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Ne ~akaj na …

S redi zame osebno najlepšega 
letnega časa sem v nestrpnem 
pričakovanju … dopusta. Med-

tem ko vi prebirate te vrstice, sem že 
»tam«, a v času, ko se pišejo, sem 
»tu«. V tem vznesenem občutju, ko 
se čaka le še na odklop, sonce, mor-
je, brezskrbne urice, čas, v katerem 
se stoodstotno posvetiš sebi in dru-
žini, takrat se zavem, kaj me vsake 
toliko na družbenem omrežju opo-
mni skupnost Ne čakaj na vikend in 
knjiga z istoimenskim naslovom. Ve-
dno nekaj čakamo: prosto popoldne, 
prosti konec tedna, dopust oziroma 
počitnice … in obenem pozabljamo 
živeti zdaj, uživati v tem trenutku, si 
pričarati srečo itd. Ko končno doča-
kamo, tisto, kar čakamo, pa v hipu 
mine in spet čakamo: naslednji po-
poldan, naslednji konec tedna, nasle-
dnji dopust …

Misli mi uhajajo. Kaj vse bom po-
čela prihodnji teden, vmes pa je se-
veda treba postoriti še vse mogoče. 
Zaključiti trenutni projekt v službi, 
postoriti še to in ono na vrtu, v hiši 

in okoli nje, spakirati. Zvečer dobe-
sedno padem v posteljo in v trenutku 
zaspim. Ko pa se zjutraj zbudim, mi 
telo že navsezgodaj da vedeti, da kar 
je preveč, je pa preveč. Je vredno, da 
si postaviš take cilje, zadaš take na-
loge, da skoraj klecneš pod breme-
nom? V današnji družbi se to vse 
prepogosto dogaja, zato se sprašu-
jem, ali je dan dovolj dolg ali mi bo 
zmanjkalo ur. Pa me tolažijo rekoč: 
»Saj bo. Saj je še vedno bilo!«, takrat 
mi šele dvigne vse kufre. Seveda je 
bilo, a cena, ki jo plačaš za to, je 
prepogosto previsoka. čeprav se po-
gosto »pohvalim«, da sem z leti pa-
metnejša, me hkrati okolica opozarja 
nasprotno. Še vedno se nisem nauči-
la, da se juha nikoli ne poje tako 
vroča, kot se skuha. Še vedno nisem 
dojela prav dobro, katere so priorite-
te v življenju. No, dojela že, upošte-
vam pa jih še vedno ne v popolnosti. 
Vsake toliko me »strezne« nesreča ali 
bolezen, ki se me dotakne bolj ali 
manj od blizu, ali pa me na to opo-
zori kak film, ki ga pogledam, morda 

tudi na Facebooku

knjiga, ki jo preberem. 
Prioriteta ni pehanje za denarjem, 

delo od jutra do noči in še naprej …, 
ker, če bi bile prioritete te, kje je ves 
smisel? Kaj ti pomaga ves denar sve-
ta, če ostaneš sam? Kaj ti pomaga, če 
delaš od jutra do pozne noči, vse dni 
v tednu, med tem ko otroci brezupno 
hrepenijo po tvoji bližini? NIč! Vem, 
da ste tudi taki, ki se ne strinjate z 
mano. V bistvu mi je vseeno. Z leti 
sem pridobila marsikaj … izkušnje, 
spoznanje, znanje … in najpomemb-
nejše: družino in prijatelje. Ne vem 
vsega in nisem še tam, kjer bi si že-
lela biti, sem pa na dobri poti, da 
dosežem lestvico prednosti, ki je 
postavljena za moj cilj. Do takrat 
pa …

Še preden naredim odklop, vam 
zaželim čudovit dan, teden, mesec … 
doma ali na dopustu, s prijatelji ali 
družino. Vzemite si čas za tisto, kar 
je na vrhu vaše lestvice prednosti. 
Uživajte življenje … DANES!

Mateja Kutin,
glavna in odgovorna urednica

Utrinki
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REGIJSKA [TABNA VAJA 
POTRES POSO^JE 2017
Zgonje Poso~je – Maja je potekala 
regijska štabna vaja Potres Posočje 
2017, ki je bila pripravljena na osno-
vi sklepa Vlade Republike Slovenije. 
Organizirala jo je Uprava RS za za-
ščito in reševanje, Izpostava Nova 
Gorica, sodelovali pa so poveljniki in 
štabi Civilne zaščite (CZ) severno 
primorske regije. Namen vaje je bil, 
da se preveri vodenje in operativno 
delovanje štabov civilne zaščite ter 
njihovih poveljnikov, namestnikov, 
članov in podpornih služb.

Vaja je bila pripravljena na podlagi 
predpostavke, da je v zgodnjih jutra-
njih urah na območju severozaho-
dne Slovenije prišlo do močnega 
potresa z lokalno magnitudo 6,2, z 
žariščem v tolminskem hribovju, de-
vet kilometrov pod površjem, s traja-
njem 10 sekund. Potres so občutili 
po vsej Sloveniji, prizadete pa so bi-
le predvsem občine Bovec, Kobarid 
in Tolmin. Prekinjene so bile telefon-
ske zveze, nekatere ceste so bile 
neprevozne.

Štab CZ Občine Bovec je v sodelo-
vanju z Občino Bovec ter vsemi eno-

tami zaščite in reševanja izvedel vajo, 
kot bi šlo zares. Vajo je spremljal nad-
zorni inšpektor, ki je ocenjeval delo 
vsake enote posebej ter celostnega 
sistema zaščite in reševanja. Po str-
nitvi mnenj in seštevku točk glede 
na posamezno dejavnost posame-
znih enot je inšpektorat delo Občin-
skega štaba CZ Bovec in vseh ude-
leženih enot ocenil z oceno odlično.

Na vaji je sodeloval tudi štab CZ Ob-
čine Kobarid. Skupaj s podporno 
službo je uspešno izvedel vse po-
trebne dejavnosti, ki mu jih je na 
podlagi situacij in dogodkov ob po-
tresu posredoval regijski štab. Vaje 
se je udeležil še kobariški župan Ro-
bert Kavčič, ki je bil s strani povelj-

nika štaba CZ Marka Lavrenčiča 
seznanjen s stanjem na terenu in 
delovanjem štaba. Nad strokovnim 
pristopom in usposobljenostjo čla-
nov štaba ter podporne službe je bil 
vidno zadovoljen.

Inšpektorja za varstvo pred naravni-
mi in drugimi nesrečami sta tekom 
dopoldneva obiskala tudi štab CZ 
Občine Kobarid. Na podlagi videne-
ga in oddanih dnevnikov sta že pri-
pravila poročilo o uspešnosti delova-
nja štaba, katerega namen je, da se 
njegovo delo še izboljša ter da je 
ekipa pripravljena, da bo znala oce-
niti in pravilno odreagirati v resnični 
situaciji.
Nataša Hvala Ivančič in Milan Štulc

MAJA JE POTEKALA REGIJSKA ŠTABNA VAJA POTRES POSOČJE 2017. Foto: arhiv štaba 
CZ Občine Bovec

www.prc.si/socasnik
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja
https://sl-si.facebook.com/SO%C4%8CAsnik-426819657421606/
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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 predvidoma tretji teden v oktobru. Če bi 
želeli objaviti prispevek, nam ga posredujte do 25. 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 bi 
jih želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z 
uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fo-
tografije pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POsOšKI RAzVOjNI CENTER

TRg TIgROVCEV 1

5220 TOLMIN

Vse o oglaševanju v našem periodičnem tiskanem mediju z naklado 
7.450 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

	 6		 R[S: Nadaljevanje	
sofinanciranja	kadrovskega	
{tipendiranja

	 7		 Tresla se je Gora …  
in pri{el je PUM-O

	 8		 Projekt NETWORLD: Dvig	
prepoznavnosti	dogodkov	
prve	svetovne	vojne	in	njene	
dedi{~ine

  Iz ob~inskih uprav
	10 Ob~ina Bovec
22	 Ob~ina Kobarid
30	 Ob~ina Tolmin

39		 LAS Dolina So~e: Strokovna	
ekskurzija	v	biosferno	
obmo~je	Nockberge

 41 Spomin na véliko vojno (13): 
  Plinski	napad	pri	Bovcu	
	 	 24.	oktobra	1917

42	 Knji`na polica

43	 Koledar prireditev

Utrinki
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PRIZNANJE ZA PRVO MESTO 
NA SEJMU ALTERMED
Tolmin in Celje – Vrtec Ilke Devetak 
Bignami Tolmin je že 12 let vključen 
v program Ekošole. Vsako leto s pri-
pravo ekoakcijskega načrta in izved-
bo načrtovanih vsebin uresničujemo 
cilje zastavljenih ekoprojektov, nad-
grajujemo cilje z upoštevanjem 
smernic Ekošole in določb Ekolisti-
ne. Otroci pridobivajo nova spozna-
nja in utrjujejo ter nadgrajujejo osvo-
jena znanja s področja zgodnjega 
naravoslovja. Pridobivajo pa tudi vre-
dnote in utrjujejo pozitiven odnos do 
varovanja ter ohranjanja okolja skozi 
lastno dejavnost. K varovanju okolja 
prispevamo z ločenim zbiranjem od-
padkov, varčno rabo energije in kori-
stno ter ustvarjalno uporabo odpa-
dnih materialov.

Vsako leto se vključujemo v humani-
tarne zbiralne akcije (zbiranje kar-
tuš, baterij, zamaškov, plastenk, od-
padnega papirja). Izvedene vsebine 
so velikokrat vključene v sodelova-
nje na nagradnih natečajih.

Dejavnosti otrok že tradicionalno pred-
stavimo na sejmu Altermed v Celju. 

Na razstavnem prostoru Z vrta na 
krožnik smo letos predstavljali dejav-
nosti, ki so bile izvedene na temo vr-
ta – od oblikovanja lastnega vrta do 
uporabe pridelkov. Predstavitev je 
ponazarjala pomen vrta, prostora, ki 
nudi možnost samooskrbe in uvaja-
nje otrok v okoljsko vzgojo. Vrt je 
nudil veliko možnosti za izvajanje ra-
znovrstnih dejavnosti. Na zanimiv in 
praktičen način so otroci pridobivali 
izkušnje, spretnosti in nova spozna-
nja. Za letošnjo predstavitev smo po-

novno prejeli priznanje za prvo mesto.
Lokalno se vsako leto predstavimo 
tudi na Ekoprazniku v Tolminu. Po-
leg predstavitve dela, ki je potekalo 
po skupinah, smo tudi letos pripravili 
delavnico za otroke, ki so nas obi-
skali na razstavnem prostoru – to-
krat smo izdelali papirnate vrečke za 
lonček. Vsem obiskovalcem smo 
ponudili tudi vodo z okusom limone 
in kumare.
Nadja Kanalec, ekokoordinatorka, 
Vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin

TOLMINSKI VRTEC SE JE Z EKOVSEBINAMI TUDI LETOS PREDSTAVIL NA SEJMU ALTER-
MED V CELJU, kjer je ponovno prejel priznanje za prvo mesto. Foto: arhiv Vrtca Tolmin

www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka
www.prc.si
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Vabljeni k vpisu v jesenske izo-
braževalne programe, ki bodo 
potekali na različnih lokacijah 
v Zgornjem Posočju. Vanje se 
lahko vključijo samo zaposleni 
z največ srednješolsko izobrazbo, 
s poudarkom na starejših od 45 
let (izjemoma tudi mlajši).

Spremljajte naša obvestila o 
začetku programov na Facebo-
okovi strani Ljudske univerze 
Tolmin in spletnih straneh Po-
soškega razvojnega centra.

Dodatne informacije:
• Jana Skočir – telefonska šte-

vilka: 05/38-41-513, e-pošta: 
jana.skocir@prc.si;

• mag. Damijana Kravanja – 
telefonska številka: 05/38-
41-511, e-pošta: damijana.
kravanja@prc.si;

• spletna stran: www.prc.si.

Mag. Damijana Kravanja in Jana 
Skočir, Posoški razvojni center
Foto: Damijana Kravanja

IzkorIstIte možnost brezplačnIh 
programov za osebno In poklIcno rast

IMe pRogRaMa VSebINa

UČeNJe Za ŽIVLJeNJe

Izzivi podeželja (UŽU–IP) Turistični ponudnik v koraku s časom

Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU–RŽU) Uporabna znanja za dvig kakovosti življenja

RaČUNaLNIŠKI pRogRaMI

Začetni tečaj računalništva (RPO) Kako začeti in kaj početi z računalnikom?

Internet – Kje prežijo nevarnosti? Vse, kar bi morali vedeti o internetu in Wordu

Računalnik v žepu Kaj vse zna in nudi pametni telefon

Internet in delo v oblaku Izkoristite brezplačne aplikacije na internetu

Poglejmo skozi drugo oko Polepšajte fotografije in naredite fotoalbum

Družbena omrežja Skriti triki in uporaba FB, Instagrama, Twiterja …

Delo s preglednicami – napredni nivo Program Excel za podjetnike in začetnike

3*e (e-davki, e-uprava, e-zdravstvo) Uporaba in varnost spletnih storitev

pRogRaMI Za oSebNo IN poKLICNo RaST*

Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju Razvijte dober odnos do sebe in do drugih 

Dobro počutje za kvalitetne korake Poskrbite za svoje zdravje

Tudi jaz sem proaktiven – z majhnimi koraki do velikih ciljev Moj hobi je lahko moj potencialni zaslužek

Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan Prvi stavki v italijanskem jeziku

Govorim angleško v službi in v družbi Osvežite osnovno znanje angleškega jezika

Jezikovni korak naprej Nadgradite znanje angleškega/italijanskega jezika

* Vsebine programov se bodo delno prilagodile predznanju in željam udeležencev.

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 
od 2016 do 2019 sofinancirata Evropski socialni sklad ter 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Utrinki

TURIZEM DOLINA SO^E – 
NOV SKUPNI ZAVOD
Zgornje Poso~je – Prvega julija je 
svoj prvi delovni dan začel skupni 
posoški zavod Turizem Dolina Soče. 
Po dolgoletni želji in enoletnih ope-
rativnih pripravah so občinski sveti 
vseh treh posoških občin 21. de-
cembra lani soglasno sprejeli odlok 
o ukinitvi dosedanjih lokalnih turistič-
nih organizacij (LTO) in ustanovitvi 
novega skupnega zavoda.

Župani so za v. d. direktorja novega 
zavoda imenovali Janka Humarja, 
javni zavod Turizem Dolina Soče pa 
je bil registriran 29. marca letos. Vse 
tri občine so do konca junija imeno-
vale svoje predstavnike v svet zavo-
da in za presečni dan določile 30. 
junij. V prehodnem času do vpisa 
pripojitve starih LTO k novemu zavo-
du v sodni register (predvidoma do 
konca septembra) bo na nov zavod 
preneseno celotno poslovanje pred-
hodnih dveh, vključno z zaposlenimi.

Turistično-informacijski centri v Bov-
cu, Kobaridu, Podbrdu in Tolmi-
nu ostajajo na dosedanjih lokacijah, 
sedež zavoda pa bo prestavljen na 
bovško letališče. Do konca leta bo 
nov zavod poleg izvedbe tekočega 
programa zagotovil tudi nov skupni 
portal za celotno dolino, skupni re-
zervacijski sistem, skupne kanale 
družbenih omrežij in ostalo informa-
cijsko infrastrukturo, ki je nujna za 
uspešno delo.
Turizem Dolina Soče tako od 1. julija 

dalje deluje z vsemi pooblastili, 
združena Dolina Soče pa je v novi 
strategiji trajnostne rasti slovenske-
ga turizma že uvrščena med vodilne 
destinacije.
Milan Štulc

KOMISIJSKI PREGLED 
MOSTU PRI TRDNJAVI KLU@E
Trdnjava Klu`e – Obnova mostu pri 
trdnjavi Kluže je končana, s komisij-
skim pregledom Direkcije Republike 
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Utrinki

PRC-jeva oglasna deska

ANGLEŠKA ČAJANKAVSAK
ČETRTEK

ZDRAV OBROK Z 
DOMAČEGA VRTA

KJE PA VAS 
DIGITALNI ČEVELJ ŽULI? 

URICE SLOVENSKEGA 
JEZIKA ZA PRISELJENCE 

VSAK
ZADNJI

ČETRTEK V 
MESECU

PONOVNO
V

SEPTEM-
BRU

VSAKO
ZADNJO
SREDO V 
MESECU

Samostojno učenje 
ali učenje v  

majhnih skupinah

Jezikovno 
kofetkanje/ 
Language 
Coffee Chats

Razvijanje jezikovnih, 
digitalnih, ročnih in 
drugih spretnosti 

Lasten ritem 
učenja

Učna mesta z 
računalnikom 

in brez

Pomoč 
svetovalca 
ali mentorja

Dostopno 
brezplačno

Celotno ponudbo preverite na goo.gl/ixaf6s. � Patricija Rejec, 05/38 41 506 � patricija.rejec@prc.si, � Nataša Klobučar Štrancar, 05/38 41 516 � natasa.ks@prc.si

UČNI DOGODKI IN DELAVNICE:

ORGANIZIRANO
SAMOSTOJNO
UČENJE. ZN

AN
OS

T 
IN

 Š
PO

RT

OBNOVLJEN MOST PRI TRDNJAVI KLUŽE – S komisijskim pregledom Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo se je začel postopek prekategorizacije mostu.

Slovenije za infrastrukturo pa se je 
začel tudi postopek prekategorizaci-
je mostu. Dokler ni most tudi uradno 
predan svojemu namenu, veljajo 
omejitve in cestnoprometni predpisi 
kot pred obnovo. S komisijskim pre-
gledom se ugotovijo še morebitne 
manjše pomanjkljivosti, ki jih mora 
izvajalec del v najkrajšem času od-
pravit. Čeprav se most obravnava 
kot obnovljen, pa gre v bistvu za no-
vogradnjo, saj so tako nosilni lok kot 
vozna betonska plošča in betonska 
ograja zgrajeni popolnoma na novo. 

Vozišče je veliko širše, ob njem pa 
sta na obeh straneh pločnika. Na 
novo je postavljena tudi osvetlitev 
mostu in novega prehoda za pešce.

Pregleda sredi junija se je udeležil 
tudi bovški župan Valter Mlekuž, ki 
ocenjuje, da je most lepo umeščen 
v prostor. Z izgradnjo novega mostu 
se je odprl pogled na trdnjavo, ki je 
zdaj ni več mogoče spregledati. Tu-
risti jo bodo pravočasno opazili in se 
morda odločili za ogled.
besedilo in foto: Milan Štulc

VEDENJSKA RAZISKAVA 
SO[KE POSTRVI NA REKI 
IDRIJCI
Idrijca – Soška postrv ima omejeno 
geografsko območje naravne razšir-
jenosti. V Sloveniji je ogrožena vrsta 
predvsem zaradi križanja s potočno 
postrvjo, regulacij na rekah in one-
snaževanja vodotokov. V preteklosti 
je bilo veliko raziskav usmerjenih 
predvsem v problematiko križanja  
vrste, ni pa bilo opravljenih raziskav  
o stopnji preživetja, izbiri habitatov ali 
interakcij z drugimi vrstami postrvi.

V Zavodu REVIVO so se odločili, da 
bodo v sodelovanju z Ribiško družino 
(RD) Idrija, priznanimi strokovnjaki te-
lemetrije iz Norveške in strokovnjaki 
za vedenjske vzorce rib iz Švedske 
opravili vedenjsko študijo soške po-
strvi. V okviru projekta bodo v reko 
Idrijco vložili 20 soških postrvi in 20 
šarenk, ki jih tudi sicer RD Idrija re-
dno vlaga. Ribe bodo opremili s tele-
metrijskimi oddajniki, s katerimi jim 
bodo v obdobju enega meseca s po-
močjo sprejemnih anten natančno 
sledili in ugotavljali vedenjske vzorce 
ter premike. Iz rezultatov raziskave bo 
mogoče primerjati aktivnost in premi-
ke osebkov obeh vrst po izpustu v 
naravno okolje, izbiro habitatov ter 

smrtnost. Preživetje vrste namreč te-
melji na sposobnosti prilagajanja 
okoljskim dejavnikom, ki se razvije v 
začetnih razvojnih fazah. Na podlagi 
trenutnih podatkov naj bi bila sposob-
nost preživetja vloženih rib nižja, saj 
naj bi te težje našle hrano, bile manj 
agresivne in se slabše izogibale ple-
nilcem. Poleg tega naj bi imele tudi 
drugačen vedenjski vzorec in premi-
ke. Ugotovljena vedenjska razmerja 
med obema vrstama bodo pomagala 
optimizirati programe vlaganj soških 
postrvi in šarenk ter s tem ohraniti so-
ško postrv kot ogroženo vrsto tudi v 
slovenskih vodotokih.
polona pengal, Zavod Revivo

NA REKI IDRIJCI BO ZAVOD REVIVO IZVE-
DEL VEDENJSKO ŠTUDIJO SOŠKE PO-
STRVI. Več o delu, ki bo opravljeno v sodelo-
vanju z RD Idrija in norveškimi ter švedskimi 
strokovnjaki, lahko preberete na spletni strani 
www.ozivimo.si. Foto: Joško Pegan
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( � )Regijska {tipendijska shema

Regijska {tipendijska shema (R[S) Gori{ke se nadaljuje tudi v programskem obdobju 2014–2020. 
Delodajalcem omogo~a sofinanciranje kadrovskih {tipendij, dijake in {tudente pa spodbujajo k {tu-
diju na programih, ki po zaklju~enem izobra`evanju omogo~ajo zaposlitev v regiji.

