomenika 
so na območju, kjer naj bi nekoč stal, 
v lanskem letu potekale arheološke 
raziskave. Vodja raziskav mag. Miha 
Mlinar, arheolog Tolminskega muze-
ja, pojasnjuje, da je bil »spomenik 
med italijanskim granatiranjem moč-

Utrinki

polnila s pretresljivo črtico o nesmi-
slu vojne Dva križa, avtorja Henrika 
Tume. Otroci so zapeli nekaj radoži-
vih pesmic, prstki Svita Koklja s 
Kneže pa so zaigrali na flavto.

V popoldanskem času so se krajani 
zbrali na tradicionalnem druženju 
Očka Orel cup v spomin na snema-
nje filma Na svoji zemlji.
Olga Zgaga

VSE NAJBOLJ[E, SLOVENIJA!
Tolmin – Eriki Bizjak, zborovodkinji 
Komornega zbora Musica Viva, ki 
letošnje leto nastopa v duhu desete 
obletnice delovanja, se je porodila 
misel, da bi se s priložnostno slove-
snostjo poklonili naši domovini Slo-
veniji ob njeni 25. obletnici. Zbor je 
k sodelovanju povabil še člane Fol-
klorne skupine Razor, ki so se sredi 

junija vrnili iz uspešnega gostovanja 
v Srbiji, in se povezal s profesorico 
Marto Rutar iz Gimnazije Tolmin. 
Skupaj so sestavili program, ki je po 
besedah člana zbora in povezovalca 
Erika Vrčona »postregel s pozitiv-
no energijo, presegel običajna ne-
soglasja in bil za publiko tako za-
baven kot tudi poučen.«
Slovesen program z naslovom »Vse 
najboljše, Slovenija« je zazvenel na 

tolminskem Mestnem trgu. Prepojen 
je bil z željo po druženju, občutenju 
pripadnosti in domovinske zavesti. 
Komorni zbor Musica Viva ga je 
stkal s slovenskimi ljudskimi in do-
movinskimi pesmimi, Folklorna sku-
pina Razor pa je ob spremljavi diato-
ničnih harmonik, lončenega basa in 
klarineta odplesala ljudske plese 
slovenskih pokrajin. S prižiganjem 
zvezd na jasnem nebu so se v preto-

RAZSTAVA FOTOGRFIJ GRAHOVEGA OB BAČI Z OKOLICO – Ob dnevu državnosti je razsta-
vo postavilo Društvo soška fronta Nova Gorica. Posvečena je feldmaršalu Rudolfu Stoeger - 
Steinerju von Steinstattenu, poveljniku 15. avstrijskega korpusa, ki je branil frontno območje 
med Krnom in Avčami. Foto: Alenka Zgaga

VZKLIK »VSE NAJBOLJŠE, SLOVENIJA« smo 23. junija na ustnicah nosili vsi, ki za domovino 
dobro v srcih mislimo! Praznični večer so nastopajoči zaključili s skupinsko fotografijo. Foto: 
Alenka Zgaga

SO^Asnik, letnik XVII, {t. 3, 2016



SO^Asnik, letnik XVII, {t. 3, 2016

( 2� )

SPOMENIK IR 91 PO IZGRADNJI – Po tem, ko so se izvajalci del dokopali do temeljev nekdan-
jega spomenika, so se v ozadju pokazale ostaline naknadno izgrajenega podpornega zidu. 
Zaradi velikega naklona brežine so v sklopu projekta tako obnovili tudi te, očistili pa so še okoli-
co spomenika in izvedli zatravitev brežin z nakopom travnih ruš na bližnjih travnikih. Foto: arhiv 
Mednarodnega, kulturnega, zgodovinskega društva generala Borojeviča Tolmin

no poškodovan, verjetno že istega 
leta, še bolj pa ob razširitvi ceste pro-
ti planini Pretovč v 2. polovici 20. 
stoletja.« Del pobočja nad prostorom 
uničenega spomenika so najprej oči-
stili vegetacije; med drugim so mo-
rali požagati smreko, ki se je dodobra 
zakoreninila v zemljo, ki je prekrila 
ostaline spomenika. »S pobočja smo 
odstranili erodiran material, počistili 
in dokumentirali ohranjene ostaline 
ter škarpo v pobočju. Na podlagi 
opravljenih raziskav in arhivske foto-
grafije, ki jo hrani Kobariški muzej, 
je nastal načrt spomenika. Za osnovo 
smo uporabili skico predsednika tol-
minskega društva generala Borojeviča 
Maksa Kravanja. Služila je za izdela-
vo tehnične risbe, ki jo je za potrebe 
načrta pri obnovi oziroma novi posta-
vitvi spomenika izdelal Damjan le-
ban,« pripoveduje vodja arheoloških 
raziskav.

Izvajalci del so v nasutju, ki je pre-
krivalo ostaline, odkrili tudi nekaj 
najdb. Poznavalci jih povezujejo 
predvsem z dogajanjem v letu 1917 
in avstro-ogrsko vojsko. Kot je pove-
dal Mlinar, so našli »izpraznjene me-
deninaste tulce nabojev, železen obro-
ček za pas puške Manlicher ‘95, od-
lomek železnega nastavka za bajonet 
puške Mauser ‘98 in medeninast 

(morda bronast) perforiran trak z 
ostanki niti.« Za slednjega predvide-
vajo, da je morda del snežnih ali 
sončnih očal avstro-ogrskih vojakov. 
Kravanja je med kamni pod cesto, ki 
pelje na planino Pretovč, odkril od-
lomek originalne granitne napisne 
plošče s središčnega dela spomeni-
ka.

Po končanih raziskavah so izvajal-
ci na podlagi strokovnih smernic 
novogoriškega ZVKDS skupaj z na-
ročnikom, Mednarodnim, kulturnim, 
zgodovinskim društvom generala Bo-

rojeviča Tolmin, julija 2015 na istem 
mestu, kot je nekoč stal spomenik, 
posvečen 91. pehotnemu polku iz 
českih Budějovic, postavili novega. 
Ob izjemno slabih vremenskih pogo-
jih so ga 11. junija slovesno odkrili 
veleposlanica češke republike v Slo-
veniji Věra Zemanová, predsednik 
okraja tomeš Vitiska in župan Ob-
čine Tolmin Uroš Brežan. Dogodek 
so popestrili pevci pevskega zbora 
Dragonarji generala Maistra in oko-
li 30 uniformiranih udeležencev, ki 
so v glavnem nosili avstro-ogrske 

uniforme.
Istega dne je v popoldanskem času 

v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin 
potekala predstavitev kulturne dedi-
ščine Južnočeškega okraja. Po uvo-
dnem nagovoru tolminskega župana 
in direktorice Tolminskega muzeja 
mag. Damijane Fortunat Černilogar 
smo udeleženci spoznali južnočeške 
muzeje, galerije, gledališča, filharmo-
nijo, znanstveno knjižnico, živalski 
vrt, planetarij in observatorij. Presta-
vili so se člani češkega društva češki 
levi in domačega društva generala 
Borojeviča. Lahko smo poskusili tra-
dicionalno slovensko kulinariko in 
češko pivo, za glasbeno spremljavo 
pa je poskrbela češka glasbena sku-
pina Pouličníci.

Naj zgodbo spomenika IR 91 za-
ključim s povabilom ... Ko se boste 
iz Zatolmina po dovozni cesti za te-
renska vozila odpravili na planino 
Pretovč, ne boste mogli mimo spo-
menika, saj je trasa cestišča speljana 
ravno po območju nekdanjega poko-
pališča »6Bf Mrzli vrh«. Takrat se 
spomnite na padle češke vojake, ki 
so se tu borili za vojni nesmisel in 
katerih posmrtne ostanke so leta 
1932 prekopali na vojaško pokopali-
šče na Ločah pri Tolminu.
Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

plo ozračje zlivale besede gimnazij-
ke Sare Klobučar, ki je recitirala 
pesmi lanskoletnega maturanta tol-
minske gimnazije Aljaža Bezjaka. 
Povezovalne misli Erika Vrčona so iz 
poplave statističnih podatkov izobli-
kovale zanimivo primerjavo Slovenije 
danes s Slovenijo izpred 25 let. Ob 
koncu je spomnil na mistično kre-
sno noč, ki se je rojevala tistega ve-
čera. Vsem je zaželel, da bi našli v 
žepu praprotno seme in po ljud-
skem verovanju slišali ne le govorico 
živali, ampak tudi govorico drug dru-
gega.
Olga Zgaga

PODBR[KI GASILCI GASIJO  
@E 110 LET
Podbrdo – Prostovoljno gasilsko 
društvo (PGD) Podbrdo je praznova-
lo 110. obletnico organiziranega ga-
silstva na območju svojega delova-
nja in začetka organiziranega gasil-
stva v Baški grapi nasploh. Vaška 
skupnost Podbrdo je ob izgradnji 
bohinjske proge odškodnino za od-
vzete parcele namenila izgradnji vo-
dovoda, lesenega gasilskega doma 
s stolpom in za nakup ročne brizgal-

ne. Domačin Lenart Bizjak - Štefa-
nov je organiziral gasilsko četo in 
postal njen prvi načelnik.

Društvo je bilo med obema vojnama 
s strani italijanskih oblasti ukinjeno. 
Aktivnosti za oživitev so se začele ta-
koj po drugi svetovni vojni. Člani so 
s požrtvovalnim in odgovornim de-
lom, podkrepljenim z veliko prosto-
voljstva, pri izvrševanju svojega po-

slanstva pridobili naklonjenost kraja-
nov, takratnih delovnih organizacij in 
občinske gasilske zveze. Društvo je 
neusahljivo raslo in se krepilo. Da-
nes razpolaga z moderno urejenim 
gasilskim domom in sodobnimi vozi-
li, prilagojenimi pretežno strmemu in 
razgibanemu območju z nezadostni-
mi zalogami vode. Nenehno poso-
dabljanje gasilske opreme omogoča 

večjo učinkovitost in pripravljenost 
članstva. Gasilska dejavnost postaja 
vedno bolj raznolika, od članstva pa 
zahteva vedno več energije, hitrega 
prilagajanja, odrekanja ter vlaganja v 
znanje.