Nadaljevanje sofinanciranja 
kadrovskega {tipendiranja

M inistrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti je Posoškemu 

razvojnemu centru (PRC) 27. marca 
letos podelilo javno pooblastilo za iz-
vajanje operacije Regijska štipendijska 
shema – Goriška statistična regija do 
31. 12. 2022. V okviru podeljenega po-
oblastila bo PRC izvajal regijsko she-
mo kadrovskih štipendij kot razvojno 

Operacijo sofinancirata Republi-
ka Slovenija in Evropska unija iz 
sredstev Evropskega socialnega 
sklada.

nalogo države, ki se na regionalni 
ravni opravlja v javnem interesu.

PRC je v začetku junija z omenje-
nim ministrstvom podpisal pogodbo 
o sofinanciranju RŠS do leta 2022. 
Skupna dodeljena sredstva za celotno 
obdobje izvajanja operacije, ki jo iz 
sredstev Evropskega socialnega skla-
da sofinancirata Republika Slovenija 
in Evropska unija, znašajo dobra dva 

milijona evrov.
Javni razpis za izbor projektov so-

financiranja kadrovskih štipendij de-
lodajalcem za šolsko/študijsko leto 
2016/2017 je bil objavljen 26. junija 
na spletni strani PRC (www.prc.si). 
Vrednost razpisa, ki je odprt do po-
rabe sredstev oziroma najdlje do 30. 
septembra, je 340 tisoč evrov. Sofi-
nanciranje znaša 50 odstotkov dode-

ljene in izplačane kadrovske štipen-
dije, vendar največ v višini 30 odstot-
kov minimalne plače, pri čemer sofi-
nancirana kadrovska štipendija ne 
sme biti nižja, kot je določeno v 70. 
členu ZŠtip-1.

Sofinanciranje so dodeli od 1. 9. 
2016 dalje.

Mag. Martina Smolnikar,  
Posoški razvojni center

Utrinki

OSKRBOVANCI TOLMINSKEGA DOMA UPOKOJENCEV so junija prisluhnili pevskim in folklor-
nim skupinam. Foto: arhiv Doma upokojencev Tolmin

OBČINSKA ORGANIZACIJA RKS JE TUDI LETOS ORGANIZIRALA SREČANJE STAREJŠIH. 
Udeležence je med drugim pozdravil župan Valter Mlekuž. Foto: arhiv RKS

PESTRO DOGAJANJE V DOMU 
UPOKOJENCEV V TOLMINU
Tolmin – Junij je v naš dom prinesel 
vrsto zanimivih dogodkov. Z vese-
ljem smo prisluhnili pevskim in fol-
klornim skupinam, ki so nas obiska-
le v okviru prireditve Mi za nas, ki jo 
organizira Zveza kulturnih društev 
Tolmin. Prav tako smo bili veseli obi-
ska učenk in učencev OŠ Franceta 
Bevka Tolmin ter Podružnične šole 
za izobraževanje in usposabljanje 
otrok s posebnimi potrebami, ki so 
nam popestrili dopoldan.
V sodelovanju s Posoškim razvojnim 
centrom vse leto pripravljamo delav-
nice. Tako smo v začetku junija po-

slušali policista, ki nam je predaval o 
varnosti v prometu in samozaščitnem 
ravnanju doma. Teden dni kasneje 
pa smo obujali navade iz preteklosti, 
saj smo obirali lipovec, ki ga bomo 
posušili in pozimi uporabili za čaj.

To pa še zdaleč ni vse. Bili smo tudi 
na izletu v Vrhpolju in na Nanosu, 
kjer smo na Turistični kmetiji Abram 
pozdravili medveda. Na oddelek za 
dementne osebe pa so delavke do-
ma pripeljale svoje glasbeno nadar-
jene otroke, ki so zaigrali na instru-
mente. Stanovalci so uživali ob po-
slušanju njihove glasbe.
Ivica podgornik,  
Dom upokojencev Tolmin

SRE^ANJE STAREJ[IH 
OB^ANOV
Bovec – Občinska organizacija 
Rdečega križa Slovenije (RKS) 
vsako leto organizira srečanje 
občanov, starejših od 80 let. Takih 
je na Bovškem 238, srečanje pa je 
priložnost za prijetno druženje in 
obujanje spominov. Letošnje je 
potekalo v Gostilni pod Lipco. 
Udeležence so pozdravili bovški 
župan Valter Mlekuž, novi 
predsednik RKS – Območno 
združenje Tolmin Rafael Šuligoj in 
predsednica Občinske organizacije 
RKS Nada Mrakič. Župan je izrazil 
zadovoljstvo, da se srečanja 

udeležuje tako veliko število 
starejših občanov. Počaščen, da jih 
lahko pozdravi v tako velikem številu, 
jim je zaželel prijetno druženje. Kot 
je še dodal, gredo »vse pohvale 
organizatorjem srečanja. Nikoli ne 
bom mogel z besedami izraziti 
vsega spoštovanja do 
prostovoljcev, kot ga čutim v srcu.«

Udeležence srečanja so nadvse raz-
veselili otroci iz OŠ Bovec, ki so pod 
vodstvom mentoric izdelali lična da-
rilca in pripravili lep kulturni pro-
gram. Za glasbeno zabavo je poskr-
bela mlada harmonikarica Lara 
Škander.
Milan Štulc
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( 7 )[okantna reporta`a brez kr~marja

»A gremo na Goro Rocka?« je zaplavalo vpra{anje skozi pisarno. Ti{ina, ki je sledila, je 
bila namenjena premisleku o tem, ali gre mogo~e za retori~no vpra{anje. Resen pogled, ki 
me je prebadal ~ez mizo, je zanikal to misel. Prav tako je v zrak izpuhtela mo`nost, da se 
mi `e rahlo kisa zaradi poletne vro~ine in da imam prisluhe. »Itak!« sem suvereno odvrnil. 
In potem sem, za vsak primer, previdno dodal: »Zakaj `e?«

Tresla se je Gora … in pri{el je PUM-O

Program PUM-O delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Evrop-
skega socialnega sklada.

Al’ prav se pi{e PUM al’ PUM-O?
Program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) 

se na Posoškem razvojnem centru izvaja od juni-
ja 2016, kar pa je le košček v mozaiku zgodovine 
programa. Celotna zgodba pravzaprav sega v leto 
2005, ko se je program začel izvajati kot Projektno 
učenje za mlajše odrasle (PUM). V tem času smo, 
če ste pozorno prebrali zgornje vrstice, premetali 
nekaj črk. In kar zagotovo velja omeniti, pomaga-
li številnim mladim ter posledično njihovim star-
šem. Toda dejstvo ostaja, da je ta brezplačen pro-
gram za mlade med 15. in 26. letom že nekaj let 
na sceni, kar bi se zagotovo moralo poznati pri 
njegovi prepoznavnosti ter vplivu v lokalnem oko-
lju, saj vendarle nudimo pomoč v okviru dveh 
ključnih problemov: iskanju zaposlitve in učnih 
težavah.

Žal ugotavljamo, da temu ni ravno tako. Eden od 
vzrokov je zagotovo to, da ni zagotovljenega stal-
nega financiranja. Zato so nas zaznamovala tudi 
obdobja, ko smo morali vrata zapreti in počakati 
na nove razpise. Druga težava nastane, ko ljudje 
zavračajo take programe z razlogom, ki bi ga lah-
ko povzeli kot »denar gre za podpiranje luzerjev«. 
O skoraj pregovorni birokratski neprilagodljivosti, 
ko je v igri sodelovanje med različnimi interesno 
povezanimi institucijami, pa raje ne bi izgubljali 
besed. Posledično to pomeni, da promocija ni sa-
mo nabor potencialnih kandidatov za vključitev v 
program PUM-O, ampak predstavlja tudi razbijanje 
predsodkov in iskanje novih oblik sodelovanja.

Gremo na Goro Rocka!
Težava klasičnih promocijskih pristopov (letaki, 

plakati, oglasi …) je, da smo že tako bombardira-
ni z vseh strani, da smo kot človeška vrsta uspeli 
razviti posebno vrsto imunosti, ki nas varuje pred 
to poplavo. Stanje še najbolje povzame avtomatič-
ni odgovor o dostavi sporočila, ki ga lahko dobite 
pri elektronski pošti: »Vaše sporočilo je bilo dosta-
vljeno, kar pa še ne pomeni, da ga je oseba pre-
brala ali razumela.«

Kako se torej lotiti promocije? Večina pristopov 
k iskanju svežih idej narekuje, da je vsaj na začet-
ku dovoljeno vse. Še tako nora ideja je dobrodošla. 
Sledi sejanje skozi sito družbeno sprejemljivega, 
da se loči zrnje od plev. V časih multimedijskega 
poneumljanja se je pokrajina družbeno sprejemlji-

vega tako spremenila, da bi si lahko še prehitro 
privoščili kakšen takšen promocijski pristop, ki bi 
nam v kakšnem toaletnem časopisu zagotovil na-
slovnico z mastno tiskanim ŠOKANTNO. Zato smo 
zavrgli vso teoretsko navlako, čeprav je horoskop 
tistega dne precej obetal, in zagrabili za idejo, ki 
se je porodila že na samem začetku tega prispevka. 
Zveni čudno, a možgani so kompleksen organ, 
čeprav so, slovnično gledano, moškega spola.

Znano je, da je do Mohameda pregovorno pri-
stopila gora. Mi tega »luksuza« nismo imeli, smo 
pa zato dobili telefonsko številko Gore. Naš stik je 
bil nicolas Vanek, član KUD Cerkno, ki na Gori 
Rocka skrbi za pestro dnevno dogajanje. Dogovo-
rili smo se, da bomo prevzeli del popoldanskega 
dogajanja in z zabavnimi skupinskimi igrami »te-
rorizirali« obiskovalce festivala ter posledično pro-
movirali PUM-O. Sestavili smo program in se 30. 
junija skupaj z »mučilnimi napravami« podali na 
festival v naslednji reprezentančni postavi: dva 
mentorja, nika in Marko, ter nekdanji pumovec 
Denis, ki je povsem prostovoljno in brez kakršne-
koli prisile priskočil na pomoč. Zagotavljamo. V 
zgodnjem popoldnevu smo postavili poligon in 
kmalu so se na prizorišču »naslikale« tri boja želj-
ne skupine: Legende, Telebajski in Hribowci. Že 
po prvi igri nam je postalo jasno, da so časi cve-
tličnega opolnomočenja (»flower power«) zagotovo 
minili, kajti boj je bil neizprosen. Najverjetneje je 
bila kriva glavna nagrada: letna naročnina na SO-
ČAsnik. Po šestih igrah, dveh hidracijskih odmorih 
in večkratnih ponovitvah, kaj je program PUM-O 
in komu je namenjen, so zmagali Telebajski. Vre-
me pa je bilo tudi »O. K.«.

Naj za zaključek priznam, da me je noč prej 
mučila rahla nespečnost, ko sem se spuščal po 
toboganu misli. Ne zaradi teh iger samih po sebi, 

češ, kako bo vse skupaj izpadlo, ampak zaradi 
tega, kar predstavljajo: sredstvo za motiviranje 
(mladih) k dejavnosti. Splošna klima je namreč 
taka, da je vse brez veze. Šola? Brez veze. Služba? 
Brez veze. če ni brez veze, se pa ne splača. A to 
ni besednjak mladine, temveč odraslih. Samo pri-
sluhnite pogovorom in novicam. Je pa problem 
mladine. To je tudi naš največji izziv na programu 
PUM-O: Kako to brezveznost razorožiti?

Za konec Banana sple{
Ker je pred nami še lep čas poletja z vsakodnev-

no vremensko napovedjo, velja razmisliti, da se 
dneve ugodnih UV- in ozonskih meritev lahko 
preživi tudi zabavno ter razgibano. Zato vam po-
nujamo igro, ki smo jo poimenovali kar Banana 
spleš. Za izvedbo potrebujete sodo število sprošče-
nih ljudi, banane, lončke, vedra in vrvico. Pred 
tekmo vedra napolnimo z vodo, lončke pa prelu-
knjamo blizu dna in skoznje napeljemo vrvico, ki 
bo služila temu, da si tekmovalci lonček privežejo 
na glavo.

Igro se igra tako, da si prvi tekmovalec na glavo 
priveže lonček, vanj pa mu sotekmovalci položijo 
banano. Na znak mora banano prenesti do vedra 
z vodo in jo tam odložiti brez pomoči rok. če mu 
pade iz lončka ali izven vedra, se mora vrniti na 
začetek, če pa je uspešen, se lahko vrne na začetek 
in preda igro naslednjemu tekmovalcu. Drugi tek-
movalec steče do vedra, kjer mora z usti uloviti 
banano, priteči nazaj in jo dati naslednjemu v 
lonček. Krog se ponovi.

Pa še varnostno priporočilo: izberite dovolj veli-
ko vedro, da se glava ne zatakne. Saj ne, da bi 
hoteli koga prestrašiti …
Spalamudu: Marko Leban, mentor PUM-O
Foto: arhiv PRC
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Poso{ki razvojni center si kot vodilni partner v sodelovanju z ostalimi partnerji mednarodnega pro-
jekta NETWORLD (iz Poso~ja sodeluje tudi Ustanova »Fundacija Poti miru v Poso~ju«) med drugim 
prizadeva za dvig prepoznavnosti dogodkov 1. svetovne vojne in njene dedi{~ine. Prispevek pred-
stavlja del dejavnosti, s katerimi uresni~ujemo zastavljene cilje.

Ohranjanje dedi{~ine  
prve svetovne vojne

Partnerji projekta NETwORLD so 
se junija sestali v avstrijskem Krem-
su, kjer so pregledali opravljeno delo 
po predvidenih dejavnostih in odprli 
razpravo o odprtih vprašanjih. Nasle-
dnji dan je sledila mednarodna stro-
kovna konferenca z naslovom Ohra-
njanje dediščine prve svetovne vojne, 
na kateri sta med drugim aktivno 
sodelovali tudi dve predstavnici Zgor-
njega Posočja, in sicer vodja projekta 
Vesna kozar, iz Posoškega razvojne-
ga centra, in Maša klavora, predstav-
nica partnerske Ustanove »Fundacija 
Poti miru v Posočju«. Na konferenci 
so med drugim spregovorili o arheo-
loških izkopavanjih dediščine 1. sve-
tovne vojne v Karnijskih Alpah, o 
tovrstni dediščini in njenem ohranja-
nju v Avstriji, o vključevanju lokalne 

Projekt NETWORLD

Dvig prepoznavnosti dogodkov prve 
svetovne vojne in njene dedi{~ine

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

nja Nacionalnega odbora za obele-
ževanje 100-letnic 1. svetovne vojne, 
ki daje posebno pozornost utrjevanju 
kolektivnega spomina na dogodke 
pred sto leti – tako skozi bolečino kot 
tudi upanje. Kot je dejala, je koncert 
Zbogom orožje krona teh prizade-
vanj, saj »prav glasba gotovo na naj-
bolj iskren način s seboj prinaša moč, 
s katero ustvarja in nežno utrjuje 
spravo.« Spomnila je še, da smo »da-
nes z državami, s katerimi smo bili 
na isti ali drugi strani, skupaj enako-
pravno soodgovorni za razvoj in na-
predek Evrope«. Slavnostni govornik 
predsednik Republike Slovenije Bo-
rut Pahor je v svojem nagovoru pou-
daril, da je vse težave »treba in mo-
goče reševati po mirni poti«. Dejal je 
še, da »skoraj nič od tega, kar ustva-
ri človek, ni bolj nečloveško od vojne« 
in dodal, da je vojna »kompleten zdrs 

Utrinki

skupnosti v projekte ohranjanja kul-
turne dediščine, pa tudi o kandida-
turi Poti miru in dediščine, s katero 
se ukvarja, na Unescov seznam. Se-
znanili pa so se še enim projektom 
iz razpisa Podonavje, ki se prav tako 
ukvaja dediščino – le da z arheolo-
ško, in preučili možnosti sodelovanja 
z NETwORLD projektom. 

Koncert voja{kih orkestrov 
Zbogom oro`je

V spomin na 100. obletnico bitke 
pri Kobaridu in konec soške fronte 
so 9. julija družno zaigrali vojaški 
orkestri nekdaj sprtih vojska. Po pri-
hodu orkestrov iz Avstrije, Hrvaške, 
Italije, Madžarske, Nemčije in Slove-
nije na kobariški trg, ki ga je spre-
mljalo igranje koračnic, je Vojaški 
orkester slovenske vojske (SV) zaigral 
slovensko himno. Zbrane je na začet-

ku pozdravil župan gostujoče občine 
Robert kavčič, ki je opomnil, da mir 
ne pomeni le odsotnost vojne, ampak 
temelji na občutku varnosti, spošto-
vanju in sprejemanju drugih. Poleg 
življenja samega je mir po njegovih 
besedah »največja vrednota človeka, 
ki ima v naših krajih posebno noto, 
ki jo občuti sleherni obiskovalec.« 
Dodal je še, da nas je krvava zgodo-
vina naučila, da se znamo še bolj 
potruditi in s sosedi ter ostalimi na-
rodi Evrope skupaj živeti v miru, 
strpnosti in medsebojnem prijatelj-
stvu.

Številne visoke povabljene goste in 
obiskovalce, ki so dodobra napolnili 
kobariški trg (po ocenah organizator-
jev naj bi jih bilo okoli 1.300), je v 
nadaljevanju nagovorila tudi ministri-
ca za obrambo Andreja katič. Ta je 
med drugim spomnila na prizadeva-

SPOMINSKA PLO[^A 
PADLIM VOJAKOM POLKA 
RAINER
Prevala – Na Občino Bovec se je 
lani po pomoč obrnil paul Wieland, 
predstavnik zgodovinskega društva 
Erzherzog Rainer iz Salzburga, saj 
želi na Prevali postaviti spominsko 
ploščo padlim vojakom polka Rain-
er, ki tam še vedno počivajo. Bovški 
župan Valter Mlekuž je takoj oblju-
bil pomoč. V začetku junija so si mo-
žne lokacije postavitve spominskega 
obeležja ogledali predstavniki zgo-
dovinskega društva, župan Mlekuž, 
dolgoletni raziskovalec zgodovine 
prve svetovne vojne Vinko avsenak 
in Miloš Domevšček iz Društva 13-
13. Postavitev bo financiral pobu-
dnik sam, občina pa bo sodelovala z 
izdajo potrebnega soglasja.

Avsenak se je po ogledu v imenu av-
strijskih prijateljev, predstavnikov 
salzburškega društva Erzherzog 
Rainer, avstrijskega Črnega križa in 
v svojem imenu županu zahvalil za 
pripravljenost ter razumevanje, Do-
mevščku pa za spremstvo in druženje. 
Strinjali so se, da spominsko ploščo 
postavijo letošnjega 28. oktobra ob 
stoletnici konca soške fronte.
Milan Štulc

OBNOVA SPOMINSKIH 
OBELE@IJ
Poso~je – Krajevna organizacija 
Zveze borcev (KO ZB) Kobarid na-
daljuje z obnavljanjem in čiščenjem 
spominskih obeležij in njihove okoli-
ce. Skrb za obeležja je stalna nalo-
ga organizacije, ki jo člani potrjujejo 
vsako leto na zboru, kjer se določi 

OKTOBRA BODO NA PREVALI POSTAVILI SPOMINSKO PLOŠČO PADLIM VOJAKOM AV-
STRIJSKEGA POLKA RAINER. Možne lokacije so si ogledali v začetku junija. Foto: arhiv Ob-
čine Bovec
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OBNOVA MUZEJA NA PROSTEM RAVELNIK je izjemno pomembna za zagotavljanje ustrezne 
varnosti obiskovalcev. Foto: arhiv Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«

dobrega in vrednega in je skoraj nič 
ne opravičuje«.