Jubilej je PGD počastilo z gasilsko 
parado s svečanim mimohodom ga-
silcev, vozil in obnovljene prve dru-
štvene brizgalne ter s pihalnim orke-
strom na čelu. Na slavnostni priredi-
tvi je tolminski župan Uroš Brežan 
razvil nov društveni prapor. Svojim 
članom in podpornikom se je PGD 
zahvalilo s številnimi društvenimi pri-
znanji in spominskimi plaketami. Ga-
silska zveza Slovenije (GZS) je po-
delila Branku Trojerju gasilsko odli-
kovanje I. stopnje, Jaki Bizjaku pri-
znanje I. stopnje, Nejcu Panjtarju 
priznanje II. stopnje, društvu pa spo-
minsko plaketo.

Skrbno pričevanje 11 desetletij dol-
ge poti je društvo opisalo in izdalo v 
kroniki. S pesmimi in recitacijami so 
program všečno prepletli učenci OŠ 
Simona Kosa Podbrdo, besedam pa 
je dala pomen Miranda Bratkič.
Olga Zgaga

NOV DRUŠTVENI PRAPOR JE NA SLOVESNOSTI OB 110-LETNICI PGD Podbrdo razvil tol-
minski župan Uroš Brežan. Slavnostni govorniki so bili tudi predsednik društva Branko Trojer, 
podpredsednik GZS Jože Derlink in poveljnik Civilne zaščite za Severno Primorsko Samuel 
Kosmač. Foto: Cveto Zgaga
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Prejeti naziv kot 
promocijska znamka
»^udovito! Naziv Alpsko mesto leta je dodaten razlog ne samo, da sem obiskal Tolmin, 
ampak Slovenijo nasploh,« so bile besede profesorja turizma iz tujine, ki bo prihodnje 
leto na strokovno ekskurzijo v Poso~je pripeljal skupino {tudentov.

T akih in podobnih vtisov obiskovalcev Tol-
minske je veliko. Pomembno je, da vsi sku-
paj pišemo zgodbo Alpskega mesta leta 

TOLMIN Alpsko mesto leta 2016 (3)

2016, da jo bomo lahko brali tudi v prihodnjih 
letih. Mozaik dogodkov, obiskov, predstavitev ... 
sestavljajmo z dobro voljo in ob zavedanju, da 

imamo več kot včasih sami mislimo.
Pripravil: PRC, koordinator Alpskega mesta leta
Foto: arhiv Posoškega razvojnega centra

SKUPINA NOVINARJEV IZ DRŽAV ALPSKEGA LOKA JE EN DAN PREŽIVELA TUDI V TOLMI-
NU, kjer so v okviru turneje Mi smo Alpe spoznavali različne vidike zelenega gospodarstva. Pri 
nas so se seznanili s projekti trajnostne mobilnosti, repopulacijo soške postrvi in si ogledali či-
stilno napravo v Tolminu. Še pred obiskom Tolminskih korit so spoznali tudi podjetje Hidria AET, 
ki je letos prejelo visoko priznanje za inovacijo na področju zelenih tehnologij.

LETOŠNJI POSVET OB DNEVU APSKE KONVENCIJE JE POTEKAL V TOLMINU. Namenjen je 
bil osvetlitvi vprašanj zagotavljanja storitev v obmejnih območjih, kar je še posebej aktualno 
tam, kjer je kritična masa prebivalstva majhna in se storitve krčijo. To je še izrazitejše v gorskih 
obmejnih območjih.

V SKLOPU DOGODKOV OB DNEVU ALPSKE KONVENCIJE JE POTEKAL TUDI POHOD PO 
POTI MIRU čez Mrzli vrh do Javorce. Pohodniki so med vasjo Krn in dolino Tolminke v sprem-
stvu vodnika spoznavali zgodovino 1. svetovne vojne, planinsko pašništvo in lepote Triglavskega 
narodnega parka. 

NOVI VEČJEZIČNI LETAK TOLMINSKA KUHINJA VABI TURISTE IN DRUGE GOSTE, da Tol-
minsko doživijo tudi prek kulinaričnih doživetij. To je prvi korak na poti povezovanja in promocije 
gostinskih ponudnikov, ki so v spoznavanju ter nadgradnji tradicionalnih jedi in sestavin prepo-
znali svojo priložnost.
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OBELE@ILI 20. OBLETNICO 
PRENOVE [OLE IN VRTCA
[entvi{ka Gora – Vsi Planotarji, še 
posebej otroci, ki obiskujejo vrtec in 
podružnično šolo, ter strokovni de-
lavci čutijo zadovoljstvo in hvale-
žnost, da že 20. leto prestopajo 
prag temeljito prenovljene šole, ki 
so ji ob prenovi prizidali tudi vrtec. V 
počastitev okrogle obletnice so ko-
nec maja v dvorani na Šentviški Gori 
otroci pod mentorstvom učiteljic Eri-
ke Laharnar in Vlaste Sotenšek 
ter vzgojiteljic Stanislave Črv, Ve-
ronike Mauer in Alenke Razpet 
Kranjc pripravili slavnostno priredi-
tev. V praznično razpoloženje jih je 
popeljala dekliška pevska skupina 
Prijaznice pod vodstvom Tadeje Bi-
čič ter ob instrumentalni spremljavi 
Nike Lapanja in Patrika Droleta. 
Obiskovalci so podoživeli kulturni 
program z odprtja pred 20 leti. V 
deželi Črkariji so se predstavile vse 

črke, tri so predstavili takratni učen-
ci. Otroci vrtca so s plesom pokaza-
li, kako se razvršča odpadke in kako 
se vozijo v avtomobilu. Povedali in 

DOBRODELNE AKCIJE NA 
MOSTARSKI OSNOVNI [OLI
Most na So~i – Čut za medsebojno 
pomoč, drobna dela in dejanja je v da-
našnjih časih zelo pomemben in nujno 
je, da se ga pri mladih ljudeh razvija. 
Nikoli ne veš, kdaj te doleti nesreča 
ali stiska, v kateri ni nihče rad sam.
V tem šolskem letu smo se na Osnov-
ni šoli Dušana Muniha Most na Soči 
vključili v številne dobrodelne akcije, 
pri večini pa je sodeloval tudi vrtec. S 
skupnimi močmi smo tako zbirali pro-
stovoljne prispevke za dve družini v 
stiski (zbrali smo 550 evrov), plastične 
zamaške, topla oblačila za begunce, 
v akciji Halo, si za to? pa stare mobi-
tele, baterije in polnilce. Sodelovali 
smo tudi v akciji Jaz, ti, mi za Sloveni-
jo, kjer smo za nov inkubator v Kranju 
zbrali 60 kilogramov plastenk, v akciji 

V POČASTITEV 20. OBLETNICE PRENOVE ŠOLE IN VRTCA NA ŠENTVIŠKI GORI so otroci 
pod mentorstvom učiteljic ter vzgojiteljic konec maja pripravili slavnostno prireditev. Foto: Bru-
no Sotenšek

zapeli so še nekaj hudomušnih pe-
smic o živalih. Program se je zaklju-
čil enako kot ob odprtju. Ob spre-
mljavi Tanje Bičič Pervanje je za-

zvenela pesem Za vse ljudi.

Praznovanje je z ljudskimi plesi zao-
krožila domača folklorna skupina, ki 
jo sestavljajo nekdanji učenci šole. 
Po nagovoru ravnatelja Osnovne šo-
le Most na Soči Cirila Makovca in 
takratne ravnateljice Jožice Jarc je 
harmonikar Rado Černilogar še 
enkrat raztegnil meh in folkloristi so 
otroke v kači popeljali pred dvorano 
do sladkega presenečenja, torte, ki 
jo je spekla nekdanja učenka Patri-
cija Kofol.

Prijetno vzdušje se je nadaljevalo ob 
ogledu priložnostne razstave v dvo-
rani in šolskih prostorih, kjer so bili 
na ogled izvodi glasila Planotarček, 
vrtčevske in šolske kronike ter po-
snetek slovesnosti izpred 20-ih let. 
Organizatorji so bili veseli tudi obi-
skovalcev, ki so bili s šolo povezani 
v preteklosti.
Stanislava Črv, vzgojiteljica, 
soorganizatorica

Utrinki

Pokloni zvezek pa smo zbrali 119 no-
vih zvezkov.
Mojca Florjančič, koordinatorka 
dobrodelnih akcij

»INTERVENCIJA« 
Vol~e – V enoti Vrtca Ilke Devetak  
Bignami Tolmin, ki deluje v Volčah, 
so otroci že dalj časa izražali željo po 
igri vlog gasilcev, reševalcev in polici-
stov. Ker je vsak dan po igralnici 
»Zmajčkov« odmevalo »lilu-lilu«, sva 
se vzgojiteljici skupaj s starši odločili, 
da otrokom uresničimo željo po tej 
igri. V ta namen smo jim izdelali vse-
binsko bogat in zanimiv projekt, ki 
smo ga poimenovali Intervencija.

V sklopu tega so nas v vrtcu obiskali 
reševalci z reševalnim vozilom, gasil-
ci, policist, gorski reševalec in medi-

cinska sestra. Skupaj z reševalcem 
in njegovo psičko Tazi smo v gozdu 
iskali »izgubljeno« mamo. Vsak izmed 
povabljenih gostov nam je predstavil 
svoje delo, ki ga opravlja v primeru 
klica na 112 ali 113. Otroci so se 
med drugim naučili, kako se je treba 
zavarovati v primeru elementarnih ne-
sreč in požara. Vse, kar so spoznali v 
okviru teh srečanj, so nato vnašali v 
svojo igro. Temu primerno smo tudi 
kotičke v vrtcu spremenili v »gasilski 
dom«, »policijsko postajo«, »urgen-
co« in »bivak«.