V letih 1997 in 2007, ob 80. in 90. 
obletnici spomina na kobariško bit-
ko, so • Ministrstvo za obrambo, • 
Vojaški orkester SV in • Kobariški 
muzej že organizirali koncerta, ki se 
ju je udeležilo pet vojaških orkestrov 
iz držav, udeleženk bitke. Ob stotem 
jubileju pa so se omenjenim organi-
zatorjem pridružili še • Nacionalni 
odbor za obeleževanje 100-letnic 1. 
svetovne vojne, • Ministrstvo za kul-
turo – Odbor za državne proslave, 
• Občina Kobarid, • Ustanova »Fun-
dacija Poti miru v Posočju« in • Po-
soški razvojni center – slednji je sred-
stva za sofinanciranje koncerta pri-
dobil iz projekta NETwORLD.

Na predvečer koncerta so lahko 

domačini in domači ter tuji gostje 
prisluhnili tudi promenadnim kon-
certom, in sicer Madžarskemu voja-
škemu orkestru iz Kaposvara, ki je 
zaigral v Bovcu, Orkestru oboroženih 
sil Republike Hrvaške, ki je s svojimi 
koračnicami odmeval po Kobaridu in 
Orkestru oboroženih sil Zvezne re-
publike Nemčije iz Berlina, ki je po-
skrbel za promenadni koncert v Tol-
minu.

Fundacija je v spomin na dogodke 
in ljudi izpred sto let v sodelovanju 
s partnerji poskrbela za celostno gra-
fično podobo ter razstavo arhivskih 
fotografij na prostem. Nastala pa je 
tudi spletna podstran (100letkobarid.
potmiru.si), kjer so predstavljeni vsi 
letošnji dogodki, vezani na omenjeni 
jubilej. 

Za varnej{i korak po muzeju 
na prostem

Ob začetku soške fronte, po itali-
janski zasedbi Bovca avgusta 1915, je 
avstro-ogrska vojska svojo prvo 
obrambno črto močneje utrdila na 
vzhodnem robu Bovške kotline, čez 
dve vzpetini – Ravelnik (519 m n. m.) 
in Stržišče (486 m n. m.). Obe vzpe-
tini tvorita naravno oviro, ki so jo 
avstro-ogrski vojaki z utrjenimi polo-
žaji, kavernami in strelskimi jarki 
spremenili v steber svoje obrambe. 
Hkrati pa obe vzpetini skrivata in 
varujeta cestno križišče ter vhod v 
dolino Koritnice in Soče.

Na pobočju Ravelnika je na območju 
nekdanje prve avstro-ogrske obramb-
ne črte danes urejen muzej na pros-
tem. Krožna pot povezuje očiščene 
in obnovljene strelske ter povezovalne 
jarke, bunkerje, mitralješka gnezda 
in rekonstrukcije barak. Na razmero-

ma majhnem prostoru je veliko ostalin. 
Obnovljena dediščina soške fronte je 
v povezavi z izjemno lokacijo v ne-
posredni bližini Bovca glavni razlog, 
da je Ravelnik zelo dobro obiskan s 
strani domačih in tujih turistov.

Zaradi dotrajanosti obstoječe infra-
strukture je bila na muzeju na pros-
tem Ravelnik izvedena zamenjava 
varovalnih ograj, utrditev pohodnih 
poti in ureditev stopnic ter vojaške 
barake. Denar za obnovo je iz projekta 
NETwORLD (Transnacionalni pro-
gram Interreg Podonavje 2014–2020) 
zagotovila Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju«, izvedlo pa ga je 
Društvo 1313 iz Bovca, pri čemer gre 
še posebej izpostaviti delo Miloša 
Domevščka in Vlada lipovca, dveh 
članov omenjenega društva.
pripravile: Maša Klavora, Urška Lazar 
in Tatjana Šalej Faletič, izvajalke 
projekta NETWORLD

Utrinki

KONCERT ZBOGOM OROŽJE – Vseh šest vojaških orkestrov je skupaj zaigralo skladbe boja-
na adamiča Oj ta soldaški boben, Jožeta bruna Spomin na Sočo (priredba Jani Šalamon), 
Juliusa Fučika Triglav Marsch (priredba Siegfried Rundel), na koncu pa je zadonela še Evrop-
ska himna Ludvika van beethovna (priredba Herbert von Karajan). Foto: Mihael Uršič

kraje in obeležja, ki se bodo obnovi-
la. Pri tem se spomenike in plošče 
tudi zaščiti s posebnim premazom, 
ki odbija vodo, kar pripomore, da se 
zapisi ohranijo dalj časa. Tako so bi-
la v tem letu urejena spominska 
obeležja v Starem selu – na pokopa-
lišču in pri krožišču, kjer je obeležje 
narodnemu heroju Marku Redelon-
ghiju. S pomočjo Turističnega dru-
štva Drežnica je bila pred vasjo oči-
ščena okolica spomenika, pri kate-
rem se je posušilo veliko stebel pu-
špana in ga bo na jesen ponovno 
treba dosaditi.
Obnovil pa se je tudi spomenik pa-
dlim borcem in očistila njegova oko-
lica v Kanalskem Lomu, ki od sep-
tembra 1981, ko je bil odkrit, še ni 
bil obnovljen ter ga je zato zob časa 
že precej načel. Poleg čiščenja spo-
menika in njegove zaščite je bilo tre-

OBNOVA SPOMENIKA PADLIM BORCEM V 
KANALSKEM LOMU, ki od septembra 1981, 
ko je bil odkrit, še ni bil obnovljen in ga je zato 
zob časa že precej načel.

ba sanirati tudi pohodne plošče 
okrog spomenika. Na spomeniku so 
zapisna imena padlih borcev in žrtve 
fašizma iz vasi Tolminski in Kanalski 
Lom, Grudnica in Dolgi Laz – skupaj 
35 imen.
Vojko Hobič, predsednik KO ZB Kobarid

SPOZNAVALI SO BOGATO 
DEDI[^INO PRVE SVETOVNE 
VOJNE
Severna Primorska – Mednaro-
dno, kulturno, zgodovinsko društvo 
generala Borojevića Tolmin je sredi 
junija gostilo 23 dijakov madžarske 
narodnosti. Skupaj z desetimi spre-
mljevalci so jih namestili v Center za 
šolske in obšolske dejavnosti Tol-
min, k izvedbi pa je društvo pritegni-
lo tudi Prostovoljno gasilsko društvo 

Bukovo-Zakojca in Prevozništvo 
Kenda. Dijaki so bili zbrani iz matič-
ne domovine ter iz manjšinskih ob-
močij Slovaške, Ukrajine, Srbije in 
Slovenije. Obisk so namenili spo-
znavanju bojišč soške fronte, kjer so 
se borili njihovi predniki, in iskanju 
priložnosti za umestitev v načrtovani 
projekt. Ekskurzijo sta organizirala 
Zavod za kulturo madžarske naro-
dnosti Lendava in Društvo mladih 
Lendava – LIFE ter ga finančno po-
krila iz dveh madžarskih razpisov – 
Fundacije Bethlen Gabor in Nacio-
nalnega kulturnega sklada.
Prvi dan sta jih člana gostiteljskega 
društva Maks Kravanja in Sandra 
panjtar vodila na Mrzli vrh in k cer-
kvici Sv. Duha v Javorci, kjer je nji-
hov duhovnik daroval sveto mašo. 
Spremljala sta jih tudi član Gorske 
reševalne službe Tolmin Davorin 
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Od briljantnosti do 
podhranjenosti
Ob tem, ko po Bovcu iščem prazen 
parkirni prostor, pazim, da »na 
havbo ne pobašem« kakšnega turi-
sta, saj teh kar mrgoli. »To je zato, 
ker je slabo vreme,« mi pojasni ina 
iz tiC Bovec in doda, da se turisti 
ob lepem vremenu čez dan razpr-
šijo po okolici ter bližnjih hribih, 
pozno popoldan pa se počasi vrne-
jo, tako da je takrat v središču na-
vadno pravcati »živ žav«.

Tako čez prst ocenim, da bo leto-
šnja poletna sezona zlahka konkuri-
rala prejšnji. Se bo bovški župan 
Valter Mlekuž, h kateremu sem na-
menjena na tradicionalni intervju ob 
prazniku Občine Bovec, strinjal z 
mojo oceno?

Valter Mlekuž: Seveda! Ta je že 
deloma presežena. Letos se je sezona 
začela veliko prej kot lani. Žičnica je 
obratovala do maja, vreme nam je 
bilo bolj naklonjeno, prazniki so se 
lepo pokrivali, pa tudi plovni režim 
je bil s 1. marcem že urejen. Zato 
tudi sam pričakujem, da bo letošnja 
sezona veliko boljša od prejšnje.

(Milan štulc, odgovoren za odno-
se z javnostmi na Občini Bovec, ki se 
nama pridruži, pojasni, da so v apri-
lu, v primerjavi z lanskim, presegli 
obisk gostov za več kot 80 odstot-
kov.)

Preden »secirava« turistično doga-
janje, me zanima še nekaj. Dobila 
sem izsledke nedavne raziskave, ki 
kažejo, da se kar 90 odstotkov ve-
likih in srednjih podjetji na obmo-
čju severne Primorske sooča s pri-
manjkovanjem ustreznih kadrov 
tehničnih smeri. kako je s tem pri 
vas?

Isto. Potrebe se večajo, ljudi za 
delo pa primanjkuje. Zadnjič sem se 
pogovarjal z direktorjema Mahle Le-
trike Bovec in TKK Srpenica. Težave 
… Ne manjkajo samo tehnične sme-
ri. Praktično na vseh področjih, pred-
vsem pa gostinstvu.

Bo gospodarstvo v Bovcu prisiljeno 
iskati ustrezne kadre zunaj naših 
meja?

Obvezno! Že zdaj opažam, da je 
teh iz leta v leto več. Gostinci so me 
še posebej prosili, ko smo se ob ob-

činskem prazniku srečali s predstav-
niki pobratene Občine Prijedor, da 
naj jih prosim, če nam lahko čez po-
letje pošljejo kakšno delovno silo.

Ali lahko občina kar koli spremeni 
glede tega?

Hmmm … Kej? Že leta ugotavlja-
mo, da pri nas mladi raje kot v pro-
izvodni delajo zunaj. Imamo ogro-
mno »raft firm« in večina dela tam. 
Tako delo je bolj zanimivo zanje. Ali 
so na vodi ali pa na »zip-lineu«.

Res sva že lani govorila o tem. Se 
pravi, da se glede tega ni dosti spre-
menilo?

Se je. Ženske so se navadno zapo-
slile po sprejemnih rafting centrih, 
zdaj tudi one vozijo kombije, pa še 
kakšna vodnica rafta se najde. Včasih 
se je v glavnem delalo čez poletno 
sezono, pozimi pa … Delo je bilo, 
ampak v proizvodnji. Tja pa niso ho-
teli. Po novem lahko delajo čez vse 
leto. Tega brez Kanina nismo imeli. 
To paše tako Sončnemu Kaninu kot 
tudi lastnikom zasebnih podjetij, ker 
jim ni treba zaposliti ljudi za celo 
leto. Imamo kar nekaj primerov mla-

dih družin, ki so že nameravale zapu-
stiti Bovec in jih je ravno to ustavilo.

O zaposlenosti v gospodarstvu sva 
tudi že govorila. Če malo primerja-
va še to področje … kako je s tem 
letos?

Zaposljivost se je v tem času še 
povečala. V zgodovini podjetja Mahle 
se še ni zgodilo, da bi bilo toliko za-
poslenih, kot jih je zdaj. čez 300 jih 
je. V TKK pa sploh … Zdaj gradijo 
skladišče in bodo takoj potrebovali 
še vsaj 50 delavk in delavcev. Dobro 
je, da sta se podjetji med seboj pove-
zali. Zmenjeni so, če na primer pri 
podjetju Mahle zmanjka naročil ozi-
roma dela, se delavce avtomatsko – 
kdor seveda to hoče – pošlje na TKK 
in obratno. Bo pa tudi Hotel Kanin 
potreboval od 30 do 40 delavcev, ki 
jih ne bo preprosto najti.

V občini Bovec je dostop do svetov-
nega spleta s širokopasovnim do-
stopom omogočen le delno. Zato je 
občinski svet nedolgo nazaj potrdil 
načrt razvoja odprtega širokopasov-
nega omrežja elektronskih komu-
nikacij. kaj konkretno ta prinaša 

Utrinki

Žagar z dobro izurjeno psičko in 
dober poznavalec zgodovine Mrzle-
ga vrha Lajos Négyesi, ki je boje 
46. pehotnega polka iz Szegeda na 
tej gori opisal v knjigi Gora krvi in 
vzdihljajev.
Preostale tri dneve so spoznavali, 
kako so vojaki živeli in se bojevali v 
krajih na Poti miru na Goriškem ter v 

zamejstvu. Ustavili so se v muzejih 
na prostem na Sabotinu, Škabrijelu, 
Sveti Gori, Martinščini, Debeli griži, 
pri kostnici Sredipolje, na vojaškem 
pokopališču v Palmanovi in nekda-
njem bojišču Monte Grappa. Obču-
dovali so tudi grad Miramare.
Zadnje popoldne so izkoristili za 
obisk vojaškega pokopališča na Lo-

čah, proti večeru pa jih je sprejel di-
rektor Občinske uprave Tolmin Da-
vor Simčič. Gostje so bili kljub vro-
čini in zgoščenemu programu nav-
dušeni nad edinstveno pokrajino ter 
njeno zgodovinsko dediščino, po-
hvalili pa so tudi gostoljubnost gosti-
teljev.
olga Zgaga

SRE^ANJE VETERANSKIH IN 
DOMOLJUBNIH ORGANIZACIJ
La{ko – Na povabilo Območnega 
združenja slovenskih častnikov  
(OZSČ) Laško in ob finančni pomo-
či Občine Tolmin smo se člani 
Društva veteranov SEVER Severne 
Primorske, pododbor Tolmin sredi 

SPOMINSKI POSNETEK UDELEŽENCEV POHODA pod vrhom Mrzlega vrha pred kaverno z 
oltarjem 3. bataljona 46. pehotnega polka. Foto: arhiv društva

8. SREČANJE VETERANSKIH IN DOMOLJUBNIH ORGANIZACIJ je letos potekalo v Laškem 
in njegovi okolici. Foto: Erika Gerbec
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občanom in do kdaj bo to urejeno?
Lani smo se župani na seji Sveta Severno Pri-

morske (Goriške razvojne) regije odločili, da bomo 
pristopili k reševanju problema sivih lis. Vsaka 
občina je za to iz proračuna dala 6.000 evrov. Le-
tos je bil s strani RRA Severne Primorske naši 
občini kot prvi v regiji predstavljen načrt, ki so ga 
pripravili za reševanje tega problema. Vendar je bil 
občinski svet zelo razočaran nad opravljenim de-
lom, saj smo pričakovali bolj konkretne korake – 
tudi terminske. Teh pa nismo dobili. Dokument 
smo vseeno potrdili, vendar smo dali pripravljav-
cem jasno vedeti, da za ta denar pričakujemo ve-
liko več.

Urejajo se tudi dostopi do Bovca.
Za nas je to zelo pomembno. Začela se je sana-

cija državne ceste čez Učjo, urejata se državni 
cesti Kluže–Predel in Kobarid–Bovec, poštiman je 
tudi Vršič. Prej ali slej bodo urejeni skoraj vsi do-
stopi. Računamo tudi na kmalu urejeno dodatno 
mednarodno avtobusno linijo, ki bo vozila iz Lju-
bljane čez Predel v Bovec.

Poleg nekaterih skupnih občinskih služb smo v 
Zgornjem Posočju dobili še en nov skupni javni 
zavod – Turizem Dolina Soče, ki bo bdel nad 
razvojem turizma. kakšna so vaša pričakovanja 
glede njegovega delovanja?

Moje osebno mišljenje je, da bosta z združitvijo 
obeh lokalnih turističnih organizacij, ki sta delo-
vali v dolini Soče, več kot naša, s tem pridobili 
ostali dve posoški občini. Se pa zavedam, da turi-
sta ne zanima, da je v Trnovem meja med našo in 
kobariško občino. Zato je prav, da se Dolino Soče 
trži kot en produkt. Računam, da bomo dobro 
sodelovali, čas pa bo pokazal svoje. Verjamem, da 
je v tej združitvi več prednosti kot slabosti. Že to, 

da se nam je uspelo združiti v času, ko vsi ostali 
lezejo narazen …

Skupna je tudi redarska služba. Pravite, da vam 
redarjev v tej glavni sezoni drastično primanj-
kuje.

Močno smo podhranjeni z redarsko službo. Nuj-
no bi potrebovali vsaj še dva redarja. Prepričan 

sem, da bi se nam redar iz naslova pridobljenih 
plačil za kazni izplačal kar sam. Problem pa je, 
ker ga ne moreš kar tako zaposliti. Imeti mora 
opravljene ustrezne izpite, da dobi ustrezna po-
oblastila. Zato se bomo sestali s predstavniki Tri-
glavskega narodnega parka, da skupaj preučimo 
možnosti, kako bi si lahko pomagali. Oni namreč 
imajo ustrezna pooblastila, vendar le znotraj ob-
močja, ki ga park pokriva.

Pa se vrnimo h kaninu …
Za nas je bilo to, da je žičnica nazaj v pogonu, 

pomembno tudi zato, da lahko začnemo z obnovo 
kaninske koče Petra Skalarja. Dobili smo odobrena 
nepovratna popotresna sredstva – 196.000 evrov –
ampak nismo mogli začeti z obnovo, dokler žični-
ca ni delovala.

kako ocenjujete trenutno rentabilnost kanina?
Zimska sezona je vse pozitivno presenetila, za-

četek poletne pa je briljanten. Presegli smo pov-
prečje dnevnega obiska v primerjavi z zimskim in 
to za 50 odstotkov. Junija je krožno-kabinska žič-
nica obratovala samo ob vikendih in prepeljala 
1.800 potnikov, z julijem pa vozi vsak dan.

Je tudi na novo urejena ferata poživila turistično 
dogajanje na kaninu?

Sigurno! Tu dobiš planince, pa pohodnike, gor-
ske kolesarje, jadralne padalce … Sam sem se pre-
pričal o dobrem obisku. Ogledal sem si, kako ure-
jajo progo za ekstremne kolesarje. Ti bodo lahko 
svoje kolo z žičnico najprej pripeljali do D-postaje, 
potem pa ga s štirisedežnico popeljali na vrh Sedla 
in se od tam spustil v dolino. Gorski kolesarji so 
že dobili dovoljenje, da lahko uporabljajo planin-
sko pot skozi Krnico. Obnovil se je tudi spodnji 
kolesarski park, ki je bil postavljen pred leti. Odkar 
smo dali še jadralnim padalcem dovoljenje, da so 

ŽUPAN VALTER MLEKUŽ – Kako je sodelovanje pomembno, 
kaže tudi povezovanje z Elektro Primorska. Z novim direktor-
jem se je župan že dogovoril, da bodo vkop novega kablovoda 
v zemljo izkoristili za ureditev povsem nove kolesarske poti 
med Bovcem in Kobaridom. Foto: T. Š. F. 

Utrinki

maja udeležili 8. srečanja veteran-
skih in domoljubnih organizacij, ki je 
bilo letos organizirano v Laškem. Tu 
so nas sprejeli predstavniki OZSČ 
Laško, Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo Laško, la-
škega odbora Policijskega Veteran-
skega društva Sever za Celjsko ob-
močje in župan Občine Laško 
Franc Zdolšek, ki je v pozdravnem 
nagovoru poudaril pomen negovanja 
tradicije srečevanja in veteranstva.

Sledil je ogled hidroelektrarne Vrho-
vo, kjer nas je sprejel dežurni dispe-
čer, ki nam je razkazal elektrarno in 
pojasnil njeno delovanje. Zatem 
smo se odpeljali v vinsko klet Ma-
stnak na Posestvo Krakovo v Oreš-
ju, kjer nas je čakal voden ogled 
kleti z degustacijo njihovih jedi in 
vin. Med potjo do Olešč smo se pri 
spomeniku poklonili padlim med 
drugo svetovno vojno na območju 
Polane. V Henini smo si ogledali 
nekdanjo OŠ, ki je bila postavljena 
namesto lesenega objekta, kjer je 

spomladi 1944 delovala prva parti-
zanska šola.