Zadnji petek v maju pa smo nato sku-
paj z učitelji in učenci iz Podružnične 
šole Volče izvedli pravo evakuacijsko 
vajo. V šoli je namreč »zagorelo«. Hi-
tro smo zapustili stavbo in poklicali 112. 
S sirenami so prihiteli policisti, gasilci 
in reševalci. Začela se je razburljiva 

akcija »reševanja otrok in gašenja šo-
le«. Seveda se je tokrat vse skupaj 
dobro končalo. Za naše otroke je bilo 
to zanimivo doživetje in izkušnja, iz 
katere smo se lahko veliko naučili.
Da smo lahko uresničili svoje sanje, 
so nam pomagali tudi nekateri starši 
naših otrok: Sašo Rosič, ki je koor-
diniral delo in nam omogočil izvedbo 
evakuacijske vaje, Barbara Tavčar, 
medicinska sestra v intenzivni enoti 
šempeterske bolnice Ivan Tavčar, 
reševalec s psom. Zahvala pa gre tu-
di sokrajanu in gorskemu reševalcu 
Metodu Fonu, članom Prostovoljne-
ga gasilskega društva Tolmin, zapo-
slenim v Zdravstvenem domu Tolmin 
ter na Policijski postaji Tolmin.
Vzgojiteljici Jadranka Jukić in Nataša 
Konec, Vrtec Ilke Devetak Bignami 
Tolmin – enota Volče

UČENCI OŠ DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI IN OTROCI, KI OBISKUJEJO TAMKAJŠNJI 
VRTEC, so se v letošnjem šolskem letu vključili v številne dobrodelne akcije. Na fotografiji so 
učenci Podružnične šole Šentviška Gora z zbranimi zamaški. Foto: arhiv OŠ Dušana Muniha 
Most na Soči

INTERVENCIJA V VOLČANSKEM VRTCU – Ker je v volčanskem vrtcu vsak dan po igralnici 
odmevalo »lilu-lilu«, sta se vzgojiteljici odločili, da otrokom uresničita željo po tej igri. V ta namen 
sta skupaj s starši izdelali vsebinsko bogat in zanimiv projekt, ki so ga poimenovali Intervencija. 
Foto: Nataša Konec
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POLETNA MUZEJSKA NO^
Tolmin – Tolminski muzej je 18. juni-
ja na Poletno muzejsko noč odprl 
razstavo Spominska cerkev Sv. Duha 
v Javorci – sto let »bazilike miru«. 
Otroci, oblečeni v majice z grbi avstro-
ogrskih dežel, so s plesom najprej 
ponazorili večnacionalno pripadnost 
vojakov avstro-ogrske vojske, gradite-
ljev tega izjemnega pomnika miru. Po 
uvodnem nagovoru župana občine 
Tolmin Uroša Brežana je mag. Da-
mjana Fortunat Černilogar, direk-
torica Tolminskega muzeja in avtorica 
razstave, predstavila njeno vsebino. 
Razstavo je slovesno odprl minister 
za kulturo RS Anton Peršak. Pro-
gram Poletne muzejske noči 2016 so 
popestrili Rezjanab sasiedi in tolmin-
ska gimnazijska Gledališka skupina 
Zvonko, ki je v Kinogledališču Tolmin 
uprizorila igro Vojak z zlato glavo.
Razstava o cerkvi v Javorci, ki si jo 
lahko ogledate do konca oktobra, je 
razdeljena na tri sklope. V prvem pro-
storu je predstavljena vojna kot uni-

janje umetniško izdelanih elementov 
cerkve. Tretji razstavni prostor je na-
menjen prikazu graditeljev in večjim 
prenovam, ki so bile potrebne, da se 
je cerkev v neprijaznem gorskem 
okolju ohranila vse do danes. Na raz-
stavi so izpostavljene tri osebe: avtor 
ideje in načrtov spominske cerkve 
Dunajčan Geyling, vodja gradbenih 
del iz Budimpešte Géza Jablonszky 
in Perathoner, južnotirolski rezbar iz 
St. Ulricha/Ortiseia.

Na razstavi je prvič predstavljeno bo-
gato dokumentarno gradivo iz družin-
skega arhiva Geylingov, ki sta ga za 
namen razstave odstopila vnuka arhi-
tekta Jutta Geyling in mag. Michael 
Geyling. Razstava je prevedena v 
nemški jezik. Ob tej priložnosti je mu-
zej izdal zgibanke v štirih jezikih in 
obsežno monografijo o za naslovom 
Spominska cerkev Sv. Duha v Javor-
ci: sto let bazilike miru.
Mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
direktorica Tolminskega muzeja

čevalka, ki terja človeška življenja, 
uničuje kulturno krajino in razdvaja 
družine, ne prizanaša pa niti kulturni 
dediščini. Na razstavi so predstavljeni 
različni ukrepi za zaščito kulturne de-
diščine med 1. svetovno vojno, ki pa 
niso bili vedno uspešni. Navkljub voj-
nim spopadom so vojaki na območju 
soške fronte poskrbeli za nov fond 
kulturne dediščine. Leta 1916 so av-
stro-ogrski vojaki po načrtih Remigi-
usa Geylinga zgradili spominsko 
cerkev Sv. Duha v Javorci. V prvem 
razstavnem prostoru si na velikih po-
večavah stojita nasproti današnja po-
doba cerkve in tista iz leta 1916. 
Osrednje mesto v tem prostoru ima 
maketa v merilu 1 : 10, ki jo je kot di-
jak srednje lesarske šole v Novi Gori-
ci leta 2000 izdelal Janko Rutar iz 
Zadlaza-Žabč.

V drugem prostoru je predstavljena 
zgodba od prve ideje za postavitev 
trajnega spomenika, potek gradnje in 
umestitev objekta v izjemno kulturno 
krajino območja Javorce. Tu je pose-

OSREDNJE MESTO NA RAZSTAVI IMA STOL, 
ki ga je po načrtih Remigiusa Geylinga izde-
lal Anton Perathoner. Foto: Karla Kofol

bej izpostavljen stol, ki ga je po Ge-
ylingovem načrtu izdelal mojster An-
ton Perathoner. Podobni temu so 
tudi častni stoli v Javorci. Razstavljeni 
so še originalni Geylingovi načrti spo-
minske cerkve, risba angela in origi-
nalne fotografije, ki prikazujejo nasta-

UVOD V 100-LETNICO POSTA-
VITVE RUSKE KAPELICE 
Moskva (Rusija) – V prostorih 
Muzeja sodobne zgodovine Rusije je 
Kobariški muzej na predlog nekdanje 
veleposlanice Republike Slovenije v 
Ruski federaciji Ade Filip Slivnik in v 
sodelovanju z Ministrstvom za kulturo 
postavil razstavo z naslovom Velika 
vojna v Krnskem pogorju. Razstava, 
ki je že gostovala v številnih 
prestolnicah (med drugim v 
Budimpešti, na Dunaju, v Londonu, 
Parizu, Rimu in Strasbourgu), je bila v 
Moskvi dopolnjena z naslovom Sinovi 
Rusije v slovenskih Alpah. 

Nov del razstave predstavlja ruske 
vojne ujetnike na soški fronti, pri  
čemer poudarja gradnjo ceste čez 
prelaz Vršič, ki se je za premnoge  
ruske vojake končala tragično – naj 
spomnimo, da so jih marca 1916 pod 
seboj pokopali snežni plazovi.  

Obnovljena spominska kapelica, ki 
so jo pod Vršičem zgradili preživeli 
ruski ujetniki, tako še danes spominja 
na ta dogodek. Postala je mesto  
tradicionalnega srečevanja najvišjih 
predstavnikov Republike Slovenije in 
Ruske federacije, ki se tu zberejo  
zadnjo nedeljo v juliju. 
Razstavo, ki jo na 76 straneh spre-
mlja katalog, pripravljen v sloven-
skem in ruskem jeziku, je uradno od-
prl minister za zunanje zadeve Repu-
blike Slovenije Karel Erjavec. Na 
odprtju je spregovoril tudi posebni 
predstavnik predsednika Ruske fede-
racije za mednarodno in kulturno so-
delovanje Mihail Švidkoj. Za razsta-
vo lahko rečemo, da je uvod v stoto 
obletnico postavitve Ruske kapelice 
pod Vršičem, ki danes predstavlja 
močno vez prijateljstva med država-
ma in bo svoj vrhunec doživela z obi-
skom predsednika Ruske federacije 
Vladimirja Putina konec julija letos.

Po vrnitvi iz Moskve razstava od  
22. julija do konca avgusta gostuje  
v Planinskem muzeju v Mojstrani.
Vojko Hobič

OSNOVNO[OLCI NA @ALNI 
SLOVESNOSTI V KONCENTRA-
CIJSKEM TABORI[^U
Mauthausen (Avstrija) – Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport je 
v šolskem letu 2015/2016 OŠ Fran-
ceta Bevka Tolmin povabilo k sodelo-
vanju na žalni slovesnosti, ki se tradi-
cionalno odvija v nacističnem kon-
centracijskem taborišču Mauthau-
sen. V maju sta nas na šoli najprej 
obiskala nekdanji interniranec Dušan 
Stefančič in kustosinja Muzeja no-
vejše zgodovine iz Ljubljane mag. 
Monika Kokalj Kočevar.
Drugo majsko soboto pa so se nato 

KOBARIŠKI MUZEJ JE Z RAZSTAVO VELIKA VOJNA V KRNSKEM POGORJU, ki je bila dopol-
njena z naslovom Sinovi Rusije v slovenskih Alpah, gostoval v Moskvi. Foto: Željko Cimprič

učenci, ki so letos pod mentorstvom 
učiteljice Lijane Murovec tekmovali 
v znanju zgodovine, in predstavniki 
šolskega parlamenta udeležili žalne 
slovesnosti. Pridružili so se jim učenci 
iz OŠ Bovec, ki so se pod mentor-
stvom Denise Šuler Rutar prav tako 
udeležili omenjenega tekmovanja. 
Skupaj smo pripravili kratek program 
in položili venec v spomin slovenskim 
žrtvam tega uničevalnega taborišča. 
Pod strokovnim vodstvom kustosinje 
Kokalj Kočevarjeve smo si taborišče 
nato tudi ogledali, na poti domov pa na-
redili še kratek postanek v Salzburgu.

Ogled taborišča je bil za vse nas zelo 
pretresljiva izkušnja, vendar hkrati do-
ber opomin, da do takšnih grozot ne 
sme več prihajati.
Denise Šuler Rutar, mentorica 
šolskega parlamenta, OŠ Franceta 
Bevka Tolmin

TOLMINSKI IN BOVŠKI OSNOVNOŠOLCI SO NA ŽALNI SLOVESNOSTI V KONCENTRACIJ-
SKEM TABORIŠČU MAUTHAUSEN pripravili kratek program ter položili venec v spomin sloven-
skim žrtvam tega uničevalnega taborišča. Foto: Ana Florjančič
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Leta 1916 so vojaki 3. gorske brigade XV. avstro-ogrskega korpusa na robu so{kega boji{~a v Javorci zgra-
dili spominsko cerkev po zamislih in na~rtih dunajskega umetnika Remigiusa Geylinga (1878–1974). Pri 
izbiri lokacije je bilo odlo~ilno, da je neopazna za sovra`nika in da je od vseh bojnih polo`ajev brigade na 
Vodil vrhu, Mrzlem vrhu, Slemenu in Rde~em robu enako oddaljena.

Sto let »bazilike miru«

S pominska cerkev Sv. 
Duha v Javorci je bila 
zgrajena s prostovolj-

nimi prispevki in prostovolj-
nim delom vojakov 3. gorske 
brigade. S pripravo terena za 
gradnjo so začeli 1. marca 
1916, 4. aprila pa ob priso-
tnosti številnih gostov slove-
sno položili temeljni kamen. 
Pomembno vlogo pri gradnji 
je kot vodja gradbišča odigral 
nadporočnik Géza Jablonsz-
ky (1876–1945) iz Budimpe-
šte.

Bazilika miru na robu 
boji{~a

Cerkev je zgrajena na skal-
ni podlagi iz kamnitih blo-
kov, na katere so postavili 
leseno zgradbo, za katero so 
potrebovali večje količine 
smrekovega in macesnovega 
lesa. Pripeljali so ga iz Bohi-
nja in ga na gradbišču v Ja-
vorci obdelali. Cerkev z apsi-
do v dolžini 18 metrov in 
širini 7,4 metra so zgradili v 
184 dneh. Stranski ladji sta 
visoki šest, glavna ladja pa 
sedem metrov. Za kritino so 
uporabili eternit. Do cerkve 
so zgradili monumentalno 
stopnišče z 78 stopnicami iz 
kamna in cementa, okolico 
pa uredili kot okrasni park, 
obdan s kamnitim obzidjem 
in leseno pergolo. Nad vho-
dom se dviga zvonik s sonč-
no uro, avstrijskim in ma-
džarskim grbom, ki sta pove-
zana s habsburškim grbom, 
in napisom Pax (mir). Zuna-
nje stene krasi 20 stiliziranih 
grbov avstro-ogrskih dežel.

Ob vstopu v notranjost 
obiskovalca prevzame ubra-
nost prevladujočih barv: čr-
ne, modre, zlate in bele. Kot 
edini nevtralni ton se pojavi 
siva barva na mozaičnih tleh, 
obrobljena s črnim granitom. 

Pred oltarjem stojijo trije v 
usnje oblečeni hrastovi stoli, 
za njimi pa štiri cerkvene 
klopi. Zaključni steni stran-
skih ladij krasita Geylingovi 
podobi angelov. Pretresljiv je 
pogled na 2.565 v hrastove 
plošče vžganih imen padlih 
avstro-ogrskih vojakov na 
notranjih stenah cerkve, kot 
da bi bila pripeta na krila 
angelov.

Cerkev je bila namenu 
predana 1. novembra 1916. 
Zadnja maša je bila napove-

letos so v cerkev ponovno 
vstopili restavratorji in poskr-
beli za njen ponoven sijaj.

Cerkev v Javorci je izje-
mna ne le iz arhitekturnega 
in umetniškega vidika, tem-
več tudi zato, ker je nastala 
v času vojne na obrobju kru-
tega soškega bojišča in je 
edina secesijska cerkev v Slo-
veniji. Leta 1999 jo je Repu-
blika Slovenija razglasila za 
kulturni spomenik državne-
ga pomena, kot izjemen kul-
turni spomenik pa je bila 

Nad oltarno mizo je izviren 
arhitektonsko oblikovan ta-
bernakelj iz črnega polirane-
ga in obdelanega kamna. 
Vrata iz lipovega lesa je po 
zasnovi Remigiusa Geylinga 
izrezljal južnotirolski rezbar 
Anton Perathoner (1888–
1965). Tudi lesen okvir oltar-
nega dela in polnila ter križ 
z izrezljanim Kristusom iz 
lipovega lesa so njegovo de-
lo. Nad njimi se kot stilizi-
rana podoba iz mozaika 
blešči simbol Svetega Duha. 

dokumentirana. Leta 1917 je 
bila z dvema maketama, ki 
jih je izdelal Geyling, pred-
stavljena na razstavi v dunaj-
skem Praterju.

Kulturni spomenik, 
prepoznan doma in v 
svetu

Cerkev v Javorci leži na 
nadmorski višini 571 metrov, 
v pokrajini z neugodnimi 
klimatskimi razmerami, ki 
zahtevajo njeno neprestano 
vzdrževanje. Leta 1934 je pr-

POLAGANJE TEMELJNE LISTINE 4. APRILA 1916 – General Stöger-Stei-
ner pri polaganju temeljnega kamna in listine pod portal cerkve v Javorci.

POLAGANJE LESENEGA OGRODJA CERKVE – Zgornji del cerkve je zgra-
jen iz lesa.

POGLED NA CERKEV V ZAKLJUČNI FAZI GRADNJE – Desno spodaj sto-
jita dunajski umetnik Remigius Geyling in gradbeni mojster Géza Jablon-
szky.

Ograja pred oltarjem in 
viseča svetilka pri oltarju sta 
izdelani iz kovanega železa. 
Zgoraj je steklen mozaik, 
edini okras cerkve, ki ni delo 
vojakov 3. gorske brigade. 

dana za 17. avgust 1917, a je 
bila v zadnjem hipu zaradi 
ofenzive odpovedana. O cer-
kvi so v letih 1916 in 1917 
časopisi večkrat poročali, 
gradnja pa je bila tudi dobro 

ve restavratorske posege do-
končal Urad za utrdbe pri 
italijanskem armadnem kor-
pusu iz Vidma (Ufficio delle 
fortificazioni del Corpo d’ar-
mata di Udine). Takrat je bil 
ob vhodu dodan napis »Ultra 
cineres hostium ira non su-
perest« (»Onkraj pepela sovra-
gov jeza premine«). Po drugi 
svetovni vojni je za cerkev 
nekaj časa zgledno skrbel 
domačin Franc Gregorčič, 
nato je nezadržno propadala. 
V letih 1980–1982 je Zavod 
za spomeniško varstvo iz 
Nove Gorice poskrbel za ce-
lovito prenovo. Po močnem 
potresu leta 1998 je bilo tre-
ba ponovno pristopiti k celo-
viti prenovi, ki je bila izvede-
na v letih 2004–2005. Aprila 

leta 2007 prepoznana tudi v 
Evropi. Prejela je znak evrop-
ske dediščine medvladne 
iniciative.

Na Poti miru je Javorca 
danes prostor srečevanj in 
skupnega spomina na padle 
na soški fronti. Edinstven 
secesijski objekt, spomenik 
miru in simbol složnosti, ki 
kljub velikim preizkušnjam 
v surovem gorskem okolju 
ohranja svojo podobo in na-
men, vabi k ogledu ter raz-
misleku o njenem krhkem in 
pretresljivem protivojnem 
sporočilu ter opominja, da se 
moramo truditi za mir.
Mag. Damjana Fortunat 
Černilogar, direktorica 
Tolminskega muzeja

Foto: arhiv družine Geyling
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Spominska cerkev  
Sv. Duha v Javorci: 
sto let »bazilike miru«

Ob stoletnici spominske cerkve Sv. 
Duha v Javorci je Tolminski muzej 
postavil razstavo, na kateri je prvič 
predstavljeno bogato dokumentarno 
gradivo iz družinskega arhiva arhi-

tekta Remigiusa Geylinga. Ob tem 
je izdal tudi zgibanke v štirih jezikih 
in obsežno monografijo Spominska 
cerkev Sv. Duha v Javorci: sto let »ba-
zilike miru«. Monografija je sestavlje-
na iz štirih delov. Uvodnim besedam 
sledi predstavitev cerkve, njenih 
evropskih vrednot, konservatorsko-
restavratorskih posegov in cerkvene 
arhitekture 20. stoletja. V tretjem de-
lu teče beseda o vojakih, ki so cerkev 
gradili: arhitektu in nadporočniku 
Geylingu, topničarju in gradbeniku 
Gézi Jablonszkemu ter topničarju in 
rezbarju Antonu Perathonerju. Za-
dnji del nosi naslov Knjiga mrtvih. 
Gre za seznam, ki ga je avtorica iz-
delala na osnovi fotografij plošč z 
imeni padlih iz cerkve Sv. Duha.

NASLOV: Spominska cerkev Sv. 
Duha v Javorci: sto let »bazilike mi-
ru«. AVTORICA RAZSTAVE IN URE-
DNICA MONOGRAFIJE: Damjana 
Fortunat Černilogar. IZDAL IN ZA-
LOŽIL: Tolminski muzej. KRAJ IN 
LETO IZDAJE: Tolmin, 2016. NAKLA-
DA: 300. ŠTEVILO STRANI: 135. JE-

Knji`na polica

ZIK: slovenski in nemški. FORMAT: 
29,6 cm × 21 cm. VEZAVA: mehka.