V Oleščah smo se zbrali na domačiji 
našega prijatelja Korla. Tu smo OZSČ 
Laško podelili bronasti znak društva 
SEVER za dolgoletno sodelovanje in 
fotografijo nekdanjega Tolmina, v 
dar pa smo prejeli zastavo Občine 
Radeče. Po uradnem delu smo se 
do odhoda domov družili v sprošče-
nem vzdušju.
Dušan Komar, član društva

RAZSTAVA PLINSKI NAPAD 
1917
Trdnjava Klu`e – V trdnjavi Kluže so 
junija odprli razstavo z naslovom Plin-
ski napad 1917, avtorja Darka Les-
jaka, ki na ogled postavlja cikel likov-
nih del na temo prve svetovne vojne. 
Razstavo so pripravili v sklopu obe-
ležitve 100. obletnice bojev na soški 
fronti. Razstavljena so ekspresivna 
Lesjakova dela z ogljem in pasteli na 
papirju, v tehniki, ki se je umetniku 

zdela še najbolj primerna za slikanje 
motivov »požgane zemlje«. Likovna 
dela so nastajala v tematskih serijah 
z naslovi: Plinski napad, Jarki, Gore-
či človek in »Inferno«. Uporaba stru-
penega plina je simbolno zaznamo-
vala prvo svetovno vojno, zato je raz-
stava poimenovana Plinski napad.

Ob odprtju razstave je udeležence 
pozdravil bovški župan Valter Mle-
kuž, slavnostni govornik pa je bil 
mag. Vasja Klavora. Za kulturni 
program so poskrbele Buške čeče 
in učenci OŠ Bovec. Razstavo si 
lahko ogledate do 10. septembra.
besedilo in foto: Milan Štulc

RAZSTAVO PLINSKI NAPAD 1917 SI LAHKO DO 10. SEPTEMBRA OGLEDATE V TRDNJAVI 
KLUŽE. Avtor Darko Lesjak je na ogled postavil cikel likovnih del z ogljem in pasteli na papirju, 
vse na temo prve svetovne vojne.
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uredili in registrirali vzletišče, se pri 
prevozu z žičnico pozna tudi to.

Moj cilj je, da se z žičnico na B-
postajo vozijo tudi uporabniki »zip-
linea« v Krnici. V glavnem se zdaj tja 
vozijo s terenskimi vozili in kombiji, 
zato je na tej gozdni cesti promet res 
precej obremenjen. Jezijo se gozdar-
ji, pa tudi drugi uporabniki, ker ni 
varno. Eni vozijo normalno, drugi 
dobesedno divjajo in cesto razrijejo. 
Na koncu smo slabe volje še na ob-
čini, ker moramo zalagati denar za 
popravilo ceste. Lani smo prav za ta 
namen plačali pet ali šest »jurjev«, 
zato sem že povedal, da Občina Bo-
vec ne bo v nedogled skrbela za to. 
če se to ne bo uredilo v kratkem, 
bomo prisiljeni postaviti rampo.

Pa saj je za turista prevoz z žičnico 
po svoje še zanimivejši kot klasi-
čen.

Seveda. Na ta način pripeljejo gor-
ske skiroje na start in se z njimi spu-
ščajo v dolino. Cena ostaja normalno 
dostopna. Rado se pozabi, da tudi vo-
žnja s terenci in kombiji ni ravno za-
stonj. Treba je plačati šoferja, gorivo, 
registracijo, amortizacijo vozila …

Poleg kanina imate še toliko drugih 
zanimivosti, ki privabljajo goste.

Pri nas lahko vsak najde kaj zase. 
Imamo Kanin, Sočo, Kluže*, ostaline 
1. svetovne vojne, muzeje, Alpe-Adria 
Trail, golf oziroma footgolf igrišče, 
Bovški maraton, letališče in kup no-

ve, zasebne ponudbe. Vsega se ne da 
našteti. Dobra popestritev so naši 
kulturni dogodki. Ta hip ponovno 
gostimo OrkesterkamP, ki ga z vese-
ljem podpiramo; občina zanj nameni 
18.000 evrov in hkrati organizatorjem 
omogoči brezplačno uporabo prosto-
rov. Veseli smo, da se tu pri nas čuti 
življenje in utrip, ki ga prinašajo mla-
di in ker pride z njimi še glasba. Kej 
č‘š lepšga!

Milan štulc: Ko smo že ravno pri 
oživitvi, se bom vrnil h Kaninu, za 
katerega danes vemo, da je glavni 
generator razvoja celoletnega turizma 
na Bovškem. Spomnim se, da smo 
ob prvi predstavitvi oživitve Kanina 
zatrdili, da uspešni ljudje v vsaki te-
žavi najdejo rešitev, drugi pa v vsaki 
rešitvi težavo. Zdaj je jasno, da je 
Občina Bovec z županom na čelu in 
njegovo ožjo ekipo v vseh težavah, 
ki niso bile majhne, naposled našla 
rešitev in zato danes Kanin »laufa«. 

Pa naj intervju zaključim z zgornjo 
mislijo, da so uspešni ljudje v vsa-
ki težavi sposobni najti rešitev!

Tatjana Šalej Faletič

Opomba:
* Med pogovorom župan pokliče odgovorno 
za trdnjavo Kluže in tako izvemo, da letos na 
račun urejenih parkirišč, obnovljenega mostu 
in novega razgleda trenutno beležijo več kot 
50-odstotkov povečan obisk trdnjave v pri-
merjavi z lani.

(Na FB profilu SOČAsnika si lahko preberete 
tudi daljšo različico intervjuja.)

Slovesno ob prazniku
Letošnja slovesnost ob občinskem 

prazniku Občine Bovec je potekala 7. 
julija v Kulturnem domu Bovec. Po 
slovenski himni, ki jo je zapel Ko-
morni zbor Iskra Bovec, so se s tre-
nutkom zbranosti spomnili preminu-
lih častnih občanov Antona Prijona 
in Spasoja Papića.

Župan Občine Bovec Valter Mle-
kuž je pozdravil vse udeležence, 
posebej predstavnike pobratenih Ob-
čin Prijedor in Tarčento ter častne 
občane. Zahvalil se je vsem, ki so 
prispevali k uspešnemu delovanju in 
izvedbi številnih projektov. Posebno 
zahvalo je namenil prejemnikom pri-
znanj in jim že v nagovoru iskreno 
čestital: »Moj osnovni moto je, da 
samo skupaj zmoremo vse, samo 
združeni lahko premaknemo voz z 
bremenom različnih težav in prilož-
nosti v pravo smer. Zato sem ponosen 
na ekipo, ki sem jo zbral ob sebi, da 
smo uspeli tudi z zgodbo o Kaninu, 
v katero nas je le malo zares verjelo. 
Smejali so se nam, mi pa smo vsem 
dokazali, da smo imeli prav in danes 
je Sončni Kanin zgodba o uspehu!«

V nadaljevanju sta župan ter ter 
njegov soimenjak Valter Mlekuž, 
sicer predsednik Komisije za prizna-
nja in nagrade, podelila priznanja.

Naziv čASTNEGA OBčANA OBčI-
NE BOVEC je prejel Danijel krivec. 
Po dokončanem šolanju na Fakulteti 

za elektrotehniko v Ljubljani, se je 
zaposlil v podjetju Elektro Primor-
ska, Poslovna enota Tolmin, delal na 
različnih vodstvenih mestih, v letih 
2001–2004 kot direktor. Vsa mlada 
leta je bil dejaven v mladinskih orga-
nizacijah, športnih klubih in drugih 
društvih. Kot oče treh otrok z ureje-
no družino je lahko zgled drugim. Je 
član Krajevne skupnosti Srpenica, 
od leta 1994 pa kot občinski svetnik 
vključen v aktivno politično življenje. 
Leta 2002 je bil Krivec prvič izvoljen 
za župana Občine Bovec, dve leti ka-
sneje prvič za poslanca v Državni 
zbor Republike Slovenije (DZ RS). 
Opravljal je funkcijo poslanca in ne-
poklicnega župana, konec leta 2011 
pa se je zaradi nezdružljivosti funkcij 
odpovedal županovanju. Do danes je 
ostal poslanec v DZ RS.

Danijel Krivec je gasilec. Kot po-
močnik poveljnika je pomembno 
prispeval k uspešnemu vodenju 
struktur civilne zaščite (CZ) ob veli-
konočnem potresu. Leta 1999 je po-
stal poveljnik Občinskega štaba CZ. 
Ob plazu v Logu pod Mangartom se 
je izjemno izkazal in za nesebično 
pomoč, hrabrost ter modre odločitve, 
s katerimi je rešil marsikatero življe-
nje, prejel Častni znak svobode RS. 
Krivec je prejemnik številnih priznanj 
na občinski in državni ravni.

Z delovanjem na poklicnem in 
družbeno-političnem področju je bi-
stveno prispeval k razvoju občine. 

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

KT[ NE PO^IVA, AMPAK 
IZZIVA
Zgornje Poso~je – Poletje se je z 
21. junijem uradno začelo in aktivisti 
Kluba tolminskih študentov se poča-
si ter z iskrenim veseljem poslav-
ljamo od svojih junijskih izpitov, nav-
kljub njim pa v zadnjih mesecih ni-
smo počivali.

Po našem največjem dogodku – Pr-
vomajanju, ki je privabil kar 1.300 
obiskovalcev, smo se dobesedno 
pognali naprej, saj smo se 5. maja 
na 20. Škisovi tržnici predstavili s 
t'minsko friko. Ta je, kot vsako leto 
doslej, poskrbela, da je bila naša 
stojnica na Kardeljevi ploščadi med 
najbolj obiskanimi. Dva dni kasneje 
smo v okviru dogodka KTŠ dobi kri-
la na teku »Wings for life« tekli za ti-
ste, ki tega ne morejo in s tem pri-
spevali nekaj denarja za delovanje 
mednarodne neprofitne fundacije, ki 
raziskuje poškodbe hrbtenjače. Do-
brodelni smo nato postali tudi 20. 
maja, ko smo skupaj z Malo hišo, 

društvom za kakovostno preživljanje 
prostega časa otrok, gostili predsta-
vitev študentske arhitekturne odpra-
ve Bunyoni 2017. V okviru te bo sku-
pina študentov in študentk to poletje 
pomagala pri gradnji hiš za humani-
tarne odprave zdravnikov na jugu 
Ugande ob jezeru Bunyoni.

Ker pa se spati na lastnih lovorikah 
res ne spodobi, se že »ženemo« na-
prej. Trenutno v sodelovanju s pod-
jetjem Hidria izvajamo projekt »Soča 
Valley. Dolina priložnosti.«, saj verja-
memo, da Posočje ponuja prav to – 
priložnosti. V Izzivu »Soča Valley 
2037« vabimo mlade do 30. leta, 
da nam opišejo svoj pogled na ra-
zvoj Posočja v naslednjih dvajsetih 
letih. Bomo postali evropski »Silicon 
Valley«? Imamo možnosti za »High-
end« turizem? Kaj vse nam Soča še 
lahko ponudi? Izzivi so gonilo na-
predka in mladi smo njegovo gorivo.

Ne le v preteklosti in sedanjosti, de-
javni bomo tudi v prihodnosti. Za ko-
nec avgusta že načrtujemo tradicio-

nalni KTŠ športni 3P, našo največjo 
športno-zabavno prireditev, ki bo le-
tos potekala že šestič zapored. 
»Check it out!«
ana Žuber, aktivistka Kluba tolminskih 
študentov

DEKLICA Z RASTO^O KNJIGO 
TUDI V BOVCU
Bovec – Ob slovesnem zaključku 
šolskega leta s podeljevanjem odličij 
in priznanj zaslužnim učencem smo 
letos na Osnovni šoli Bovec uradno 
odprli tudi nacionalni oziroma med-
narodni projekt Rastoča knjiga, v ka-
terega smo se vključili kot prva šola 
v Zgornjem Posočju.

Vizija projekta je odgovorno dejanje 
sedanje generacije Slovencev. Pou-
darja medsebojno sodelovanje, ki 
temelji na spoštovanju in humanih 
odnosih. Simbol tega je deklica, ki 
ponosno in samozavestno zre v pri-
hodnost. To svojo držo veže na knji-
go, s katero nenehno raste. Vsako 

leto se ji namreč doda nov, dva cen-
timetra visok podstavek, na katerem 
so zapisane misli in sporočila med-
kulturnega delovanja ter spoštovanja.

Mi smo »našo« deklico postavili v 
naše avtohtono okolje. Tako deklica 
pri nas bere na produ reke Soče, 
dom pa smo ji uredili v avli naše šo-
le. Ob uradnem odprtju smo pripra-
vili bogat kulturni program z naslo-
vom Od črke do knjige, v katerem 
so sodelovali vsi učenci naše šole, 
vključno z učenci s podružničnih šol 
v Soči in Žagi. Moto prireditve se je 
glasil: »Iz majhnega raste veliko, iz 
črk zraste beseda, iz besede po-
ved, iz povedi zgodba, iz verzov ki-
tica, iz kitic pesem. Pesmi in zgod-
be pa se zlijejo v knjige.« Do konca 
koledarskega leta nameravamo na 
šoli na to temo izdati tudi publikacijo.

Slavnostna govornika sta bila dr. bo-
štjan Žekš, predsednik upravnega 
odbora Rastoče knjige, ki je projekt 
tudi predstavil, in dr. Janez gabri-
jelčič, idejni oče projekta, ki se je 
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Zaslužen je za pridobljena evropska 
sredstva in izpeljane številne projek-
te: ureditev mestnega jedra v Bovcu, 
gradnjo letališke infrastrukture na 
bovškem športnem letališču, začetek 
projekta gradnje novega Doma CZ s 
celostno komunalno-cestno ureditvi-
jo območja, posodobitev večjega de-
la komunalne infrastrukture z gra-
dnjo čistilnih naprav, ureditev in as-
faltiranje številnih občinskih cest … 
Kot poslanec je bistveno prispeval k 
odločitvam za začetek rekonstrukcije 
pomembnih državnih cest Kobarid–

Bovec in Bovec–Predel. V lokalni 
skupnosti deluje povezovalno; inte-
rese skupnosti postavlja daleč pred 
politične, lastni pa so v vseh projek-
tih v celoti izključeni. Njegovih je 
veliko zaslug za odločitve posame-
znih investitorjev v gospodarsko in-
frastrukturo, kar prinaša nova delov-
na mesta in skorajda nično brezpo-
selnost. Odigral je eno najpomemb-
nejših vlog pri sanaciji žičniških na-
prav na smučišču Kanin in bil nepo-
grešljiva vez med lokalno skupnostjo 

ter državnimi organi pri odločanju o 
zagotavljanju državnih in evropskih 
sredstev za sofinanciranje projekta. 
Brez njegovega vztrajnega dela pro-
jekt oživitve smučišča Kanin ne bi 
uspel.

PLAKETA OBčINE BOVEC je šla v 
roke Mihi Sotlarju, Ljubljančanu, ki 
je že pred mnogimi leti začel obisko-
vati Bovško in tu odprl odvetniško 
pisarno. Kraj je vzljubil in k nam 
privabil več svojih prijateljev. Na nje-

govo pobudo in sofinanciranje sta z 
družabnikom postavila nov gostinski 
objekt črna ovca, ob njem uredila 
balinišče, plezalno steno, igrišče za 
odbojko na mivki, druge športne 
objekte in igrala, ki so otrokom na 
voljo brezplačno. Skupaj s teniškimi 
igrišči pomeni območje bogato turi-
stično športno ponudbo. Od leta 2014 
je Sotlar občinski svetnik. Za Bovča-
ne je odprl brezplačno odvetniško 
svetovalno pisarno. Veliko je prispe-
val k odločitvi občinskega sveta za 

Utrinki

NA SLAVNOSTNI SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOVEC, ki je v začetku julija potekala v bovškem kulturnem domu, so podelili priznanja in 
nagrade najzaslužnejšim. Na fotografiji so nagrajenci v družbi župana in predsednika Komisije za priznanja in nagrade (z leve): Valter Mlekuž, 
predsednik Komisije za priznanja in nagrade, župan Valter Mlekuž, Mija bon, peter Domevšček, David ostan, Miha Sotlar in Danijel Krivec.

DANIJEL KRIVEC, častni občan občine Bo-
vec, je s svojim nesebičnim delovanjem na 
vseh ravneh bistveno pripomogel k blagosta-
nju prebivalcev občine Bovec.

začel razvijati leta 2001. Njegova mi-
sel »Naj ne mine dan, da ne bi na-
redil česa dobrega zase, za druži-
no, za ožjo in širšo skupnost« krasi 
tudi prvi podstavek, na katerem sedi 
deklica. Župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž je ob tej priložnosti pojasnil, 
kaj ta projekt pomeni naši občini, 

ravnatelj OŠ Bovec Iztok Kenda pa 
je spregovoril o preteklosti našega 
jezika na Bovškem. Kot vodja pro-
jekta na šoli pa sem spomnila, kako 
je zamisel o Rastoči deklici prišla do 
nas in kako smo se projekta lotili.
Slavica Della bianca, vodja projekta 
Rastoča knjiga na OŠ Bovec

OB URADNEM ODPRTJU PROJEKTA RASTOČA KNJIGA so na OŠ Bovec pripravili bogat 
kulturni program z naslovom Od črke do knjige, v katerem so sodelovali vsi učenci, vključno z 
učenci s podružničnih šol v Soči in Žagi. Foto: Martin Berginc

BELARJEVI DNEVI
Trenta – Konec maja se je 500 
učencev petih razredov desetih 
osnovnih šol iz neposredne okolice 
Triglavskega narodnega parka (TNP) 
in sosednjih zavarovanih območij iz 
Avstrije, Hrvaške ter Italije, udeležilo 
letošnjega 19. tradicionalnega po-

hoda po Soški poti od Koče pri izvi-
ru Soče do Informacijskega sredi-
šča TNP Dom Trenta. Osrednji na-
men pohoda je izboljšati ozavešče-
nost širše javnosti o ciljih zavarova-
nih območij ter opozoriti na pomen 
ohranjene narave in kulturne dedi-
ščine. »Na Belarjevem naravoslov-

BELARJEVIH DNI SE JE LETOS UDELEŽILO 500 PETOŠOLCEV, ki šolo obiskujejo v neposre-
dni bližini TNP, pridružili pa so se jim tudi sovrstniki iz Avstrije, Hrvaške in Italije. Foto: Aleš 
Zdešar, arhiv JZ TNP
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oživitev smučišča in postal eden 
ključnih členov Komisije za oživitev 
smučišča Kanin. Za potrebe projekta 
je brezplačno pripravljal pogodbe in 
druge pravne akte, nepogrešljivo in 
ključnega pomena je bilo njegovo 
nesebično ter brezplačno opravljeno 
delo pri ustanavljanju Javnega zavo-
da Sončni Kanin. Sotlar je tudi prvi 
predsednik Sveta Javnega zavoda 
Sončni Kanin.

PRIZNANJE OBčINE BOVEC je 
prejel David Ostan. Oral je ledino na 
področju ovčereje na Bovškem, danes 
pa uspešno vodi ovčarsko kmetijo s 
sirarno, ki s svojimi atestiranimi pro-
izvodi, ki jih prodaja doma in po 
svetu, izjemno promovira Bovško. Je 
eden izmed kmetov, ki se ponaša s 
certifikatom Bovški sir. Njegovo delo 
in delo njegovih stanovskih kolegov 
je pomembno tudi za preprečevanje 
pred leti intenzivnega zaraščanja po-
krajine. V zadnjih letih je delal na 
projektu cerkvice Dobrega pastirja, ki 
je bila blagoslovljena maja in pomeni 
še en prispevek k sakralni umetnosti 
na Bovškem. Ostan je tudi član Mo-
škega pevskega zbora Golobar Bo-
vec.

Drugo PRIZNANJE OBčINE BO-
VEC je šlo v roke Petra Domevščka, 
pobudnika ustanovitve Društva od 
ovce do izdelka, ki ohranja tradicijo 
predelave in izdelave izdelkov iz ov-
čje volne bovške ovce. Veliko dela je 
vložil, da je danes dobro poznan in 
certificiran ovčji Bovški sir, prav tako 

pa skrbi tudi za promocijo tradicio-
nalnih domačih jedi iz lokalnih pri-
delkov. Po njegovi zaslugi so člani 
društva dejavni tako doma kot tudi 
na raznih prireditvah po Sloveniji in 
v zamejstvu. Nenehno se trudi za 
oživitev ponekod že pozabljenih de-
javnosti. V zadnjem letu je bil koor-
dinator projekta TastyCheeseTOUR, 
ki je namenjen boljši prepoznavnosti 
sirov in razvoj trajnostnega turistič-
nega produkta, temelječega na pro-
mociji sirov in sirarski tradiciji.