Spletna besedila in 
jezik na spletu

Avtorica Mija Michelizza iz Zatol-
mina, sicer raziskovalka Leksikološke 
sekcije na Inštitutu za slovenski jezik 
Frana Ramovša ZRC SAZU, v treh 
delih znanstvene monografije pred-
stavlja analizo opravljene raziskave. 
V prvem poglavju ugotavlja splošne 
značilnosti svetovnega spleta, kjer jo 
še posebej z jezikovnega in jezikoslov-
nega vidika zanima razmerje do osta-
lih elektronskih medijev. V drugem 
delu se osredotoči na korpus in slo-
var, ki ju povezuje s spletom. Sprašu-
je se, ali lahko splet zapolni vrzel, ki 
nastaja zaradi neaktualnosti besedil-
nih korpusov in slovarjev oziroma ali 
lahko vsaj zadovoljivo nadomesti te 
tradicionalne jezikovne pripomočke. 
V zadnjem, najobsežnejšem delu pa 
razkriva analizo jezika in besedil z 
blogov ter Wikipedije. Gre za dva sple-

tna tipa elektronsko posredovane ko-
munikacije, ki se med seboj zelo raz-
likujeta, čeprav nastajata na podoben 
način. Monografija ob tem odpira 
veliko novih vprašanj, ki jih bo treba 
še raziskati.

NASLOV: Spletna besedila in jezik 
na spletu – Primer blogov in Wikipe-
dije v slovenščini. AVTORICA: Mija 
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»Siberian husky – My
friend, my companion«

V knjižni zbirki »Books with a ca-
use«, ki že na naslovni strani bralca 
opozori na navdih, raziskovanje in 
varovanje, je izšla nova knjiga, kjer 
se z besedo in fotografijo prepletata 
zgodbi dveh ljubiteljev psov pasme 
sibirski haski. Avtor besedila Jani 
Mlekuž, dolgoletni priznani vzredi-
telj te pasme iz Loga pod Mangartom, 
bralcu to priljubljeno pasmo približa 
na nekoliko drugačen način, kot smo 
vajeni v drugih strokovnih literatu-
rah. V ospredje postavlja način življe-
nja s psom, ki v tem primeru ne 
predstavlja samo človekovega prijate-
lja, ampak tudi sopotnika oziroma 
zvestega spremljevalca v določenem 
življenjskem obdobju. Besedilu vse-
skozi sledijo na trenutke dah jemlja-
joče fotografije Bogdana kladnika, 
znanega po številnih monografijah, 
ki nedvomno poskrbi, da se nam ta 
pasma še bolj priljubi. Knjiga je izšla 
v angleškem jeziku, slovenski ljubite-

lji psov pa upamo, da bomo lahko 
zgodbo o sibirskih haskijih v prihod-
nje brali tudi v slovenskem jeziku.

NASLOV: »Siberian husky – My 
friend, my companion«. AVTORJA: 
Jani Mlekuž in Bogdan kladnik. 
IZDAL: Guardians Publications Inter-
national Ltd., Slovenia. KRAJ IN LE-
TO IZDAJE: Log pod Mangartom, 
2016. NAKLADA: 1.000 izvodov. ŠTE-
VILO STRANI: 134. FORMAT: 23,9 
cm × 21,6 cm. VEZAVA: trda.

Knjižno polico napolnili: Mateja Kutin 
in Tatjana Šalej Faletič

Michelizza. IZDAL: Inštitut za slo-
venski jezik Frana Ramovša ZRC SA-
ZU. ZALOŽILA: Založba ZRC, ZRC 
SAZU. KRAJ IN LETO IZDAJE: Ljub-
ljana, 2015. NAKLADA: 300 izvodov. 
ŠTEVILO STRANI: 304. FORMAT: 21 
cm × 14,6 cm. VEZAVA: mehka.

110 let gasilstva v 
Podbrdu

Kronika 110 let gasilstva v Podbrdu 
predstavlja območje, na katerem de-
lujejo podbrški gasilci, požare in ne-
sreče, ki so v preteklosti zaznamova-
li območje ter razvoj gasilstva na 
slovenskih tleh in v Baški grapi. Kro-
nološki zapisi slonijo na ohranjenih 
pisnih virih, ki so jih, kot sta v uvodu 
zapisala avtorja, »našli na porume-
nelih straneh knjig in časopisov, na 
starih krhkih in na novejših računal-
niško izpisanih listih, shranjenih v 
arhivih društva, pa tudi na spletnih 
straneh.« Predstavitev dogodkov do-
kazuje pomen dela podbrških gasil-
cev, kronika pa je spomenik njim, »ki 

so s trdim delom in odrekanji v svo-
jem prostem času pomagali k dobre-
mu delu in uspehu društva.«

NASLOV: 110 let gasilstva v Podbr-
du. AVTORJA: Olga Zgaga in Cvetko 
Zgaga. ZALOŽILO: PGD Podbrdo. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Podbrdo, 
2016. NAKLADA: 400. ŠTEVILO 
STRANI: 224. FORMAT: 22,9 cm × 
16,5 cm. VEZAVA: mehka.

Utrinki

TOMA@ RAUCH, PREJEMNIK 
[TREKLJEVE NAGRADE
Gorjansko – V soboto, 11. junija, so 
na Gorjanskem podelili Štrekljevo 
nagrado, ki jo vsako leto podeljuje 
Odbor za Štrekljevo nagrado za živ-
ljenjsko delo ali izjemne dosežke na 
področju zbiranja in ohranjanja slo-
venskega ljudskega izročila. Dobi-
tnik letošnje nagrade je Tomaž Ra-
uch, ki živi na Goričkem. Mladost je 

preživel v Tolminu, kamor so se s 
starši preselili, ko je bil star devet 
let. Njegovo prvo zbliževanje z ljud-
sko pesmijo se je začelo pri folklorni 
skupini v Tolminu, kjer je igral har-
moniko.

Rauchovo delo in utemeljitev nagra-
de je na podelitvi predstavil dr. Dra-
go Kunej iz Glasbenonarodopisne-
ga inštituta Znanstvenoraziskovalne-
ga centra Slovenske akademije zna-

nosti in umetnosti (ZRC SAZU). Na-
grado si je Rauch prislužil z razisko-
valnim delom in poustvarjanjem ljud-
ske glasbe. Rauch je aktiven tudi na 
pedagoškem področju. Bogate izku-
šnje z iskanjem ustreznih načinov 
prenašanja glasbenega izročila na 
današnje rodove si je pridobil v več 
kot dvajsetletnem delu z otroki po 
osnovnih šolah, vodi pa tudi godče-
vske delavnice za odrasle v okviru 

izobraževanj na Javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti.
Silva Seljak, JSKD,  
Območna izpostava Tolmin

»ZLATE BRALCE« OBISKAL 
ILUSTRATOR URO[ HROVAT
Tolmin – Bralna značka je sloven-
sko gibanje, ki že več kot 50 let 
spodbuja razvoj bralne kulture med 

NA LETOŠNJEM SREČANJU SE JE 28 »ZLATIH BRALCEV« v Tolminu srečalo s slovenskim 
mladinskim ilustratorjem Urošem Hrovatom. Foto: Petra Vitez Costantini

PREJEMNIK LETOŠNJE ŠTREKLJEVE NAGRADE JE TOMAŽ RAUCH. Nagrado, ki si jo je 
prislužil z raziskovalnim delom in poustvarjanjem ljudske glasbe, je sredi junija prejel na Gorjan-
skem. Foto: Petra Mezinec
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Utrinki

mladimi. Z branjem za bralno znač-
ko vsako leto začnemo 17. septem-
bra na Dan zlate knjige in končamo 
2. aprila na Mednarodni dan knjig za 
otroke. Osnovni cilj tega gibanja je 
vzgojiti bralca, ki bo bral vse življe-
nje. Vanjo so vključeni učenci od  
1. do 9. razreda. Na koncu vsakega 
šolskega leta prejmejo priznanje za 
uspešno opravljeno bralno značko.

Na tolminski OŠ je branje za bralno 
značko že tradicionalno. Vsako leto 
pripravimo srečanje »zlatih bralcev«, 
učencev, ki so devet let prebirali 
knjige za bralno značko. Letos je ta 
naziv prejelo 28 učencev. Na slove-
snosti so se nam pridružili tudi vr-
stniki z Mosta na Soči. V preteklih 
letih smo že gostili Janjo Vidmar, 
Primoža Suhodolčana, Deso 
Muck, Andreja Rozmana Rozo in 
Anjo Štefan, letos pa nam je Dru-
štvo prijateljev mladine Tolmin poda-
rilo srečanje s slovenskim mladin-
skim ilustratorjem Urošem Hrova-
tom. Druženje smo zaključili z ogle-
dom Tolminskih korit in kosilom v 
Okrepčevalnici Tolminska korita.

Tudi v prihodnosti bo naša naloga 

OTROCI TOLMINSKEGA IN PODBRŠKEGA VRTCA V DRUŽBI PACIJA – Tudi letos so konec 
junija v spremstvu vzgojiteljev in plavalnih učiteljev odšli na letovanje na Pacug otroci, ki bodo 
jeseni prestopili šolski prag. Foto: Mateja Jug

PEVKE IN PEVCI MePZ »ZDRAVKO MUNIH« MOST NA SOČI so se odzvali vabilu cerkvenega 
pevskega zbora iz Lucije in na nedeljo sv. Trojice zapeli v njihovi cerkvi. Večer prej pa so v kri-
žnem hodniku minoritskega samostana v Piranu pripravili celovečerni koncert. Foto: arhiv MePZ 
»Zdravko Munih« Most na Soči

ta, da bomo čim več učencev moti-
virali za branje in jim približali stik s 
knjigo. Najodločilnejši dejavnik pri 
začetku bralne pismenosti pa je za-
gotovo tudi sodelovanje staršev.
Denise Šuler Rutar, mentorica bralne 
značke, OŠ Franceta Bevka Tolmin

POZDRAVLJEN, PACI!
Pacug – Tik pred nastopom poletja 
so otroci iz vrtcev Tolmin in Podbr-
do, ki bodo jeseni postali prvošolč-
ki, odpotovali na Pacug. Tudi letos 
so jih tam pričakali gusarji, poleg 
njih pa so se razveselili še nekoga – 
Pacija. Paci je morski konjiček, ma-
skota otroškega letovišča na Pacu-
gu, ki je ravno v dneh letovanja na-
ših otrok doživel svoj krst. Otrokom 
je takoj prirasel k srcu in vsakega 
srečanja z njim so se razveselili. Se-
veda je otroke razveseljevalo tudi 
plavanje, igranje v in ob vodi, poto-
vanje z ladjico v Piran, ogled akvari-
ja, lizanje sladoleda, gusarska pu-
stolovščina in večdnevno druženje s 
prijatelji. Bilo nam je lepo!
Laura Brovč, vzgojiteljica Vrtca Podbrdo, 
spremljevalka otrok na letovanju

MePZ »ZDRAVKO MUNIH« 
MOST NA SO^I NA OBALI
Slovenska Istra – Lep majski konec 
tedna je bil kot nalašč za potepanje. 
Pevke in pevci Mešanega pevskega 
zbora (MePZ) »Zdravko Munih« 
Most na Soči smo se odzvali vabilu 
cerkvenega pevskega zbora iz Luci-
je, da na nedeljo sv. Trojice zapoje-
mo v njihovi cerkvi. Naš basist Stan-
ko Šorli pa je dal pobudo in organi-
ziral koncert v križnem hodniku mi-
noritskega samostana v Piranu.

V soboto smo se odpravili proti Oba-
li. Med prijetnim klepetom, domačimi 
dobrotami in dobro kapljico je pot 
hitro minila. V minoritskem samosta-
nu sv. Frančiška nam je dobrodošli-
co izrekel pater Slavko. Razporedili 
smo se po sobah in se sprehodili do 
Tartinijevega trga. Ob vrnitvi v samo-
stan nam je z večerjo in hudomu-
šnostjo postregla gospodinja Ivanka.

V večernih urah smo v samostan-
skem Križnem hodniku, ki je pravi 
akustični raj, izvedli celovečerni 
koncert. Mostarski pevci smo z diri-

gentko Mirjam Klinkon polagali ka-
menčke v mozaik večera, ki je bil 
umetniško obarvan, Vmes pa smo 
oder prepustili domačemu MePZ 
Georgius pod vodstvom zborovodja 
Danijela Grbeca. Sledilo je druže-
nje obeh zborov v samostanskih 
prostorih.
V nedeljo smo se po okusni kavi in 
zajtrku odpravili v Lucijo. V cerkvi sv. 
Lucije sta nas sprejela predstavnica 
cerkvenega zbora in župnik Vinko 
Paljk, ki je v pozdravu poudaril, da 
moramo med seboj graditi mostove. 
Iz prosvetnega smo se prelevili v 
cerkveni zbor in polepšali bogosluž-
je, s svetolucijskimi pevci pa smo ob 
požirku rujnega ter sladkih dobrotah 
tudi zapeli.
Našega potepanja še ni bilo konec. 
Ogledali smo si Sečoveljske soline 
in hrastoveljsko cerkev sv. Trojice, 
najbolj poznano po mrtvaškem ple-
su. Polni smeha, pozitivnih misli, za-
dovoljstva in nepozabnih spominov 
smo se vrnili nazaj v planinski raj.
Valentina Žbogar,  
MePZ »Zdravko Munih« Most na Soči
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Glasbeno društvo harmoNIKA iz 
Tolmina vabi na 

UČNE URE DIATONIČNE 
HARMONIKE

Strokovno vodstvo: 
Nika Rutar, dvakratna državna 

podprvakinja in dobitnica dveh zlatih plaket 
na najvišjem državnem tekmovanju.

T: 031-459-276 
E: drustvo.harmonika@gmail.com

Glasbeno društvo harmoNIKA, Zalog 4, 5220 Tolmin

e

VZAJEMNA JE V TOLMINU ODPRLA VRATA SVOJE NOVE POSLOVALNICE. Ob tej priložnosti 
so pripravili Dan zdravja z Vzajemno, kjer so obiskovalcem postregli z brezplačnimi zdravstveni-
mi meritvami.

OB ZAKLJUČKU TEKMOVANJA ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI je ekipa Zdravstven-
ega doma Tolmin v Podbrdu podelila priznanja in nagrade najuspešnejšim štirim osnovnošolskim 
razredom. Prav posebno zahvalo pa je prejel zmagovalni 5. a razred iz OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid. Foto: Nataša Lipužič

DAN ZDRAVJA Z VZAJEMNO
Tolmin – Naša največja zdravstvena 
zavarovalnica je v Tolminu odprla vra-
ta svoje nove poslovalnice. Ob tej 
priložnosti so pripravili Dan zdravja z 
Vzajemno z brezplačnimi zdravstveni-
mi meritvami. Nova poslovalnica, ki 
je svoj prostor našla v tolminski po-
slovalnici Pošte Slovenije, omogoča 
hitre in kakovostne storitve. »Novo 
lokacijo smo na Vzajemni izbrali z 
željo biti še bližje našim zavarovan-
cem, njihovim željam in potrebam 
ter s produkti in storitvami celovito 
poskrbeti za njihovo zdravstveno 
varnost,« je povedal direktor kopr-
ske poslovne enote Peter Kolar.
V okviru Dneva zdravja je Vzajemna 
zainteresiranim omogočila brezplač-
ne meritve holesterola, krvnega 
sladkorja in tlaka (Društvo za zdravje 
srca in ožilja), Optika Clarus pa je 
poskrbela za meritve vida. V okviru 
meritev z biofotonskim skenerjem so 
obiskovalci lahko preverili, kakšno je 
stanje antioksidantov v njihovem te-
lesu oziroma kako je njihovo telo pri-
pravljeno na soočanje z vsakodnev-
nimi izzivi. Prijazno in strokovno ose-
bje družbe NU Gen, ki je meritve iz-
vajala, je bilo na razpolago tudi za 
osebno svetovanje. 

Obiskovalci so lahko poizkušali 
zdrave izdelke Kmetijske zadruge 
Tolmin, okusni sir Ekološke kmetije 
Černuta, 100-odstotno naravni sok 
iz mangostina Mirana Dolmarka. 
Prav vsi pa so se na vroč in sončen 
dan lahko osvežili z domačim narav-
nim ledenim čajem, za katerega sta 
poskrbela Vzajemna in Bar Paradiso.

Ker so bili odzivi na dogodek zelo 
pozitivni, zdravstvene meritve pa je 
opravilo veliko obiskovalcev, Vzaje-
mna v prihodnje obljublja še več ta-
kšnih dogodkov, kjer lahko sami ne-
kaj naredimo za svoje zdravje.
Besedilo in foto: Amadeja Furlani, 
organizatorka prodaje, Vzajemna, 
Poslovalnica Nova Gorica

NI LEPEGA NASMEHA BREZ 
VLO@ENEGA TRUDA IN ^ASA
Podbrdo – Na zaključku tekmovanja 
Za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki 
je zadnji petek v maju potekalo na 
Osnovni šoli Simona Kosa, je ekipa 
Zdravstvenega doma Tolmin podelila 
priznanja in nagrade štirim osnovno-
šolskim razredom, ki so skozi celo 
šolsko  leto pri pregledovanju »čistih 
zobkov«zbrali največ točk. 

V tekmovanju, ki je potekalo 29. leto 
zapored, je sodelovalo 789 učen-
cev iz petih osnovnih šol in enajstih 
podružnic, zaključne podelitve pa 
se je udeležilo 89 učencev, ki so 
dosegli najboljše rezultate. 

Prav posebno pohvalo je prejel zma-
govalni 5. a razred iz OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid (razredničarka 
Nika Eržen). Sledili so jim učenci iz 
Podružnične šole Šentviška Gora z 
učiteljicama Vlasto Sotenšek in 
Eriko Laharnar na čelu, na tretje 
mesto pa so se povzpeli učenci 1. a 
razreda iz OŠ Franceta Bevka Tol-
min (razredničarka Petra Skomina 
in strokovno delavka Enisa Bizjak). 
Četrto in peto mesto so si izborili 
učenci 5. a iz OŠ Bovec ter 4. in 5. 
razreda iz OŠ Simona Kosa Podbrdo.

Po besedah medicinske sestre Pa-
vline Rutar letos Zdravstveni dom 
Tolmin obeležuje 5. obletnico orto-
dontske pripravljalnice, s katero do-
polnjujejo program predpriprave na 
ortodontsko zdravljenje. Otroke in 
njihove starše motivirajo za izvajanje 
dosledne, vztrajne in natančne higi-
ene zob ter ortodontskih nesnemnih 
aparatov. 

»Otroci in mladostniki v Zgornjem 
Posočju iz občin Bovec, Kobarid in 
Tolmin imajo odlično možnost zo-
bozdravstvenega in ortodontskega 
zdravljenja,« je v uvodnem delu po-
udarila Melita Podgornik Kanalec, 
glavna sestra Zdravstvenega doma 
Tolmin. Ob svojem nagovoru je 
učencem položila na srce, da biti 
zmagovalec »ni kar tako«, saj to po-
meni, da so s tem učenci tako sebi 
kot tudi drugim dokazali, da zmorejo 
in znajo skrbeti za zdravje svojih zob 
oziroma ustne votline ter s tem tudi 
na splošno zdravje telesa.