DENARNO NAGRADO OBčINE 
BOVEC so letos namenili Miji Bon, 

V SPOMIN  
SPASOJU PAPI]U 

V juniju je preminil častni občan 
Občine Bovec Spasoje Papić. Sli-
kar in učitelj se je rodil leta 1928 
v Molovinu v Vojvodini. Bil je 
ugleden član združenja likovnih 
umetnikov Srbije. Že od leta 
1953, ko je kot član Kulturno-

propagandnega središča iz Beo-
grada prišel na odprtje spomeni-
ka Juliusu kugyju, je redno pri-
hajal na počitnice v Trento, kjer 
si je blizu izvira Soče uredil pole-
tno bivališče. Zaradi njegovih sli-
karskih upodobitev Soške doline 
in slikarskih razstav v Sloveniji 
ter Srbiji je leta 2005 prejel pri-
znanje Občine Bovec, leta 2011 
pa je za njegovo polstoletno sli-
karsko upodabljanje Bovškega, s 
katerim je ohranil podobe nekda-
nje krajine, promocijo Trente in 
celotne doline Soče v Srbiji ter za 
prizadevanje za kulturno sodelo-
vanje med Slovenijo in Srbijo po-
stal častni občan Občine Bovec. 
Pokopan je na pokopališču Novo 
groblje v Beogradu.
M. Š.

prejemnici Prešernove nagrade lju-
bljanske Filozofske fakultete za di-
plomsko delo Ledinska in hišna ime-
na v Bovcu. Delo je s področja doma-
čega narečja in imenoslovja izjemne-
ga pomena za Bovško, saj prispeva k 
ohranjanju kulturne dediščine. Di-
plomsko delo je pritegnilo zanimanje 
tako strokovne kot laične javnosti 
znotraj in zunaj slovenskih meja. De-
narna nagrada bo mladi raziskovalki 
pomagala pri izdaji monografije na 
temo diplomskega dela.

Kulturni program po scenariju in 
v režiji Roberta trampuža je zaokro-

žila predstavitev domačih umetnikov 
oziroma piscev poezije ter proze. Ob 
petju Komornega zbora Iskra Bovec 
sta jih s prebiranjem njihovih del 
predstavili recitatorki literarnega klu-
ba Bovec nika Bozja in Mimi Ar-
cet.
besedilo in foto: Milan Štulc

Zaklju~ena 19. redna seja 
OS Ob~ine Bovec

Na 19. redni seji Občinskega sveta 
(OS) Občine Bovec so obravnavali 
Strategijo razvoja turizma za obdobje 
2017–2025. Po mnenju poročevalca, 
takratnega direktorja Lokalne turistič-
ne organizacije Bovec Janka Humar-
ja, gre za kakovosten dokument, 
pripravljen ob strokovni pomoči Mi-
še novak in Slavke Zupan. Novako-
va je podrobneje predstavila strategi-
jo, ki so jo člani sveta soglasno potr-
dili.

Predsednik Odbora za gospodar-
stvo Danijel krivec je predstavil Od-
lok o izvajanju gospodarske javne 
službe upravljanja gozdov, ki so v 
lasti Občine Bovec. Na predlog župa-
na Valterja Mlekuža in s strinjanjem 
članov OS so odlok z upoštevanjem 
sprememb sprejeli v obeh branjih. 
člani OS so se seznanili tudi s Poro-
čilom o gospodarjenju z gozdovi v 
lasti Občine Bovec v letu 2016 in seč-
nji za leto 2017 ter potrdili cenik ma-
loprodaje lesa na panju za občane 
občine Bovec za letošnje leto in Pro-
gram vzdrževalnih del na gozdnih 
cestah za leto 2017.

Obravnavali in sprejeli so Odlok o 

Iz ob~inskih uprav
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nem dnevu so otroci spoznavali 
posebnosti narave in kulturne de-
diščine TNP, zlasti Trente, na po-
hodu s skritimi pismi in zanimivimi
točkami o zgodovini gorskega 
vodništva, geologiji, zgodovini, 
botaniki in življenju v Trenti nekoč 
in danes. Obiskali so tudi 
botanični vrt Juliana, kar vsako 
leto omogoči Prirodoslovni muzej 
Slovenije in Informacijsko središče 
TNP Dom Trenta. Za ljubitelje 
narave in fotografije je vzporedno 
z Belarjevimi dnevi potekala tudi 
fotografska delavnica v Trenti in 
Loški Koritnici, katere namen je bil 
spoznavanje narave in kulturne 
dediščine ter vloge narodnega 
parka,« je ob zaključku povedala 
Tina Markun iz Javnega zavoda 
TNP.
Milan Štulc

UVAJANJE PRVE POMO^I V 
PROGRAM IZOBRA@EVAL-
NIH ORGANIZACIJ
Poso~je – Rdeči križ Slovenije, Ob-
močno združenje (RKS OZ) Tolmin 
si je skupaj s šolami zadalo dolgo-
ročni cilj: sistematično uvajanje prve 
pomoči in humanitarne ter prosto-
voljne dejavnosti v redni in razširjeni 
program izobraževalnih organizacij. 
Dejavnosti so potekale vso šolsko 
leto, mladi pa so že osvojili znanja in 
veščine prve pomoči.

Preprečevanje nezgod in obvladova-
nje prve pomoči sodi v splošno izo-
brazbo ter usposobljenost, ki se jo 
je treba začeti učiti že v vrtcu, osnov-
ni in srednji šoli ter pozneje nadgra-
jevati oziroma ohranjati kot veščino 
za vsakdanjo rabo. Ob tem se pri-
vzgaja in krepi tudi solidarnost, veča 
razumevanje za ranljive skupine ter 

zacijo lokalnih, regijskih ter državnih 
preverjanj usposobljenosti članov 
ekip prve pomoči in različnimi pro-
mocijskimi dejavnostmi dviguje ra-
ven znanja prve pomoči med mladi-
mi ter med generacijami v zrelem in 
poznem obdobju. Tako vpliva na 
zmanjševanje predsodkov in strahu 
ter dviguje samozavest pri nudenju 
prve pomoči in prepričanje o pome-
nu znanja prve pomoči.
Pod mentorstvom Žarka Trušnov-
ca, RKS OZ Tolmin, organizira tudi 
tabore prve pomoči na Mostu na 
Nadiži. Letos smo organizirali tri ta-
bore, ki so namenjeni članom OŠ 
ekip prve pomoči, njihovim mentor-
jem, najmlajšim in gimnazijcem. V 
Kobaridu pa bo 7. oktobra potekalo 
državno preverjanje najboljših odra-
slih ekip.
Marjanca Velišček, sekretarka RKS OZ 
Tolmin

OBVLADOVANJE PRVE POMOČI SODI V 
SPLOŠNO IZOBRAZBO IN USPOSOBLJE-
NOST, ki se jo je treba začeti učiti že v vrtcu, 
osnovni in srednji šoli ter pozneje nadgraje-
vati oziroma ohranjati kot veščino za vsakda-
njo rabo. FOTO: RKS OZ Tolmin

posameznike, pri mnogih posame-
znikih pa postane sestavni del njiho-
vih vrednot. RKS z izvajanjem teča-
jev in izpitov iz prve pomoči, organi-
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spremembi Odloka o ustanovitvi Za-
voda za turizem Dolina Soče, spre-
membe cen oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda ter 
ravnanja s komunalnimi odpadki, 
Rebalans proračuna Občine Bovec 
2017 in Dopolnitev Letnega načrta o 
pridobivanju in razpolaganju s stvar-
nim premoženjem Občine Bovec v 
letu 2017. Rebalans je pripravljen 
predvsem zaradi predvidenih prodaj 
objektov v lasti Občine Bovec, ki so 
že realizirane. V proračunu bodo 
upoštevani samo prihodki od proda-
je, ki bodo realizirani letos. Proračun-
ska sredstva so se na prihodkovni 
strani povečala s predvidenih dobrih 
5.600.000 na okoli 5.800.000 evrov, 
na odhodkovni pa z dobrih 7.000.000 
na nekaj manj kot 7.150.000 evrov.

člani OS so se seznanili z Načrtom 
razvoja letališča Bovec v naslednjih 
petih letih in poročilom o dejavnostih 
ter naložbah do konca aprila 2017. 
Potrdili so Pravilnik o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega pro-
grama športa v občini Bovec, Letni 
program športa za leto 2017, Načrto-
vanje dela vrtca in sistemizacija de-
lovnih mest in ceno programa vrtca 
za leto 2017/2018.

Obravnavali in sprejeli so tudi Do-
polnitev Odloka o ustanovitvi Javne-
ga zavoda Sončni Kanin in cenik 
smučarskih vozovnic 2017/2018, pri 
čemer je bistveni dodatek doregistra-
cija za poslovanje s turistično agen-
cijsko dejavnostjo.
Milan Štulc

20. redna seja bov{kega 
ob~inskega sveta

člani Občinskega sveta (OS) Obči-
ne Bovec so, glede na sprejet sklep, 
da se začne postopek spremembe 
občinskega prostorskega načrta, po-
slušali pojasnilo strokovne službe 
Občine Bovec za okolje in prostor, 
kaj pomeni pristop k spremembi gle-
de na novo zakonodajo in kateri na-
čin bi bil najbolj smiseln ter raciona-
len. Obravnavali in sprejeli so Odlok 
o spremembah Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave ‘Med-
občinska uprava občin Bovec, Koba-
rid, Tolmin in Kanal ob Soči’ (2. 
branje), s katerim se sedež medob-
činske uprave iz Bovca seli v prosto-
re Občine Kobarid.

člani OS so se seznanili z Informa-
cijo o varnostnih razmerah in delu 
Policijske postaje Bovec na območju 
občine Bovec v letu 2016. Komandir 
Policijske postaje Bovec Damijan Ža-
gar je izpostavil problem kraj na 
parkiriščih, divjega kampiranja in 
vožnje v naravnem okolju, kar poli-
cija zaradi kadrovske podhranjenosti 
težko nadzoruje. Premalo je tudi re-
darjev. Predlagajo, da znotraj obmo-
čja Triglavskega narodnega parka 
(TNP) nekatere kontrole izvajajo 
službe Javnega zavoda TNP.

Predstavljeno je bilo končno poro-
čilo o opravljenem nadzoru smotrno-
sti in zakonitosti porabe proračun-
skih sredstev javnega zavoda Lokal-
na turistična organizacija (LTO) 
Bovec, ki so ga izvajali za leto 2015. 
Proračunska sredstva so bila pravilno 

porabljena. Nadzorni odbor je podal 
posamezne usmeritve in priporočila. 
OS je sprejel sklep, ki Svetu LTO na-
laga, da od direktorja zahteva pripra-
vo odzivnega poročila na ugotovitve 
najkasneje do septembrske seje OS.

Svetniki so tudi soglasno potrdili 
Načrt razvoja odprtega širokopasov-
nega omrežja elektronskih komuni-
kacij naslednje generacije v občini 
Bovec. Zaradi objavljenega razpisa pa 
je bila nujna obravnava Investicijske 
dokumentacije za Daljinsko ogrevanje 
na lesno biomaso (DOLB) Bovec (DIIP 
in IP) s predlogom umestitve v Načrt 
razvojnih programov Občine Bovec za 
2017–2020. Celotna naložba je brez 
DDV vredna 720.500 evrov. Predlog 
je obravnaval odbor za gospodarstvo 
in OS predlagal potrditev. Direktor 
Golee Rajko leban je predstavil po-
goje razpisa in višino nepovratnih 
sredstev. Občina sama ne more biti 

prijavitelj in investitor, niti ne javni 
zavod, lahko pa je to javno podjetje. 
Strinjali so se, da mora biti potrebna 
dokumentacija z gradbenim dovolje-
njem pripravljena do začetka okto-
bra, še pred tem pa mora biti usta-
novljeno javno podjetje. Svetniki so 
zato sprejeli drugi rebalans letošnjega 
proračuna, kjer pa so spremenjeni 
tudi prihodki iz naslova dohodnine 
in finančne izravnave; Ministrstvo za 
finance je namreč pripravilo spreme-
njene izračune primerne porabe ob-
čin, dohodnine in finančne izravnave 
za leto 2017. Uskladile so se tudi ne-
katere druge spremembe v vredno-
stih, ki so se pokazale med letom.

Odlok o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Bovec so svetniki 
zaradi manjše spremembe sprejeli v 
dveh branjih, v prvem branju pa 
Predlog Odloka o načinu izvajanja 

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOVEC.

Utrinki

ZAKLJU^EK 30. 
TEKMOVANJA ZA ^ISTE 
ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI
Zgornje Poso~je – Tekmovanje za 
čiste zobe ob zdravi prehrani se je v 
občinah Bovec, Kobarid in Tolmin 
začelo v šolskem letu 1987/1988. 
Od začetka pa vse do leta 2009 ga 
je vodila medicinska sestra božena 
Istenič, za njo je delo prevzela Me-
lita podgornik Kanalec, v zadnjih 
treh letih pa sta za čistočo zobkov 
otrok skrbeli ana Volarič in pavlina 
Rutar. Na letošnjem tekmovanju je 
sodelovalo 840 učencev iz petih 
osnovnih šol (Bovec, Kobarid, Most 
na Soči, Podbrdo, Tolmin) in 11 po-
družnic. Letošnji zaključek je v za-
četku junija potekal v Kinogledališču 
Tolmin, kamor so bili povabljeni 
zmagovalni razredi osnovnih šol.

Zobozdravstvena vzgoja in preventi-

va se vključuje v življenje družine že 
pred rojstvom otroka v šoli za star-
še. Z vstopom medicinske sestre v 
vrtce si želimo približati ustno higie-
no tudi najmlajšim, osnovnošolci pa 
s predavanji in prikazom pravilne 
tehnike ščetkanja zob pridobivajo 
pomembne spretnosti za življenje. 

Pomoč in podpora Zdravstvenega 
doma (ZD) Tolmin, šolskih zoboz-
dravnikov ter njihovih medicinskih 
sester, ortodontske ambulante, vod-
stva šol in vrtcev, učiteljev, vzgojite-
ljev ter staršev nam je omogočila, da 
je delo vedno potekalo nemoteno.
pavlina Rutar, ZD Tolmin

JUNIJA SE JE ZAKLJUČILO 30. TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI. V 
Kinogledališče Tolmin so bili povabljeni zmagovalni razredi vseh osnovnih šol. Foto: arhiv ZD 
Tolmin

KAKO POMAGATI DEMENTNI 
OSEBI
Bovec – V Kulturnem domu Bovec 
je konec maja potekalo predavanje 
oziroma pogovor z dr. Vojkom Kav-
čičem, ki je udeležencem podrob-
neje predstavil izgorelost svojcev in 
načine pomoči dementni osebi. 
Zgodnje odkrivanje demence kljub 
trenutni neozdravljivosti pripomore k 
upočasnitvi napredovanja tega sta-
nja, zato je ozaveščanje izjemnega 
pomena. Žal je pri nas to še vedno 
zaprta tematika, saj svojci iz nezna-
nega razloga raje prikrijejo dejstvo, 
da je njihov član družine dementen. 
Najvažnejši dejavnik zbolevanja za 
demenco je starost, v Sloveniji, še 
posebej v Zgornjem Posočju, pa je 
povprečje starostnikov izjemno viso-
ko. Prav zaradi prikrivanja lahko šte-
vilo dementnih oseb pri nas ocenju-
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izbirne lokalne gospodarske javne 
službe oskrbe s toplotno energije na 
območju občine Bovec in Predlog Od-
loka o ustanovitvi javnega podjetja za 
proizvodnjo in dobavo toplotne ener-
gije DOLB Bovec d.o.o. Obravnavali 
in potrdili so še Obvezno razlago pr-
ve alineje 25. člena Odloka o občin-
skem prostorskem načrtu Bovec – OPN 
Bovec, potrebno za nadaljevanja pri-
dobivanja dokumentacije za gradnjo 
gasilskega doma na Srpenici.
besedilo in foto: Milan Štulc

Obnova podpornih zidov na 
cesti @aga–U~ja

Na cesti čez prelaz Učja so na od-
seku od meje z Italijo proti Žagi za-
čeli s sanacijo podpornih zidov. Kar 
nekaj let je bil na tem mestu promet 
urejen s semaforjem. Cesta je držav-
na, zato Občina Bovec na njej nima 
pristojnosti. Kljub temu so bila pri-
zadevanja občine, da bi vendarle 
prišlo do izvedbe sanacije te medna-
rodno pomembne ceste, ves čas ve-
lika. Ob vsaki priložnosti sta potrebo 
po takojšnji sanaciji na lokalni in dr-
žavni ravni izpostavljala tako posla-
nec Državnega zbora RS Danijel 
krivec kot župan Občine Bovec Val-
ter Mlekuž. Kot kaže naposled ven-
darle uspešno, saj so dela končno v 
teku. Naložbo financira država, izva-
jalec del pa je Zidgrad Splošno grad-
beno podjetje Idrija. Vsi pričakujejo, 
da bodo dela potekala hitro in kako-
vostno, saj je bilo zdajšnje stanje na 
mednarodno pomembni cesti, ki je 

prizadeva za uvedbo nove mednaro-
dne avtobusne linije iz Ljubljane pre-
ko Kranjske Gore, Rateč, Trbiža, Ra-
blja do Bovca in nazaj. V ta namen 
so se pred kratkim v Bovcu sestali 
predstavniki občine z županom Val-
terjem Mlekužem, predstavniki LTO 
Bovec in odgovorna iz družbe Arriva 
Drago korošec ter David Glavina. 
Na začetku naj bi avtobus vozil vsak 
dan dopoldne (med tednom) iz Lju-
bljane do Bovca, s postankom na 
registriranem mednarodnem postaja-
lišču na Trbižu, se potem še enkrat 
vrnil na Trbiž in nazaj v Bovec. Po-
poldne bi se po isti poti vračal v Lju-
bljano. Po mnenju prisotnih bo po-
stanke smiselno vzpostaviti vsaj še 
na železniški postaji Boscoverde na 
Trbižu, ob Rabeljskem jezeru, Pri 
Mlinču na Predelu, v Strmcu in Logu 
pod Mangartom. Dolgoročno pa bi 
morali zagotoviti tudi krožni promet 
na relaciji Kranjska Gora–Vršič–Bo-
vec–Trbiž–Kranjska Gora (v obe sme-
ri) na način »sestopi in ponovno 
vstopi«. Avtobusni prevoznik je vlogo 
že oddal na resorno italijansko mini-
strstvo.
besedilo in foto: Milan Štulc

Kmetijski minister obiskal 
bov{kega `upana

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano mag. Dejan Židan, dr-
žavna sekretarka mag. tanja Strniša 
ter vodja kabineta ministra Darja 
kapš so bili konec junija na neura-
dnem obisku pri bovškem županu 

SANACIJA PODPORNIH ZIDOV na cesti čez prelaz Učja je v teku.

OBČINA BOVEC SI SKUPAJ Z AVTOBUSNIM PREVOZNIKOM ARRIVA prizadeva za uvedbo 
nove mednarodne avtobusne linije.

tudi glavna povezava med Tarčentom 
in Zgornjim Posočjem, prava sramo-
ta.
besedilo in foto: Milan Štulc

Poskus uvedbe nove 
avtobusne linije

Občina Bovec si skupaj z avtobu-
snim prevoznikom Arriva iz Kopra 

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

jejo le v povprečju, točnega števila 
pa ne pozna nihče.