Spremljevalni program, ki je potekal 
ob tej priložnosti, so skupaj z učite-
ljicami sooblikovali učenci OŠ Simo-
na Kosa Podbrdo in vrtičkarji podbr-
škega vrtca.
Nina Manfreda, študentka

DVE POMEMBNI OBLETNICI 
PD PODBRDO
Podbrdo – Planinsko društvo (PD) 
Podbrdo letos zaznamujeta dve 
pomembni obletnici, ki povezujeta 
zgodovino slovenskega gorništva z 
današnjimi rodovi. 7. avgusta 1966 
je potekalo slavnostno odprtje 
nadgrajene koče na Črni prsti, 3. 
avgusta 1976 pa je tovorna žičnica 
na goro pripeljala prvi tovor.

Nadgradnjo koče je društvo načrtova-
lo že ob prevzemu jeseni leta 1959. 
Gradbeni odbor, ki so ga sestavljali 
takratni predsednik Ivan Anderle, 
Milan Dakskobler, Peter Daksko-
bler, Milan Štendler in Janko Va-
lentinčič je sklenil, da jo bo PD ob-
novilo v dveh fazah. Prvo je zaključi-
lo 4. septembra 1960, ko je kočo 
tudi uradno odprlo. Leto kasneje je 
odbor začel s pripravami za nadgra-
dnjo, ki je postopoma tekla do leta 
1966. Zagnani in požrtvovalni člani 
ter podporniki PD so v tem času iz 
doline na vrh gore v koših prinesli in 
na konjih pritovorili več kot 128 ton 
gradbenega materiala ter opreme. 
Pri gradnji so opravili več kot 3.000 
ur prostovoljnega dela. Nadgradnjo 
je finančno podprla Planinska zveza 
Slovenije, na pomoč pa so priskoči-
la tudi podjetja in zadruge. Na slav-
nostnem odprtju, ki se ga je udeleži-
lo okoli 2.000 ljubiteljev planin, so 
potrdili poimenovanje koče po rodo-
ljubu Zorku Jelinčiču.

Zaradi povečanega prometa v koči 
je leta 1975 v društvu vzniknila drzna 
zamisel o izgradnji tovorne žičnice iz 
Stržišča na Črno prst. Upravni odbor 
društva jo je na seji 23. septembra 
1975 po temeljiti predstavitvi in bur-
ni razpravi potrdil. Pod vodstvom 
predsednika Petra Čuferja so se  
4. aprila 1976 lotili projekta, ki sta 
ga izdatno podprla Soško gozdno 
gospodarstvo in Lip Bled. Z nadčlo-
veškimi napori je žičnico v nevarnih 
skalnatih strminah postavilo 64 do-

Utrinki
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Datum Kraj Prireditev Informacije

vsak dan KOLOVRAT Voden pohod po muzeju na prostem Kolovrat – obvezna predhodna prijava Fundacija: 05/38-90-167, 
info@potmiru.si

do 31. 8. KOBARID, Ustanova »Fun-
dacija Poti miru v Posočju«

Razstava Naši gorski strelci avtorja Davida Erika Pipana Fundacija: 05/38-90-167, 
info@potmiru.si

29. 7. (20.00) LOGJE, Poslednji muzej Domače besede Poslednji muzej Logje, Damijan Kracina

29. 7. (20.00) TRENTA, Hiša trentarskih 
vodnikov

Gorniški večer – predavanje, film Dom Trenta: 05/38-89-330

29. 7. (20.30) BOVEC, plac Bovški poletni večer 051-361-070, 05/38-86-758

30. 7. JULIJSKE ALPE Pohod na Briceljk (2.346 m n. m.) PD Tolmin (J. Flajs): 041-781-260

30. 7. BREGINJ Poletje ob Nadiži – Od slovenske popevke do jazz evergreenov (Big band DOM 
pod vodstvom Braca Doblekarja in s pevko Ireno Vidic)

RD Breginjski kot (Vanessa): 
040-186-890

30. in 31. 7. LIVEK 35. mednarodni nogometni turnir Livek in Jakobove prireditve za otroke ŠD in KS Livek

31. 7. (9.00) TRENTA, Na Logu Ekološka tržnica Dom Trenta: 05/38-89-330

3. 8. (20.00) KOBARID, pred lekarno Poletje v Kobaridu – Trenutki življenja v izvedbi Beneškega gledališča Občina Kobarid: 05/38-99-200

4. 8. (9.00) TRENTA Vodenje po Soški poti z obiskom Alpskega botaničnega vrta Juliana Dom Trenta: 05/38-89-330

4. 8. JAVORCA Voden pohod po Poti miru čez Mrzli vrh do spominske cerkve Sv. Duha v 
Javorci – obvezna predhodna prijava

Fundacija: 05/38-90-167, 
info@potmiru.si

4., 5. in 6. 8. (20.30) BOVEC, plac Bovški poletni večer 051-361-070, 05/38-86-758

6. 8. JULIJSKE ALPE Pohod na Visoko Ponco (2.274 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

6. 8. (7.00) STRŽIŠČE 15. pohod po poteh Vinka Kobala PD Podbrdo (J. Dakskobler): 041-837-551, 
joze.dakskobler@gmail.com

6. 8. BORJANA Burjanski sejm – prireditev z večernim ansamblom KS Borjana-Podbela

7. 8. (8.00) TRENTA, pri Markovem 
mostu

Brezplačno vodenje na planino Berebica Dom Trenta: 05/38-89-330

7. 8. BORJANA Burjanski sejm – sveta maša z druženjem KS Borjana-Podbela

11. 8. (9.00) TRENTA Vodenje po Soški poti – od izvira Soče do Doma Trenta Dom Trenta: 05/38-89-330

11. 8. JAVORCA S kolesom po dolini Tolminke LTO Sotočje

11. in 12. 8. (20.30) BOVEC, plac Bovški poletni večer 051-361-070, 05/38-86-758

12. 8. (18.00) KOBARID, pred muzejem 
Od planine do Planike

Od planine do Planike Mlekarna Planika Kobarid

12. in 13. 8. PONIKVE 31. nočni nogometni turnir na Ponikvah Jani: 031-438-501

13. 8. (17.00) PODBELA Praznik sv. Lovrenca 
17.00: sv. maša v podružnični cerkvi sv. Helene na Lupu; 19.00: odprtje razstave 
Podbela nekoč in danes (v vaškem objektu)

KS Borjana-Podbela, TD Nadiža 
Podbela

Utrinki

mačinov, od tega tretjina mla-
dih. Po letu dni je na goro 
prispel prvi voziček. Gradnja 
je zahtevala skoraj 4.000 
prostovoljnih delovnih ur, od 
tega so jih mladi opravili do-
bro polovico. Čeprav zima 
žičnici ne prizanaša, ob re-
dnem vzdrževanju še vedno 
obratuje. V preteklem letu 
so žičničarji v 86 vožnjah 
prepeljali kar 21 ton tovora.
Olga Zgaga, PD Podbrdo

JAMARSKA 
RE[EVALNA SLU@BA 
ORGANIZIRALA VAJO 
RE[EVANJA IZ SOTESK
Soteska Predelica – Sote-
skanje velja za ekstremen 
šport. Ker se vedno več lju-
di iz radovednosti in v želji 
po adrenalinu podaja v sote-

ske, mora biti poskrbljeno 
tudi za reševanje v primeru 
nesreče. Za reševanje iz so-
tesk sta v Sloveniji s primer-
no vrvno reševalno tehniko 
usposobljeni dve službi: 
Gorska reševalna služba in 
Jamarska reševalna služba. 
Za primerno usposobljenost 
reševalcev so potrebna vsa-
koletna urjenja in Jamarska 
reševalna služba je prvo le-
tošnje usposabljanje za re-
ševanje iz sotesk izvedla ko-
nec junija v soteski Predeli-
ca.

Soteske so lahko precej za-
hrbtne. Potrebno je spošto-
vati naravne danosti ter se 
dovolj zavarovati. Najpogo-
stejše so manjše nesreče, 
pri katerih soteskarji utrpijo 
zvine in zlome. Pogoste so 
podhladitve, nesreče zaradi 

OB NADGRADNJI KOČE NA ČRNI PRSTI je bila leta 1966 izdana priložnostna razglednica. Foto: arhiv Cveta 
Zgage
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14. 8. (16.00) STRŽIŠČE Stržiškarski sejem – kulturni program, ansambel Kolovrat KS Stržišče, Društvo Baška dediščina 
(F. Peternelj): 041-901-098

14. 8. (20.00) BREGINJ, staro vaško jedro Gledališka predstava Neč bat teater v izvedbi KUD Sovodenj TD Breginj

16. 8. (21.00) TOLMIN, atrij Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin

Kino pod brezami: Poletje s Sangaile

18. 8. (9.00) TRENTA Vodenje po Soški poti – od izvira Soče do Doma Trenta Dom Trenta: 05/38-89-330

18. 8. JAVORCA Peš iz Tolminskih korit skozi ekovas Čadrg v Javorco Javni zavod TNP

18., 19. in 20. 8. 
(20.30)

BOVEC, plac Bovški poletni večer 051-361-070, 05/38-86-758

19. 8. (19.00) TRENTA, Dom Trenta Odprtje razstave Planinske koče Dom Trenta: 05/38-89-330

19. in 20. 8. BREGINJ, športno igrišče 8. malonogometni turnir Breginj ŠD Breginjski kot (S. Gašperut): 
041-988-636

19. in 21. 8. IDRSKO Rožnica – v spomin koscem in grabljicam naših senožeti KS Idrsko

20. 8. PLANINA RAZOR Zlatorogova transverzala ponosa PD Tolmin (D. Kenda): 041-744-631

20. 8. (8.00) SOČA, Brvce, odcep za 
Na Skalo

Voden pohod na Planino za Skalo Dom Trenta: 05/38-89-330

20. 8. (11.00) MRZLI VRH, pred kaverno 
z oltarjem

16. spominska slovesnost z mašo za padle v 1. svetovni vojni Ludvik Pavšič: 031-876-589, 
peski.drustvo@gmail.com