Ker je ozaveščanje izjemnega po-
mena, je Društvo Spominčica Zgor-
njega Posočja na pobudo bovškega 

župana Valterja Mlekuža pripravilo 
predavanje tudi v Bovcu. Kot je na 
dogodku povedal, se mu zdi zelo 
pomembno, »da ta tabu razbijemo 
s tem, da ljudem približamo zave-

danje, da bo že jutri lahko tudi pri 
njih doma nekdo čez noč postal 
dementen, tistim, ki v družini že 
imajo dementno osebo, pa pove-
mo, da niso edini in da je to vse 
prej kot sramota.« Skrb za demen-
tno osebo je izjemno naporna in lah-
ko privede v izgorelost.
besedilo in foto: Milan Štulc

PO 50. LETIH PONOVNO V 
[OLSKIH KLOPEH
Tolmin – Maja smo na Gimnaziji Tol-
min v svoje klopi ponovno posedli 
prvo generacijo maturantov. Ti so v 
srednjo šolo vstopili leta 1963, ma-
turirali pa leta 1967, torej pred pet-
desetimi leti. Takrat vpis na gimnazi-
jo še ni bil množičen: od 447 otrok, 
ki so v posoških krajih končali 
osnovno šolo, se jih je le 39 odloči-
lo za gimnazijski program. Ta je bil 
zlasti v prvih dveh letnikih zelo zah-

DRUŠTVO SPOMINČICA ZGORNJEGA POSOČJA JE MAJA V BOVCU ORGANIZIRALO PRE-
DAVANJE NA TEMO DEMENCE. Dr. Vojko Kavčič je udeležencem podrobneje predstavil izgo-
relost svojcev in načine pomoči dementni osebi.

teven in selektiven, zato jih je šola-
nje uspešno zaključilo le 24.
Njihovo šolanje je bilo zaznamovano 
s selitvijo po učilnicah po vsem Tol-
minu in z mnogimi kadrovskimi teža-
vami. V arhivu šole je moč najti mno-
ge zapise o dogajanju na šoli, ki do-
kazujejo, da so bili njihovi srednje-
šolski dnevi razigrani. Gimnazijci so 
preizkušali meje in potrpežljivost 
svojih učiteljev – očitno v mejah do-
voljenega, saj so si ob zaključku šo-
lanja prav vsi prislužili odlično oceno 
iz vedenja. Opazna razlika glede na 
današnji čas je le, da je bilo obču-
tno manj dijakov z odličnim učnim 
uspehom kot danes, kar je posledi-
ca vpisnega sistema.
Prvo generacijo maturantov sva poz-
dravila tolminski župan Uroš brežan 
in ravnateljica Gimnazije Tolmin 
mag. branka Hrast Debeljak. Izra-
zila sva pohvalo in ponos na dosež-
ke mnogih uspešnih generacij matu-
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Valterju Mlekužu. Minister je župa-
na s sodelavkama in svetniki Social-
nih demokratov okvirno seznanil s 
prihajajočimi razpisi s področja kme-
tijstva. Ministrstvo bo v drugi polovi-
ci letošnjega leta predvidoma objavi-
lo 14 javnih razpisov v višini skoraj 
83 milijonov evrov. Župan je mini-
stru predstavil aktualno problemati-
ko, s katero se občina sooča na po-
dročju kmetijstva in predvsem goz-
darstva ter ga seznanil s prilagaja-
njem novi državni zakonodaji glede 
sečnje dreves na panju. Beseda je 
tekla še o nekaterih predvidenih de-
javnostih na področju kmetijstva, 
gozdarstva in prehrane.
besedilo in foto: Milan Štulc

Ob prazniku pobratene 
Ob~ine Prijedor

Z Občino Bovec pobratena Občina 
Prijedor praznuje svoj praznik 16. 
maja, vse od pobratenja pa se pred-
stavniki občin udeležujeta praznikov 
obeh občin. Uradni sprejem vseh de-
legacij pobratenih in prijateljskih ob-
čin se je tudi letos odvil v županovi 
sejni sobi, letos prvič pri novem žu-
panu Milenku Đakoviću, ki je po 
lanskoletnih volitvah sedel na stolček 
dolgoletnega župana Marka Pavića, 
ki se za kandidaturo ni več odločil.

Đoković je z velikim veseljem spre-
jel bovškega župana Valterja Mleku-
ža in častnega občana mesta Prijedor 
Roberta trampuža. Po uradnem 

sprejemu so se skupaj poklonili in 
položili vence pred spomenikoma 
žrtvam druge svetovne ter zadnje 
vojne in se udeležili slavnostne aka-
demije.
Milan Štulc

Spominsko sre~anje na 
Mangartskem sedlu

Konec junija je na Mangartskem 
sedlu v spomin na smučarsko tekmo 
10. gorske divizije ameriške vojske 
potekalo spominsko srečanje. Med 
udeleženci je bil tudi generalni sekre-
tar Mednarodne federacije vojakov 
gorskih enot (IFMS), brigadni general 
v pokoju Renato Genovese in štirje 
italijanski, pet nemških, štirje švicar-

MINISTER ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO MAG. DEJAN ŽIDAN je na neura-
dnem obisku v Bovcu župana Valterja Mlekuža, njegovi sodelavki in svetnike Socialnih demo-
kratov okvirno seznanil s prihajajočimi razpisi s področja kmetijstva.

URADNI SPREJEM DELEGACIJ POBRATENIH IN PRIJATELJSKIH OBČIN se je tudi letos od-
vil v županovi sejni sobi v Prijedoru; letos prvič pri novem županu Milenku Đakoviću. Foto: arhiv 
Občine Prijedor

skih in kar 20 španskih vojaških gor-
nikov. Pridružili so se jim trije vojaki 
Nacionalne garde Kolorado, Združe-
nje vojaških gornikov Slovenije 
(ZVGS) pa je zastopalo osem Sloven-
cev. Med slednjimi sta bila tudi pred-
sednik ZVGS Slavko Delalut in bri-
gadir v pokoju Janez kavar, ki je 
gostom predstavil dogajanje 3. junija 
1945, ko so pripadniki 10. gorske di-
vizije ameriške vojske pripravili smu-
čarsko tekmo. Občina Bovec je v 
sodelovanju z ZVGS in ameriško am-
basado leta 2011 pripravila spomin-
sko smučarsko tekmo, dve leti kasne-
je pa je ZVGS v sodelovanju z občino 
v bližini postavilo spominski tabli, ob 
katerih je potekalo tokratno srečanje 

Utrinki

rantov, žal pa nisva mogla mimo dej-
stva, da se je v petih desetletjih po-
pulacija otrok v Posočju zmanjšala 
na od 130 do 140 otrok. Kljub temu 
je spodbudno, da se jih je na tolmin-

MAJA SO NA TOLMINSKI GIMNAZIJI GOSTILI PRVO GENERACIJO TAMKAJŠNJIH MATU-
RANTOV. Veliki železni simbolični ključ, ki še danes visi na steni šole, so ob pomoči lokalnih 
mojstrov izdelali prav prvi maturantje. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

izpita so se prvi maturanti Gimnazije 
Tolmin fotografirali pred velikim žele-
znim simboličnim ključem šole, ki so 
ga ob pomoči lokalnih mojstrov iz-
delali prav oni. V slovo smo jim izro-
čili zanje zelo dragoceno darilo: po 
spletu srečnih naključij smo v arhivih 
še hranili njihove maturitetne nalo-
ge. Prebiranje maturitetnega eseja 
po petih desetletjih je prav gotovo 
posebno doživetje.
Mag. branka Hrast Debeljak, 
ravnateljica Gimnazije Tolmin

USPEHI NA PODRO^JU 
LJUBITELJSKE KULTURE 
Zgornje Poso~je – Ljubiteljski kul-
turniki, ki se v Zgornjem Posočju 
združujejo v približno 60 skupin, ni-
so samo številčni, ampak po mnenju 
strokovnih spremljevalcev območnih 
srečanj tudi kakovostni. V prvi polo-
vici leta so tokrat izstopali: Mešani 

sko gimnazijo za prihodnje šolsko 
leto vpisalo 47.

Ob koncu obiska na gimnaziji in 
pred družabnim delom praznovanja 
50. obletnice svojega zrelostnega 

pevski zbor (PZ) Planinska roža Ko-
barid in Dekliški PZ Pueri Cantores, 
ki dosegata regijski nivo, Komorni 
zbor Musica Viva pa državni. Prav 
tako regijski nivo dosega Skupina 
ljudskih pevk Korenine, Rezjanab 
sasied in Buške čeče ter Folklorna 
skupina Razor.
Na Regijskem Linhartovem srečanju 
sta zaigrali Gledališka skupina (GS) 
Triglav Trenta in GS Bc – članici sle-
dnje Slavica Della bianca in erna 
Wojčicki germovšek sta za vlogi v 
igri Arzenik in stare čipke prejeli na-
gradi za glavno žensko vlogo, član 
Beneškega gledališča Franco Qua-
lizza pa nagrado za glavno moško 
vlogo.
Med mladinskimi GS je skupina Zvon-
ko Gimnazije Tolmin dosegla regijski 
nivo, glasbena skupina D'šups pa se 
je uvrstila v program državnega festi-
vala Rock Vizije v Novi Gorici.
Uspešno se na srečanjih in revijah 
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IFMS. Bovški župan Valter Mlekuž 
je v pozdravnem nagovoru poudaril 
pomen prijateljskih odnosov med 
ZVGS, IFMS, ameriško ambasado in 
občino, ki so se stkali prav ob pripra-
vi spominske tekme.
besedilo in foto: Milan Štulc

Odprtje Garni hotela Bovec
Junija je vrata odprl Garni Hotel 

Bovec, katerega lastnik je bovška po-
družnica češkega Wood-Forest Grou-
pa. Novo pridobitev za bovško turi-
stično ponudbo sta svojemu namenu 
simbolično predala lastnik hotela Ja-
roslav Rygl in župan Občine Bovec 
Valter Mlekuž.

Garni Hotel se ponaša s tremi 
zvezdicami, desetimi sobami, med 
katerimi je ena namenjena tudi inva-
lidnim osebam, luksuznim apartma-
jem, manjšo recepcijo, priročno jedil-
nico, teraso in brezplačnim dostopom 
do brezžičnega interneta. V sklop 

hotela sodita tudi bar in brezplačno 
zasebno parkirišče. Nekatere sobe so 
za večje udobje gostov opremljene s 
prostorom za brezskrbno posedanje, 
vse pa vključujejo televizijo z ravnim 

zaslonom, grelnik za vodo in lastno 
kopalnico z brezplačnim toaletnim 
priborom ter sušilcem za lase. Hotel 
ponuja shrambo za smučarsko opre-
mo in možnost najema koles. Odpr-

tje je potekalo v prijaznem vzdušju. 
Lastnik hotela Rygl je poudaril, da se 
je že ob prvem obisku »počutil kot 
doma, zato sem toliko bolj samoza-
vestno pristopil k nakupu in celostni 
prenovi objekta. Zelo se moram za-
hvaliti arhitektki lidiji Manfreda, saj 
je znala moje zamisli odlično prenesti 
v lično urejen hotel.« Zahvalil se je 
tudi Občini Bovec in županu za pro-
fesionalen pristop ter pripravljenost 
za sprejemanje investitorjev iz drugih 
držav.
besedilo in foto: Milan Štulc

Lo{ki Hotel Alpine prodan
Junija je bila v županovi pisarni 

dokončno podpisana kupoprodajna 
pogodba o prodaji Hotela Alpine v 
Logu pod Mangartom. Kupec je do-
sedanji najemnik družba Mrkeuro, v 
kateri so s poslovanjem hotela očitno 
zadovoljni. Župan Valter Mlekuž je 
izrazil veselje, da se ni zmotil. »Ob 
oddaji v najem sem dejal, da verja-
mem, da smo imeli tokrat srečno 
roko in bo Hotel Šola končno zaživel, 
z njim pa tudi sam Log pod Mangar-
tom. Res smo od najemnika morda 
veliko zahtevali, vendar menim, da 
je njegova odločitev za prevzem v na-
jem pod takimi pogoji že takrat po-
menila tudi, da se bo upravljanja 
lotil resno in odgovorno. Danes vidi-
mo, da je bilo res tako, saj Hotel Al-
pine deluje dobro in nam ga je zato 
uspelo tudi prodati,« je ob podpisu 
kupoprodajne pogodbe spomnil žu-
pan. Prepričan je, da se je zanimanje 
za nakupe nepremičnin na Bovškem 
začelo s ponovnim zagonom smuči-
šča Kanin.

KONEC JUNIJA SO SE NA MANGARTSKEM SEDLU spomnili na leta 1945 izvedeno smučarsko tekmo 10. gorske divizije ameriške vojske.

JUNIJA JE VRATA ODPRL GARNI HOTEL BOVEC – Novo pridobitev za bovško turistično po-
nudbo sta svojemu namenu simbolično predala lastnik hotela Jaroslav Rygl in bovški župan 
Valter Mlekuž.

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

predstavljajo tudi otroške skupine, ki 
delujejo v okviru osnovnih šol. Otro-
ška folklorna skupina Pastirčki iz 
Dolenje Trebuše je dosegla regijski 
nivo, prav tako GS Slavček OŠ Ko-
barid in trije zbori: Mlajši otroški PZ 
OŠ Tolmin, Otroški PZ OŠ Most na 
Soči in Mladinski PZ OŠ Kobarid. 
Državno raven dosegata Otroški PZ 
OŠ Tolmin in Mladinski PZ OŠ Tol-
min, oba sta na Regijskem tekmova-
nju OPZ in MPZ v Novi Gorici preje-
la Zlato priznanje z odliko ter šest 
posebnih priznanj. Mladinski PZ OŠ 
Tolmin je na Mednarodnem tekmo-
vanju v Celju prejel tudi srebrno pla-
keto in posebno nagrado za najbolj-
šo izvedbo slovenske skladbe. Go-
stovali so v Barceloni, otroški PZ pa 
v Bratislavi.

Literate, likovnike in instrumentalne 

skupine območna srečanja čakajo v 
drugi polovici leta.
Silva Seljak, vodja območne izpostave 
JSKD OI Tolmin

BLE[^E^A NAGRADA ZA 
KOMORNI ZBOR MUSICA 
VIVA
Tuzla (Bosna in Hercegovina) – Ko-
morni zbor Musica Viva Tolmin, ki ga 
vodi zborovodkinja erika bizjak, se 
je od 2. do 4. junija mudil na 2. 
mednarodnem zborovskem tekmo-
vanju v Tuzli, ki ga je organiziral tam-
kajšnji mešani pevski zbor LegeAr-
tis. Tekmovanje, ki so ga gostili v 
Bosanskem kulturnem centru, je 
potekalo v sklopu dogodkov, name-
njenih obeleževanju 5. obletnice de-
lovanja zbora LegeArtis, s tekmova-

DRŽAVNO IN MEDNARODNO RAVEN DOSEGATA TUDI OTROŠKI PZ OŠ TOLMIN IN MLA-
DINSKI PZ OŠ TOLMIN (na fotografiji), ki ju vodi barbara Kovačič. Oba zbora sta na Regijskem 
tekmovanju OPZ in MPZ v Novi Gorici prejela Zlato priznanje z odliko ter skupno kar šest poseb-
nih priznanj. Mladinski PZ OŠ Tolmin je na Mednarodnem tekmovanju v Celju prejel tudi srebrno 
plaketo in posebno nagrado za najboljšo izvedbo slovenske skladbe. Gostovali so v Barceloni 
(posnetek je nastal prav tam), otroški PZ pa v Bratislavi. Foto: Lucijan Lavrenčič
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Občina Bovec je bila dvotretjinska, 
Razvojna zadruga Mangart pa tre-
tjinska lastnica objekta in opreme. 
Podpisali so tripartitno kupoprodajno 
pogodbo: v imenu občine župan Mle-
kuž, v imenu razvojne zadruge njen 
predsednik Branko Vidmar in v ime-
nu kupca direktor podjetja Mrkeuru 
Rostyslav Mikhnevych. S tem je Ho-
tel Alpine tudi uradno prodan.
besedilo in foto: Milan Štulc

Prevzem gasilskega vozila
Osrednji dogodek letošnjega Bov-

škega dneva je bil prevzem gasilske-
ga vozila, ki so se ga udeležili tudi 
ministrica za obrambo Andreja ka-
tič, poslanec Državnega zbora RS 
Danijel krivec, župan Občine Bovec 
Valter Mlekuž ter visoki predstavni-
ki iz gasilskih vrst. Po slovenski hi-
mni, ki jo je zapel Komorni zbor Is-
kra Bovec, je zbrane pozdravil pred-
sednik Prostovoljnega gasilskega 

društva (PGD) Bovec Matjaž Černu-
ta, ki je dogodek označil za izjemno 
pomemben trenutek. Nabava takšne-
ga vozila je bila načrtovana že vsaj 
deset let nazaj. »To vozilo je zadnji 
krik sodobne tehnike, z dvigalom, ki 
lahko dvigne v višino več kot 20 me-
trov tudi več kot tono težko breme,« 
je poudaril in dodal, da je zanj na-
menjenih več kot 420.000 evrov. Ob-
čina Bovec je za nakup namenila kar 
280.000 evrov, zato je župan s toliko 
večjim ponosom nagovoril vse ude-
ležence prevzema. če iz njegovega 
govora povzamemo samo nekaj be-
sed zahvale vsem reševalcem, so to 
zagotovo naslednje: »Nikoli ne bom 
mogel z besedami povedati, kako ze-
lo sem hvaležen vsem enotam reševa-
nja za njihovo nesebično delo in kako 
zelo jih občudujem in spoštujem.« 
Sicer pa je opozoril tudi na nerešen 
status Gamsov in neživljenjske pred-
pise glede prevoza poškodovanih 

S PODPISOM KUPOPRODAJNE POGODBE je Hotel Alpine uradno prodan dosedanjemu na-
jemniku, družbi Mrkeuro.

NOVO GASILSKO VOZILO je po besedah predsednika PGD Bovec Matjaža Černuti »zadnji krik 
sodobne tehnike, z dvigalom, ki lahko dvigne v višino več kot 20 metrov tudi več kot tono težko 
breme«.

oseb ob nesrečah.
Slavnostna govornica, ministrica za 

obrambo Andreja katič je bovške 
gasilce navdušila s svojim govorom. 
Pohvalila jih je, da veljajo »za ene 
najbolj energičnih in zagnanih reše-
valcev. Upravičeno ste ponosni na 
svoje Gamse, enoto, odlično usposo-
bljeno za reševanje v visokogorju. 
Danes se kot gasilska enota širšega 
pomena s koncesijo za reševanje ob 
prometnih nesrečah in nesrečah z 
nevarnimi snovmi soočate z reševa-
njem v nesrečah zelo širokega spek-
tra.« Zahvalila se je tudi njihovim 
družinskim članom za podporo pri 
izvajanju tega plemenitega poslan-
stva. »Prikrajšani so za vaš prosti čas, 
ki ga namenjate usposabljanju in in-
tervencijam in ga ne preživljate z 
njimi. A verjamem, da ste tudi gasil-
ke in gasilci ena velika družina, s 
prav posebnimi vrednotami: solidar-
nost, nesebična pomoč, tovarištvo. 

Naj se te vrednote razširijo tudi med 
vse nas, tudi na ostala področja živ-
ljenja,« je še dodala. Priložnost je 
izkoristila tudi za pojasnilo glede vlo-
ge PGD Bovec za delno povrnitev 
stroškov nabave. Po njenih besedah 
so vlogo obravnavali in ugotovili 
ustreznost kandidature, zato je gasil-
cem zagotovila, da jim bodo zapro-
šena sredstva v čim krajšem času 
povrnili.

Po nagovoru ministrice so se naj-
zaslužnejšim zahvalili s posebno za-
hvalo, za PGD Bovec pa so priložno-
stna darila predala prijateljska dru-
štva. Za posebno presenečenje je 
poskrbelo PGD Log pod Mangartom, 
ki je PGD Bovec simbolično predalo 
1.000 evrov za opremo novega vozila. 
Župan Mlekuž je ključe predal po-
veljniku PGD Bovec Davorju Gašper-
čiču, ta pa jih je zaupal vozniku 
novega vozila Jerneju kravanji. Vo-
zilo je blagoslovil duhovni pomočnik 

Utrinki

njem pa se je začel tudi sklop prire-
ditev Poletje v Tuzli. Sodelovalo je 
več kot 800 pevcev ter dirigentov iz 
Bosne in Hercegovine, Hrvaške, 
Poljske, Slovenije in Srbije. Nastope 
je ocenjevala mednarodna strokov-
na žirija v sestavi Rešada arnauto-
vića, Jasenke ostojić, ganchova 
gancheva in Đorđa Stankovića.

Komorni zbor Musica Viva je nasto-
pil v kategoriji mešanih pevskih zbo-
rov. Zapel je skladbe Dixit Maria 
skladatelja Hansa Lea Hasslerja, 
Oče naš skladatelja andreja Ma-
korja, Cantate Domino skladateljice 
Tadeje Vulc, Popotnik Črta Sojer-
ja Voglerja in Plovi mi, moj brode 
ambroža Čopija. S svojim nasto-
pom so se tolminski pevci uvrstili v 
finale med tri najboljše mešane zbo-
re. Finalni nastop pa jim je nato pri-

nesel 1. nagrado in zlato priznanje, 
poleg tega pa so za izvedbo skladbe 
Cantate domino prejeli še posebno 
priznanje, in sicer za najbolje izve-
deno sakralno skladbo.
erik Vrčon, član Komornega zbora 
Musica Viva

VSE NAJBOLJ[E, SLOVENIJA – 
DRUGI^
Tolmin – Zamisel za prireditev Vse 
najboljše, Slovenija se je lani porodi-
la zborovodkinji eriki bizjak, ko so 
se pevci Komornega zbora Musica 
Viva povezali s člani Folklorne skupi-
ne Razor Tolmin in profesorico Mar-
to Rutar iz Gimnazije Tolmin. Letos 
so k sodelovanju povabili še Cerkve-
ni mešani pevski zbor Župnije Volče. 
Oba zbora sta poskrbela za pesem, 

FINALNI NASTOP JE PEVCEM KOMORNEGA ZBORA MUSICA VIVA PRINESEL 1. NAGRA-
DO IN ZLATO PRIZNANJE, poleg tega pa so za izvedbo skladbe Cantate domino prejeli še 
posebno priznanje, in sicer za najbolje izvedeno sakralno skladbo. Foto: Samir Mujaković
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bovške župnije Bogdan Vidmar, trak 
pa so prerezali ministrica za obram-
bo, bovški župan, poveljnik Gasilske 
zveze Bovec Miro Bozja in častni 
poveljnik PGD Bovec Anton Bozja.
besedilo in foto: Milan Štulc

Festival src ponovno v Bovcu
Na novinarski konferenci v Tarčen-

tu so organizatorji »48. Festivala dei 
cuori« predstavili letošnji potek festi-
vala in potrdili nastop vseh šestih 
folklornih skupin tudi v Bovcu. Kot 
je pojasnil župan Občine Tarčento 
Mauro Stecatti, gre za festival, kjer 
nastopajo samo najboljše folklorne 
skupine z vsega sveta, zato je tako z 
organizacijskega kot tudi finančnega 
vidika izvedba velik zalogaj. Ob tem 
je poudaril, da je kljub vsem težavam 
festival treba ohraniti.

Z Občino Bovec pobratena Občina 
Tarčento že vrsto let zagotavlja na-
stope posameznih skupin tudi v Bov-
cu, zadnja leta pa pri nas nastopi 
vseh šest skupin. Letošnja novost je, 
da bodo vse skupine nastopile tudi v 
Gemoni, zato je bil na konferenci 
prisoten tudi tamkajšnji župan Paolo 
Urbani.

Od kod prihajajo letošnje folklorne 

NAPOVED »48. FESTIVALA DEI CUORI« NA KONFERENCI ZA NOVINARJE – Od kod prihaja-
jo letošnje folklorne skupine, organizatorji še niso izdali, so pa zagotovili, da bodo izjemne in 
nekaj posebnega. V Bovcu si jih bomo lahko ogledali 18. in 21. avgusta.

skupine, niso izdali, so pa zagotovili, 
da bodo izjemne in nekaj posebnega. 
Najboljše folklorne skupine na svetu 
bodo v Bovcu nastopile 18. in 21. av-
gusta, kot vedno pa jim bodo lokalni 
vodiči ob celodnevnem obisku Bov-
škega pokazali lepote naše doline.
besedilo in foto: Milan Štulc

V Bovcu prvi Evropski 
footgolf tour v Sloveniji

Konec junija so v Oazi miru, na 
bovškem igrišču za golf in footgolf, 

slovesno odprli Evropski footgolf to-
ur. Tekma je bila zgodovinski dogo-
dek, saj je bila organizirana kot prvo 
Odprto Footgolf prvenstvo Slovenije. 
»Ponosni smo, da smo v Bovcu uspe-
li dobiti najbolj odmevno tekmovalno 
serijo v footgolfu, ki ima najdaljšo 
tradicijo. Evropski footgolf tour, ki 
obsega 10 tekem, gosti najboljše igral-
ce iz celega sveta. Prišlo je 80 igralcev 
iz 15 držav,« je povedal predsednik 
organizacijskega odbora Aleksander 
kravanja.

Dogajanje je spremljal tudi župan 
Občine Bovec Valter Mlekuž, ki je 
udeležencem zaželel dobrodošlico v 
»raju našega naravnega okolja, med 
našimi najlepšimi vršaci.« Po njego-
vem mnenju je prvi Evropski footgolf 
tour v Sloveniji svoje mesto našel v 
enem najlepših kotičkov sveta. Pono-
sen je, da jim je združenih moči 
uspelo izpeljati nepozabni športni 
dogodek. Vsak tak dogodek pomeni 
bogat doprinos in dodano vrednost 
turističnemu produktu. Hkrati je tudi 
priložnost za tkanje novih prijatelj-
skih vezi.

Tudi iz nagovora predsednika Eu-
ropean Footgolf toura Juliena Jacu-
esa Babela je velo navdušenje, saj je 
dejal, da gre za zares izjemno igrišče, 
v isti sapi pa igralce opozoril, da naj 
jih lepote na verjetno najlepšem fo-
otgolf igrišču v Evropi ne preslepijo. 
»Igrišče je izredno izzivalno, tehnično 
zahtevno in postavljeno posebej za 
tekmo.« Pred uradnim odprtjem pa 
se je Babela bovškemu županu in 
občini zahvalil za podporo, ob tem 
pa je čestital še predsedniku organi-
zacijskega odbora in njegovi ekipi, ki 
so pripravili izjemno urejeno igrišče 
ter poskrbeli za slovesno odprtje 

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

Folklorna skupina Razor za ples, pe-
sem in skeč, za besedo pa so po-
skrbela umetnostna besedila, ki jih 
je izbrala Rutarjeva. Sestavili so pro-
gram, ki je postregel s pozitivno 
energijo, presegel običajna neso-
glasja in bil za občinstvo tako zaba-
ven kot tudi poučen. Obiskovalce je 
popeljal na popotovanje po sloven-
skih pokrajinah – iz okolice Ljublja-
ne na Štajersko, od tam na Gorenj-
sko, Dolenjsko in Primorsko. Sledilo 
je Prekmurje, pa obisk zamejskih 
Rezije, Benečije in Koroške ter vrni-

VSE NAJBOLJŠE, SLOVENIJA – Z dogodkom so organizatorji pokazali, da lahko odprtih src 
stopimo skupaj, zaslišimo in vidimo drug drugega ter se skupaj poveselimo tako, kot smo to 
znali takrat, ko se je rodila naša država.

tev na Tolminsko.

Dogodek Vse najboljše, Slovenija je 
na tolminski Mestni trg privabil pe-
stro množico obiskovalcev. Skupaj z 
njimi so se nastopajoči poveselili in 
predstavili svoje delovanje. Dogod-
ku je uspelo pokazati, da lahko od-
prtih src stopimo skupaj, zaslišimo 
in vidimo drug drugega ter se skupaj 
poveselimo prav tako, kot smo to 
znali takrat, ko se je rodila Slovenija.

besedilo in foto: erik Vrčon, član 
Komornega zbora Misica Viva

TOLMINSKI OSNOVNO[OLCI 
NANIZALI VRSTO USPEHOV
Tolmin – Ob koncu šolskega leta je 
prav, da pregledamo, kaj smo počeli 
in kaj dosegli. Na prvem mestu je bil 
kakovostno izveden pouk, dogajalo 
pa se je še veliko drugega. Delček 
tega želimo predstaviti tudi vam.
Nacionalno preverjanje znanja, 
eden od pokazateljev uspešnosti, 
poteka za učence 6. in 9. razreda. 
V obeh razredih se preverja znanje 
slovenskega jezika in matematike, 
poleg tega v 6. še angleškega jezi-
ka, v 9. pa iz enega predmeta, ki ga 
določi ministrstvo – letos je bila na 
naši šoli to biologija. Pri vseh pred-
metih smo ponovno dosegli nadpov-
prečni uspeh, še posebej pri angle-
ščini, kjer smo več kot 13 odstotkov 
nad slovenskim povprečjem.
Na tekmovanjih iz znanj so učenci do-
segli zelo lepe rezultate. Na tem me-
stu omenjamo le zlata in srebrna pri-
znanja na državnih tekmovanjih, ki jih 
je izjemno težko doseči. Dunja Rutar 
je dosegla srebrno in zlato Cankar-
jevo priznanje (mentorica je bila Do-
lores Fon - bon). Na državnem tek-
movanju iz angleščine za osmošolce 
je Nejc Simčič prejel zlato priznanje, 
Dunja Rutar pa srebrno; njuna men-
torica je bila Tatjana Veličković. V 

tekmovanju iz zgodovine (mentorica 
je bila Lijana Murovec) so srebrno 
priznanje prejeli anže Kavčič, Jure 
Manfreda, Kaja Rejc Krebs, Dunja 
Rutar in Nika Uršič. Jure in Kaja sta 
se udeležila naslednjega tekmovalne-
ga kroga ter osvojila zlato priznanje. 
Na državnem tekmovanju iz logike je 
Marisa Skrt prejela srebrno prizna-
nje, Tiana Kutin pa zlato; njuna men-
torica je bila petra Drnovšček. Tiana 
je prejela še zlato priznanje iz raču-
nalniškega tekmovanja Bober (men-
torica je bila petra Vitez Costantini). 
Državnega tekmovanja iz matematike 
se je udeležilo sedem učencev: Jure 
Fon, Maj Ivančič, Matija Miklavič, 
Vita puc, Martin Rutar, Žana Sov-
dat in Neža Valentinčič. Vsi so do-
segli srebrno Vegovo priznanje. Men-
torice tekmovalcev so bile učiteljice 
matematike. V Veseli šoli je pod 
mentorstvom Jane Ipavec srebrno 
priznanje osvojila Maša Mežnar.

Ponosni smo tudi na 33 devetošol-
cev, ki so vseh devet let opravili bral-
no značko. Praznovali smo s poseb-
nim dnem, ki ga je organizirala De-
nis Šuler Rutar. Učenci so skupaj z 
vrstniki z Mosta na Soči in Podbrda 
medse sprejeli Toneta partljiča, se 
sprehodili po Tolminskih koritih in 
dan zaključili z malico v Okrepčeval-
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V OAZI MIRU, na bovškem igrišču za golf in footgolf, so konec junija slovesno odprli prvi Evropski footgolf tour v Sloveniji.

BOVŠKA TURISTIČNA PONUDBA JE BOGATEJŠA ZA FERATO. Prva družinska zavarovana 
pot v Sloveniji poteka od Sedla do Prestreljeniškega okna. Foto: Metka Belingar

evropskega »toura«. Za kulturno po-
pestritev programa so poskrbele ma-
le plesalke Saše Momirski in plesna 
skupina STEP Peter Slabe. Več o re-
zultatih si lahko preberete na spletni 
strani prvenstva.
besedilo in foto: Milan Štulc

Dru`inska »ferata« na 2.391 
metrih nad morjem

Delavci Sončnega Kanina so za-
ključili projekt gradnje prve družin-
ske zavarovane poti v Sloveniji, tako 
imenovane »ferate«. Poteka preko 
strme stene na Prestreljeniku – od 

Sedla vse do Prestreljeniškega okna 
– v skupni dolžini 750 metrov. Pro-
jektant je bil v sodelovanju z Damja-
nom Sovdatom Franci Hosnar. Fe-
rato, ki je primerna tudi za otroke, 
stare več kot deset let, so odprli v 
začetku julija. Vstopno mesto je tik 
nad Sedlom na 2.283 metrih nad 
morjem in se dvigne do višine 2.391 
metrov nad morjem. Uporabnika na 
vsakem koraku spremlja čudovit raz-
gled na Bovško dolino, pogled pa 
seže vse do Triglava na eni in Jadran-
skega morja na drugi strani.

Ferata je dobro varovana in opre-

deljena s stopnjo težavnosti A (lah-
ko). če se na pot odpravimo iz Sedla 
do D-postaje žičnice Kanin, potrebu-
jemo dve uri časa. Kljub težavnosti 
A so za samostojen obisk ferate po-
trebne predhodne izkušnje. Nujna je 
uporaba varovalne opreme: čelade, 
alpinističnega pasu, samovarovalnega 
kompleta in rokavic. Izposoditi si jo 
je mogoče v restavraciji Prestreljenik, 
za to pa boste odšteli deset evrov. 
Organizirani so tudi vodeni ogledi, 
za vse informacije in prijavo pa so na 
voljo v Sončnem Kaninu.
Milan Štulc

Utrinki

nici Tolminska korita.

Na športnem področju so bili naju-
spešnejši atleti, ki so na državnem 
prvenstvu v krosu vseekipno dosegli 
3. mesto. Moštvo je sestavljalo 22 
učenk in učencev, njihov mentor pa 
je bil Matej gaberšček.

S čudovitim petjem in dosežki na 
tekmovanjih so nas razveseljevali 
pevci, ki jih vodi barbara Kovačič. 
Oba zbora, otroški in mladinski, sta 
na mednarodnem tekmovanju v Bra-
tislavi prejela zlato priznanje, mladin-

ski pa na mednarodnem tekmovanju 
v Celju še zlato priznanje z odliko.

Za učence od 6. do 9. razreda smo 
organizirali šole v naravi v okviru 
centrov šolskih in obšolskih dejav-
nosti, za učence 4. in 5. razreda pa 
v lastni izvedbi – četrtošolci so jo 
preživeli na zasneženem Krvavcu, 
petošolci pa na morju v Novigradu.

Sodelovali smo v vrsti projektov, ka-
terih glavni namen je učencem po-
sredovati dodatna znanja, ki jim bo-
do pomagala kakovostno preživeti 

otroštvo, jim privzgojila pozitivne vre-
dnote, dodala širino in vzbudila so-
čutje do vrstnikov. Naš cilj je v sode-
lovanju s starši vzgojiti samozave-
stne in samostojne ljudi, ki znajo biti 
srečni, razvijejo svoje sposobnosti, 
a hkrati opazijo sočloveka. Želimo, 
da začutijo, da jih imamo radi.

Izvajali smo projekte Eko šola, Zdrava 
šola, Zdrav življenjski slog in Haiku; 
v okviru slednjega, ki ga je vodil Jo-
že Štucin, je izšel zbornik HAI-EKO. 
V sodelovanju z Zdravstvenim domom 
Tolmin in Posoškim razvojnim cen-
trom smo izvajali preventivne dejavno-
sti. V okviru projekta Ko spoznavaš 
druge, spoznaš sebe je potekala iz-
menjava z učenci iz Trbovelj, predsta-
vili smo tudi značilnosti domačega 
kraja in spoznavali drugi del Slovenije.

Skozi vse leto smo organizirali prire-
ditve. Sodelovanje pri večjih dogod-
kih v lokalnem okolju v učencih budi 
pripadnost in ljubezen do domačega 
kraja. Posebni ambasadorji šole so 
naši pevci, brez katerih skorajda ni 
več dogodka v kraju. Nastopili so na 
prireditvi ob 100. obletnici Javorce, 
občinskem prazniku, na Večeru slo-
venske domovinske pesmi v ljubljanski 
filharmoniji in Zborovskem boomu v 
Mariboru, kjer so v zboru 5.500 mla-
dih pevcev prepevali operne arije.

Junija so se od nas poslovili letošnji 
devetošolci. Srečno vsem! Na valeti 
je ravnatelj Vladimir Mavri podelil 
štiri posebne, zelo dragocene pla-
kete: plaketi za naj učenko in naj 
učenca šole sta za večletne izjemne 
uspehe prejela Tiana Kutin in Jure 
Manfreda, plaketo za naj športnico 
šole pa pia Faletič in pia gerbec. 
Želimo jim, da bi svoje sposobnosti 
v življenju dobro izkoristili.
Zadnji šolski dan smo pripravili pro-
slavo ob dnevu državnosti in podelili 
priznanja učencem od 1. do 8. ra-
zreda. Zaključili smo z glasnim slo-
vesom in obljubo, da bomo prihod-
nje leto še bolj pridni.
alenka Kragelj, pomočnica ravnatelja, 
OŠ Franceta Bevka Tolmin

PONOSNI NA USPEHE 
U^ENCEV IN MENTORJEV
Kobarid – Še eno šolsko leto smo 
pripeljali h koncu. Lahko rečemo, 
da je vsako neponovljivo, polno no-
vih znanj in življenjskih spoznanj. Tu-
di to je bilo pestro, dejavno in boga-
to. Učenci OŠ Simona Gregorčiča 
so sodelovali na tekmovanjih iz zna-
nja, športnih tekmovanjih in drugih 
natečajih ter projektih. Dosegli so iz-
vrstne rezultate.

JUNIJA SE JE POSLOVILA ŠE ENA GENERACIJA DEVETOŠOLCEV. Na valeti je ravnatelj Vla-
dimir Mavri podelil štiri posebne, zelo dragocene plakete: plaketi za naj učenko in naj učenca 
šole sta za večletne izjemne uspehe prejela Tiana Kutin in Jure Manfreda, plaketo za naj špor-
tnico šole pa pia Faletič in pia gerbec. Foto: Matej Urbas
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Ob~ina Kobarid

Iz ob~inskih uprav

Parkirni re`im v ob~ini 
Kobarid

Kobariški občinski svet je na 22. 
redni seji v prvi obravnavi sprejel 
predlog Odloka o dopolnitvi Odloka 
o parkiranju v občini Kobarid. Poda-
na je bila usmeritev, da se predhodno 
opravi javna razprava in preuči mo-
žnost dvofazne uvedbe območja krat-
kotrajnega parkiranja. O predlaganem 
parkirnem režimu je sredi junija po-
tekala javna razprava, kjer je bila 
zainteresirana javnost seznanjena s 
predlogom. Prisotni so izrazili pomi-
sleke glede časovnega okvira pobira-
nja parkirnine. Predlagali so, da se 
parkirnina na Trgu svobode in na 
Volaričevi ulici uvede samo v polet-
nem času z možnostjo enournega 
brezplačnega parkiranja, brezplačno 
parkiranje za invalide in uvedbo let-
nih dovolilnic za zaposlene na obmo-
čju ožjega trškega jedra ter za obča-
ne. Predlog je ponovno obravnaval 
tudi Odbor za gospodarstvo, kmetij-
stvo in varstvo okolja.

Na podlagi usmeritev občinskega 
sveta, opravljene javne razprave in 
mnenja pristojnega odbora je bil obli-

kovan nov predlog parkirnega reži-
ma, ki je bil posredovan občinskemu 
svetu, ki je v drugem branju odlok 
sprejel. Objavljen je na spletni strani 
Občine Kobarid. Za nakup letne do-
volilnice boste odšteli deset evrov, 
omogočala pa vam bo tudi enourno 
brezplačno parkiranje na parkirnih 

površinah, kjer se plačuje parkirnina.
Na podlagi odloka je Občinski svet 

Občine Kobarid sprejel naslednje 
sklepe:
1. Sklep o določitvi območij kratko-

trajnega parkiranja (modre cone), 
kjer je parkiranje brezplačno: v 
Kobaridu na parkirišču na Markovi 

ulici (pred trgovino Mercator), na 
Milanovi ulici (pred barom Gotar), 
pred Kulturnim domom Kobarid in 
ob njem (polovica parkirišča), na 
Manfredovi ulici (pri asfaltnem 
igrišču, pred nekdanjo trgovino 
Potepuh in ob Kobariškem muze-
ju), v naselju Robič pa pri špor-
tnem igrišču. V obdobju od 1. no-
vembra do 31. marca je območje 
kratkotrajnega parkiranja tudi na 
Trgu svobode in na parkirišču ob 
Volaričevi ulici;

2. Sklep o določitvi javnih parkirnih 
površin, na katerih se plačuje parkir-
nina: na Trgu svobode in Volaričevi 
ulici – vsak dan od 1. aprila do 31. 
oktobra med 8. in 22. uro. Višina 
parkirnine znaša 0,50 evra na uro;

3. Sklep o določitvi upravičencev do 
nakupa letne dovolilnice, ki obča-
nom in zaposlenim pri delodajalcih 
s poslovnimi prostori na Trgu svo-
bode omogoča brezplačno parkira-
nje v naselju Kobarid (modra cona).
Parkomati bodo na Trgu svobode 

in Volaričevi ulici postavljeni predvi-
doma avgusta. Do takrat velja obsto-
ječi parkirni režim.

V KOBARIDU UVAJAJO NOV PARKIRNI REŽIM. Kot v preteklih letih pa je v poletnih mesecih 
treba plačati parkirnino tudi ob Nadiži, v Zaročišču pa do konca oktobra.

Utrinki

Pri biologiji je tekmovalo 11 učencev, 
srebrna priznanja so prejeli Ines Ro-
sič, Nejc Rot in angelika Volarič, 
zlata priznanja pa sta si prislužila Mi-
ja Skočir, ki je hkrati postala tudi 
državna prvakinja, ter Vid Uršič. Na 
tekmovanju iz logike sta se izmed 12 
naših sodelujočih učencev najbolje 
odrezala Nejc Rot in Tine Žuber, ki 

sta prejela srebrno priznanje. Can-
karjevega tekmovanja se je udeležilo 
19 učencev, srebrno priznanje pa je 
prejel Vid Uršič. Priznanja v srebrni 
barvi so prejeli: na tekmovanju iz fizi-
ke Domen Uršič, iz astronomije An-
gelika Volarič, na tekmovanju iz zgo-
dovine Ines Rosič in Tevž Volarič, 
iz geografije Ines Rosič, matematike 
Filip Koren, Ninsei perat, Nejc 
Rot, ema Šuligoj in Tine Žuber. 
Tekmovanja iz angleškega jezika se 
je udeležilo sedem, iz kemije pa 
šest učencev. Iz znanja matematike 
je tekmovalo tudi 26 mlajših učen-
cev na razredni stopnji. Kar 47 
učencev se je udeležilo tekmovanja 
v znanju naravoslovja Kresnička. Še 
eno srebrno priznanje je naši šoli 
prinesel Maj Šturm Leban, in sicer 
iz znanja Vesele šole.