20. 8. DREŽNICA 11. atelje pod Krnom DLU Tolmin

21. 8. POREZEN Srečanje planincev PD Cerkno in MDO Posočja PD Tolmin (S. Gorjup): 031-344-976

21. 8. POVOLETTO–BREGINJ–
POVOLETTO

Tradicionalni kolesarski maraton »Čez odprte meje« ŠD Breginjski kot, KK Soča Kobarid

21. 8. (10.00) LOG POD MANGARTOM–
MANGARTSKO SEDLO

16. kolesarski vzpon na Mangart ŠD Log pod Mangartom (Robert): 
041-600-515, info@vzpon-mangart.si

23. 8. (21.00) TOLMIN, atrij Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin

Kino pod brezami: Dajva se dol

25. 8. (9.00) TRENTA Vodenje po Soški poti – od izvira Soče do Doma Trenta Dom Trenta: 05/38-89-330

25., 26. in 27. 8. 
(20.30)

BOVEC, plac Bovški poletni večer 051-361-070, 05/38-86-758

27. 8. KRN Jubilejni 25. tradicionalni Huljev pohod na Krn Darko: 041-756-048, Matjaž: 
040-257-676

27. 8. TOLMIN, Športni park 
Brajda

3. mednarodni Muflonski turnir v inline hokeju IHK Mufloni: www.ihk-mufloni.si

27. 8. (19.30) BOVEC, Cerkev Device 
Marije v Polju

Mednarodni glasbeni forum – komorni večer Dom Trenta: 05/38-89-330

Utrinki

VEDNO VEČ LJUDI SE IZ RADOVEDNOSTI IN V ŽELJI PO ADRENALINU PODAJA V SOTE-
SKE, zato mora biti poskrbljeno tudi za reševanje v primeru nesreče. Za primerno usposoblje-
nost reševalcev so potrebna vsakoletna urjenja. Foto: Matjaž Milharčič

preverja usposobljenost vodij ekip, 
sodelovanje med ekipami v soteski 
ter delovanje ostalih ekip. Določi se 

osebo, ki ima vlogo poškodovanega 
v nosilih, saj je le tako vaja bolj po-
dobna morebitnemu pravemu reše-
vanju. Na vajah se običajno upora-
blja posebej za soteskanje namenje-
na nosila, ki delujejo kot nekakšna 
napihljiva blazina, le da so precej 
močnejša in zaščitena proti morebi-
tnim ostrim območjem.

Včasih je bilo soteskanje skoraj ne-
poznano in nedostopno, danes po-
staja realnost. Vedno več vztrajnih 
ljudi se podaja na ekstremna dožive-
tja, po užitek v čudovite težko dosto-
pne predele, ki so zaradi tega v veli-
ki meri nedotaknjeni in zato toliko 
bolj zanimivi. V svetovnem merilu je 
moč opaziti močno naraščanje zani-
manja za ta šport. To pa je tudi ra-
zlog, da bodo vedno bolj potrebne 
reševalne službe, saj je znano, da je 
v krajih, kjer se veliko dogaja, tudi 
več nesreč.
Mateja Mazgan, jamarska reševalka

nenadnega povišanja nivoja vode ali 
padajočega kamenja. Tiste, ki na-
stanejo zaradi nepoznavanja tehnik 
in slabe opreme, so na srečo na 
dnu lestvice vzrokov.

Zaradi pogoste težke dostopnosti in 
oddaljenosti kanjonov je reševanje 
težje in dolgotrajno. Tekoča voda in 
pogosto močan zvok ga še otežuje-
ta. Predvsem je težava tam, kjer so 
soteske ožje od ljudi in se morajo ti 
spuščati ali dvigati po kanjonu, da 
najdejo prehod dalje; pogosto ob 
tem niso varovani. V takšnem prime-
ru je reševanje še težje, saj je dosto-
pnost, sploh z nosili, skoraj nemo-
goča.

Namen reševalnih vaj je preverjanje 
usposobljenosti jamarskih reševal-
cev za namen reševanja iz sotesk. 
Ob prihodu na zborno mesto se re-
ševalce razdeli v »suho« in »mokro« 
skupino – eni se spustijo v sotesko, 
drugi so zunaj na suhem in pomaga-

jo pri izvleku nosil. Ugotavlja se de-
jansko pripravljenost oziroma uspo-
sobljenost jamarskih reševalcev, 
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28. 8. DOLOMITI Pohod na Sasso di Sesto (2.539 m n. m.) PD Tolmin (N. in D. Gaberšček): 
031-876-010

28. 8. (11.00) TRENTA, Dom Trenta Mednarodni glasbeni forum – koncert solistov Dom Trenta: 05/38-89-330

3. 9. (9.00) PODBRDO 23. tek Ivana Anderleta na Črno prst PD Podbrdo (T. Štenkler): 
041-468-469

3. 9. LOGJE Loški senjen

4. in 5. 9. JULIJSKE ALPE Pohod na Triglav (2.864 m n. m.) PD Tolmin (D. Kenda): 041-744-631

8. 9. BAVŠICA Pohod po Bavšnški božji poti PD Tolmin (J. Flajs): 041-781-260

9. 9. (19.00) KOBARID, Ustanova »Fun-
dacija Poti miru v Posočju«

Odprtje fotografske razstave Tu se je bojevalo! – avtor Alessio Franconi Fundacija: 05/38-90-166, 
info@potmiru.si

10. 9. JAVORCA Peš iz Tolminskih korit skozi ekovas Čadrg v Javorco Javni zavod TNP in PD Tolmin

10. 9. (11.00) JAVORCA Osrednji dogodek ob stoletnici spominske cerkve z mašo in slovesnostjo Občina Tolmin

11. 9. (11.00) PLANINA KUHINJA Srečanje planincev in borcev v počastitev bojev v Krnskem pogorju ZB Kobarid, Vojko Hobič: 040-234-051

16. 9. do 2. 10. DOLINA SOČE Festival pohodništva 2016 LTO Sotočje, TIC Kobarid

17. 9. (11.00) ČRNA PRST Tradicionalno srečanje planincev na Črni prsti PD Podbrdo (L. Gatej): 041-872-014, 
lilijanagatej@gmail.com

17. in 18. 9. BOVEC Bovec maraton TD Bovec: www.bovecmaraton.si

18. 9. (10.00) HUDAJUŽNA Festival pohodništva 2016: 6. pohod po Bevkovi poti Alenka Zgaga: 041-601-248, 
drustvobaskadediscina@gmail.com

18. 9. JULIJSKE ALPE Pohod na Krniško glavico (1.889 m n. m.) PD Tolmin (M. Vidic): 040-232-898

22. 9. KOBARID Dan mobilnosti v Kobaridu v okviru Evropskega tedna mobilnosti Občina Kobarid in PRC

23. 9. (9.00) TRENTA, izvir Soče Festival pohodništva: voden pohod po Soški poti (od izvira Soče do malih korit) Dom Trenta: 05/38-89-330

23. 9. (19.00) KOBARID, Kamp Koren Praznovanje ob 25-letnici delovanja kampa v družbi Ansambla Saša 
Avsenika

Kamp Koren (Lidija Koren): 041-371-229

24. 9. BREGINJ–BREZJE–
BREGINJ

22. tradicionalni pohod Breginj–Muzec–Breški Jalovec–Brezje PD Kobarid – odsek Breginj (I. Baloh): 
031-792-375

24. 9. (9.00) TRENTA, Brvce, odcep za 
Na Skalo

Festival pohodništva: voden pohod po Soški poti (od malih korit do Bovca) Dom Trenta: 05/38-89-330

25. 9. JULIJSKE ALPE Pohod na Breški Jalovec (1.613 m n. m.) PD Tolmin (N. in D. Gaberšček): 
031-876-010

25. 9. (8.00) STRMEC, kapelica Po poteh graditeljev mangartske ceste TD Log pod Mangartom (Peter): 
041-748-585 

od 30. 9. do 2. 10. KOBARID Najbolj sočen START*UP VIKEND na temo turizma PRC (za več informacij glej str. 4)

1. 10. KAMNIŠKO- SAVINJSKE 
ALPE

Pohod na Rogatec (1.557 m n. m.) PD Tolmin: 041-744-631 (D. Kenda), 
031-344-976 (S. Gorjup)

1. 10. KOBARID, trg Jestival okusov in umetnosti 2016 LTO Sotočje, TIC Kobarid

1. in 2. 10. SLJEME (Hrvaška) Pohod na Sljeme (1.003 m n. m.) PD Tolmin (D. Kenda): 041-744-631

1. 10. (10.00) GRAHOVO OB BAČI Festival pohodništva 2016: 4. Pohod po Tematski poti Na svoji zemlji Alenka Zgaga: 041-601-248, 
info@tpnasvojizemlji.si

2. 10. (10.00) LOG POD MANGARTOM, 
pri Štolnu

Pohod po Poti miru od Loga pod Mangartom do Kluž TD Log pod Mangartom (Peter): 
041-748-585 

2. 10. KOBARID, trg Sejem starin in domače obrti TZGP

7. 10. (18.00) KOBARID, Dom  A. Manfrede Ladin večer KD NIT Posočje

9. 10. BANJŠICE Pohod po Sedevčičevi poti PD Tolmin (M. Brešan): 041-743-356

14. 10. KOBARID, Kulturni dom Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Kobarid Občina Kobarid

15. 10. KARNIJSKE ALPE Pohod na Pisimoni (1.880 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

15. 10. (18.00) TRENTA, Dom Trenta Gledališka predstava Naš novi zdravnik Dom Trenta: 05/38-89-330

22. 10. KOBARID, Kobariški muzej Odprtje razstave Avstro-ogrska vojska v Zgornjem Posočju Kobariški muzej: 05/38-90-000

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 6. oktobra 2016. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo odvijale med 21. 
oktobrom in 16. decembrom 2016.

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

Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.

www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik- oglasevanja
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik- oglasevanja