Učenci OŠ Simona Gregorčiča Ko-
barid so sodelovali tudi na tekmova-
nju Bober, tekmovanjih iz italijanske 
in angleške bralne značke, regij-
skem kuharskem tekmovanju, tek-

movanju otroških gledaliških skupin, 
kjer so na regijski ravni dosegli sre-
brno plaketo. Učenci iz Podružnične 
šole Breginj in dve učenki iz matične 
šole so na državnem tekmovanju Tu-
rizmu pomaga lastna glava dosegli 
zlato priznanje. Tudi na natečajih 
smo pridno sodelovali, in sicer na 
mednarodnem literarnem natečaju 
Jesen, literarnemu natečaju 25 
zgodb, mednarodnemu haiku nate-
čaju ter likovnih natečajih.

Na naši šoli imamo tudi izvrstne 
športnike, ki dosegajo odlične rezul-
tate na področjih atletike, košarke, 
nogometa, odbojke, smučanja in 
športnega plezanja. V finalnem dr-
žavnem tekmovanju so nastopili štir-
je učenci. Odlično tretje mesto in 
nov rekord šole je v teku na 1.000 
metrov osvojila Karin Cukjati. V fi-
nalu so nastopili še eva Klara Kra-
mar Roš v teku na 600 metrov in 
Jaž Stamenkovič ter aleks oble-
ščak v suvanju krogle. V moštvenih 
igrah so se najbolje odrezali nogo-

NA KOBARIŠKI OŠ SO PONOSNI NA DO-
SEŽKE SVOJIH UČENCEV. Na fotografiji je v 
sredini Karin Cukjati, ki je pritekla 1. mesto in 
nov rekord šole na 1.000 m. Foto: arhiv OŠ 
Kobarid

metaši do 7. razreda – z zmago na 
medšolskem tekmovanju in s četrtim 
mestom na področnem tekmovanju.
Zaradi vseh naštetih dosežkov smo 
na šoli izjemno ponosni na zaslužne 
učence in njihove mentorje.
Nina Levpušček Melinc, šolska knjižni-
čarka, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

E-TWINNING PROJEKTI NA 
KOBARI[KI OSNOVNI [OLI
Kobarid – E-Twinning je skupnost 
179.000 evropskih šol. Prek splet-
nega portala več kot 450.000 učite-
ljem iz vseh evropskih držav omogo-
ča, da med seboj komunicirajo, so-
delujejo, si izmenjujejo primere do-
brih praks in razvijajo projekte. Sle-
dnji so za učitelje in učence dodatna 
motivacija za učenje jezikov, poglo-
bljeno učenje vsebin ter dejavnosti.

V letošnjem šolskem letu smo na 
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid so-
delovali v 13 projektih. Projektno 
delo smo vključevali v pouk, podalj-
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PARkiRAnJe PRi nADiŽi in 
V ZAROČišČU

S 15. junijem se je skladno z Od-
lokom o obrežnem režimu na obmo-
čju občine Kobarid začel izvajati tudi 
parkirni režim ob reki Nadiži. Nado-
mestilo za uporabo zemljišča se tako 
kot pretekla leta vse do 31. avgusta 
zaračunava vsak dan med 9. in 19. 
uro na parkiriščih ob Nadiži: pri Ro-
biču (Bife Z’Der), Podbeli (za mo-
stom), Napoleonovem mostu in pri 
mostu Logje. Letne in tedenske do-
volilnice za parkiranje lahko kupite 
v Turistično-informacijskem centru 
v Kobaridu.

Nadomestilo se zaračunava tudi na 
parkirišču Zaročišče (dostop za slap 
Kozjak), in sicer vsak dan do 31. ok-
tobra med 9. in 19. uro.
besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Urejanje vodovoda
v Starem selu

Občina Kobarid je v proračunu za 
letošnje leto zagotovila sredstva za 
investicijsko vzdrževanje komunalne 
in vodovodne infrastrukture v skupni 
višini okoli 280 tisoč evrov. Junija so 
se začela vzdrževalna dela v Starem 
selu, kjer poteka zamenjava vodovo-
da. Ocenjena vrednost del znaša oko-
li 27 tisoč evrov. Istočasno poteka 
tudi gradnja električne napeljave in 
telefonskega priključka. Glavna dela 
na vodovodni infrastrukturi bodo za-
ključena predvidoma do konca julija, 

sledila pa bo še asfaltna preplastitev 
odseka ceste.

Občina bo z investicijskim vzdrže-
vanjem komunalne infrastrukture 
nadaljevala skladno z letnim načrtom 
in razpoložljivimi proračunskimi 
sredstvi. Predvidoma septembra se 
bo v sklopu asfaltacije odseka Ulice 
Sergeja Mašera začela rekonstrukcija 
(zamenjava) vodovoda. Jeseni se bo-
do vzdrževalna dela na komunalni in 
vodovodni infrastrukturi nadaljevala 
na Idrskem.
Nataša Hvala Ivančič

Nalo`be v infrastrukturo
Ob sprejemu proračuna je bil po-

trjen letni program vzdrževanja kate-
goriziranih občinskih cest in zagoto-
vljena sredstva v skupni višini 50 ti-
soč evrov. Dela potekajo po načrtu. 
V preteklih mesecih je bila izvedena 
sanacija posedka ob cevnem propu-
stu na odseku od železnega mostu 
do križišča na lokalni cesti Breginj–
Logje–Breginj, preplastitev ceste pod 
svetim Lovrencem, v Sedlu in na ce-
sti Kobarid–Svino. V prihodnjih me-
secih pa je načrtovana preplastitev 
Milanove ulice v Kobaridu.

Dokončno podobo je dobilo parki-
rišče na prostoru nekdanje kmetijske 
trgovine za Kulturnim domom Koba-
rid, kjer so urejena brezplačna in 
časovno neomejena parkirišča. Za 
potrebe varne šolske poti se je od 
križišča na Gregorčičevi ulici do 

V STAREM SELU POTEKA ZAMENJAVA VODOVODA in gradnja električne napeljave in telefon-
skega priključka. Foto: Boštjan Skok

NA PROSTORU NEKDANJE KMETIJSKE TRGOVINE V KOBARIDU so dokončno uredili parki-
rišče, kjer lahko brezplačno in neomejeno parkirate.

Utrinki

šano bivanje in izvenšolske dejavno-
sti. Ustvarjali in izmenjevali smo 
mandale, bralna znamenja, novole-
tne voščilnice, tehnike barvanja veli-
konočnih jajc, zanimive igre na pros-
tem, širili ljubezen z drobnimi pozor-
nostmi, si dopisovali z drugimi šola-
mi v angleščini, izbrali najlepše 
evropske pravljice … Pri delu smo 
uporabljali sodobna računalniška 
orodja in programe, imeli videokon-
ference s šolami po Evropi, si dopi-
sovali prek navadne in elektronske 
pošte, izmenjevali zamisli in drug 
drugega spodbujali. Na potepanju 
po Evropi je učence 1. razreda obi-
skal Mali princ, učence 7. razreda 
pa krava Margueritte.

Projekt Mali Princ sta zasnovala 
španska in portugalska učitelja. Pri-
družilo se jima je 25 učiteljev s svoji-
mi učenci iz različnih držav. Ni be-
sed, ki bi opisale veselje 1. razreda, 
ko je tajnica prinesla v razred težko 
pričakovani paket. V njem se je skri-
vala lutka Malega princa in prijazno 

pismo v portugalščini. Zraven je bila 
priložena spominska knjiga, v katero 
mu je vsaka šola narisala in napisala 
svoj najljubši del knjige. Mali princ si 
je ogledal Kobarid, učenci pa so se 
z njim družili tudi popoldne.

Na temo Malega princa je bilo izve-
denih veliko dejavnosti: prebrali smo 
knjigo in odlomke iz nje poslušali v 
sedmih jezikih, si ogledali film in po-

sneli svojega, izmišljevali smo si no-
ve zgodbe, spoznavali citate iz knji-
ge, izdelovali letala, zemljevide, se 
igrali s sestavljankami, se učili bese-
de v angleškem in španskem jeziku, 
naredili razstavo knjig v različnih jezi-
kih … S težkim srcem smo se po 
nekaj dneh od njega poslovili, ker 
so ga že čakali učenci na Slova-
škem. Njegovo potovanje smo spre-

mljali prek spletnih strani in tako 
spoznavali države, kjer je potoval. 

Večina projektov se ob koncu šol-
skega leta zaključi, prijateljstva pa 
ostajajo. Kobariški učenci komaj ča-
kajo, da se bodo jeseni zopet pove-
zali v nove, zanimive projekte.
aurora Calvet Manas in Damjana Na-
nut, učiteljici

NA SON^NI STRANI ALP
Most na So~i – Na sončni strani 
Alp smo na OŠ Dušana Muniha 
Most na Soči poimenovali prireditev 
ob zaključku šolskega leta in dnevu 
državnosti. Popotovanje po naši de-
želi smo oblikovali s fotografijami iz 
knjige Toma Jeseničnika Slovenija 
v presežnikih. Ogledali smo si kra-
tek film, o tem, kako se poišče geo-
metrijsko središče Slovenije, tako 
kot so osmošolci pri fiziki poiskali te-
žišče lika. Predstavljena je bila tudi 
zanimiva statistika – najpogostejše 
ime in priimek na matični šoli in po-

MALI PRINC JE OBISKAL UČENCE 1. RAZREDA KOBARIŠKE OŠ. Projekt Mali Princ sta za-
snovala učitelja iz Španije in Portugalske, pridružilo pa se jima je 25 učiteljev s svojimi učenci iz 
različnih delov Evrope. Foto: arhiv OŠ Kobarid

SO^Asnik, letnik XVIII, {t. 3, 2017



SO^Asnik, letnik XVIII, {t. 3, 2017

( 2� )Iz ob~inskih uprav

osnovne šole uredil in asfaltiral ploč-
nik, ki bo svojemu namenu uradno 
predan v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti.

Občina je objavila javni razpis za 
izbiro izvajalca za ureditev kobariške-
ga trga med župniščem in severnim 
pročeljem cerkve. Po končanem po-
stopku se bodo začela dela: obnova 
tlaka ter ureditev odvodnjavanja, ele-
ktroinštalacij in urbane opreme. Za-
ključena bodo predvidoma do konca 
letošnjega leta. V sklopu ureditve tr-
škega jedra bomo uredili tudi okolico 
novega kostanja, kjer bomo postavili 
klopco in odstranili korenine starega 
drevesa.
besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Prenova garderob in 
sanitarij v kobari{ki 
telovadnici

Ob koncu šolskega leta se je zače-
la druga faza prenove garderob in 
sanitarij v kobariški telovadnici, v 
sklopu katere se urejata še zadnji dve 
garderobi ter sanitarije v pritličju in 
nadstropju. Vrednost naložbe znaša 
161 tisoč evrov. Del sredstev je Obči-
na Kobarid pridobila iz javnega raz-
pisa Fundacije za šport (skoraj 26 
tisoč evrov), razliko pa je zagotovila 
s povratnimi sredstvi iz 23. člena Za-
kona o financiranju občin.

Z drugo fazo prenove, ki se bo 
predvidoma zaključila do septembra, 
bo kobariška telovadnica dobila do-

končno urejene garderobe in sanita-
rije, ki bodo na voljo vsem uporab-
nikom. Občina je na razpisu Ministr-
stva za izobraževanje, znanost in 
šport pridobila del sredstev za zame-
njavo dotrajanega poda v telovadnici, 
ki se uporablja za šolske namene, 
vadbe društev, klubov in rekreacijo 
ter izvajanje šolskih in kulturnih pri-
reditev.
Nataša Hvala Ivančič

Tudi to poletje avtobus Hop 
ON Hop OFF KOBARID

Na dan Kobariškega sejma, 24. ju-
nija, je po Kobariškem ponovno začel 
voziti avtobus Hop ON Hop OFF KO-
BARID, ki povezuje podeželje, odda-
ljene turistične točke, kopališča na 
Nadiži in izhodišča za pohodniške 
ter kolesarske izlete s središčem Ko-
barida. Avtobus vozi vsak dan med 
24. junijem in 3. septembrom, ob 
sobotah in nedeljah pa še med 2. 
septembrom in 1. oktobrom. Cena 
enosmerne vozovnice znaša en evro, 
za otroke do desetega leta starosti pa 
je prevoz brezplačen. Avtobus tudi 
letos omogoča brezplačen prevoz ko-
les.

Občina Kobarid je lanskoletno 
zgodbo nadgradila in v vozni red 
vpeljala dva mini avtobusa z 20 in 21 
sedeži ter ga v veliki meri prilagodila 
željam uporabnikom, ki jih je zbrala 
v anketi. Skupaj z Lokalno turistično 
organizacijo Sotočje in Turistično 

V ČASU POLETNIH POČITNIC POTEKA V KOBARIŠKI TELOVADNICI DRUGA FAZA PRENO-
VE GARDEROB IN SANITARIJ. Foto: Boštjan Skok

OBČINA KOBARID JE LANSKO USPEŠNO ZGODBO AVTOBUSA HOP ON HOP OFF KOBA-
RID še nadgradila, tudi s povezavo z Benečijo.
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družnicah. Najpogostejši imeni med 
učenci sta Nejc ter Luka, med učen-
kami pa Maja, najpogostejši priimek 
je Kovačič. Pregledali smo, iz kate-
rih krajev našega šolskega okoliša 
prihaja največ učencev in ugotovili, 
da iz štirih krajev ni nobenega šolar-
ja, čez nekaj let pa bo tudi iz Gor-
skega Vrha in Dolgega Laza v šolo 
hodil po en učenec, saj otroka se-
daj obiskujeta eno od petih enot na-
šega vrtca. Zanimivost je tudi, da je 
od 293 učencev v preteklem šol-
skem letu šolo obiskovalo pet parov 
dvojčkov.

Glavna »zvezda« prireditve je bil nek-
danji učenec dr. Jernej barbič, ki 
je šolanje na naši šoli zaključil leta 
1991. Gostili smo ga prek video po-
vezave. Jernej je srednješolsko zna-
nje nabiral na Gimnaziji Tolmin ter 
nato diplomiral iz teoretske matema-
tike na Fakulteti za matematiko in fi-
ziko v Ljubljani. Doktorski študij ra-
čunalništva je nadaljeval in zaključil v 
Združenih državah Amerike, kjer 

predava na univerzi v Los Angelesu. 
Spregovoril nam je o spominih na 
šolanje in rojstni kraj, kamor se ve-
dno rad vrača, anžetu Kopitarju ter 
računalniški grafiki, ki ima v filmski 
industriji zelo uporabno vrednost in 
za katero je leta 2011 dobil presti-
žno nagrado ugledne ameriške revi-
je MIT Technology Review, ki ga je 

uvrstila med 35 najuspešnejših ino-
vatorjev na svetu, mlajših od 35 
let. Doslej je edini Slovenec s tako 
nagrado. Zaključil je z mislijo, da 
smo lahko ponosni, ker živimo v naj-
lepši deželi na svetu. Verjamemo, 
da bo marsikateremu učencu zgled 
na poti vztrajnosti do uspeha.
V sklepu prireditve smo predstavili 

dosežke učencev. Sodelovali so na 
12 tekmovanjih iz znanja in na šolski 
ravni dosegli kar 244 bronastih pri-
znanj. Uspehe so nizali tudi na nate-
čajih pri slovenščini in angleščini, na 
športnem področju, predvsem na 
tekih in v ekipnih športih, na tekmo-
vanjih za čiste zobke ter tekmovanju 
Računanje je igra. Slovensko bralno 
značko je opravilo 209 učencev, 
med njimi je bilo 12 zlatih bralcev, ki 
so bralno značko opravili v vseh de-
vetih letih šolanja. Angleško bralno 
značko je doseglo 56 učencev, itali-
jansko 20, ekobralno značko pa 70 
učencev.

S šolskih tekmovanj so se nekateri 
učenci uvrstili na področna in držav-
na tekmovanja. Najuspešnejši so bi-
li: Martin Žbogar (srebrno Vegovo 
priznanje na tekmovanju iz matema-
tike, srebrno priznanje iz razvedrilne 
matematike in zlato priznanje na tek-
movanju iz geografije), Valentina 
Razpet (srebrno priznanje na tek-
movanju iz angleščine), Meta polja-

UČENCI MOSTARSKE OSNOVNE ŠOLE so se s prireditvijo Na sončni strani Alp poslovili od 
šolskega leta in obeležili dan državnosti. Tisti, ki so v spričevalu nabrali same petice, so tega 
dne prejeli priznanje za odličnost. Foto: Žan Pirih

SO^Asnik, letnik XVIII, {t. 3, 2017



SO^Asnik, letnik XVIII, {t. 3, 2017

( 2� )

informacijskim centrom (TIC) Koba-
rid je oblikovala zgibanko, ki poleg 
voznega reda vsebuje zemljevid z 
opisom posameznega območja s tu-
rističnimi in naravnimi znamenitost-
mi ter namigi za kolesarske in poho-
dniške izlete. Natisnjena je v sloven-
skem in angleškem jeziku. Uporab-
nikom je na voljo v TIC Kobarid in 
pri turističnih ponudnikih.

Glavna novost letošnjega Hop ON 
Hop OFF KOBARID je povezava z 
Benečijo. Ob sobotah (predvidoma z 
začetkom avgusta) se bodo lahko 
potniki na treh točkah – na Livškem, 
mejnem prehodu Robič in Robidišču 
– presedli na mini bus, ki jih bo za-
peljal po Benečiji. O tej povezavi, 
cenah prevoza in namigih za izlet vas 
bomo sproti obveščali prek spletnih 
strani in radia.
besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Zanimiv podhod pod 
kobari{ko obvoznico

Lanskoletna zamisel, da v Kobari-
du ob Dnevu za spremembe naredi-
mo nekaj novega in zanimivega za 
kraj, občane ter obiskovalce, se je 
letos delno že uresničila. Podhod 
proti Napoleonovemu mostu je dobil 
novo podobo, za katero so poskrbeli 
osmošolci OŠ Simona Gregorčiča Ko-
barid pod mentorstvom učiteljice 
Petre škrjanc. Postal je prava turi-
stična atrakcija.

Ureditev podhoda je plod dobrega 

sodelovanja lokalne skupnosti in šo-
le, ki se aktivno vključuje v življenje 
v kraju. Kobariška šola je izziv, da 
uredijo podhod, pod katerim se 
dnevno sprehaja veliko občanov in 
obiskovalcev, takoj sprejela in pred 
zaključkom šolskega leta dokončno 
uredila eno stran podhoda. Ribice 
(mozaik), ki so nastajale med šol-
skim letom, so v začetku meseca 
maja »priplavale« na zid podhoda, 
osmošolci so jih »položili« v vodo in 
podhod je postal eden najlepših da-
leč naokoli. Posebno mesto na zidu 
je dobila zlata ribica, ki obiskovalce 
Kobarida nagovarja, da jo pobožajo 
in ji zaupajte svojo željo. Pravijo, da 
vse izpolni …

V prihodnjem šolskem letu bo no-
va generacija osmošolcev uredila še 
drugo stran podhoda in ga skupaj z 
Občino Kobarid odprla ob praznova-
nju 50-letnice OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid.
Nataša Hvala Ivančič

Praznovanje dneva 
dr`avnosti

Vse tri posoške občine, Območno 
združenje veteranov vojne za Slove-
nijo (OZVVS) Gornje Posočje in Dru-
štvo veteranov Sever Severne Pri-
morske, pododbor Tolmin vsako leto 
dan državnosti obeležujejo skupaj, 
osrednjo slovesnost pa izmenjaje go-
sti ena od posoških občin. Letošnje 

praznovanje dneva državnosti se je 
odvijalo 23. junija v kobariškem kul-
turnem domu z glavnim vodilom 
protestantizma »Stati in obstati«. Na 
začetku je zbrane v imenu vseh treh 
posoških županov pozdravil župan 
Občine Kobarid Robert kavčič. V 
svojem nagovoru je poudaril pomene 
domovine, Slovencev na obeh stra-
neh meje, moč sodelovanja, enotno-
sti in zaupanja. Zbrane je pozval k 
ponosu na slovenski jezik in domo-
vino ter jim ob tej priložnosti tudi 
čestital.

Predsednik OZVVS Gornje Posočje 
Metod Ciril leban je spregovoril v 
imenu obeh veteranskih organizacij. 
Vezano na rdečo nit slovesnosti je 
zbrane pozval, naj bodo ponosni na 
pomembne ljudi iz naše zgodovine, 
ki so nam dali slovenski jezik in ga 
povzdignili ob bok jezikov drugih 
velikih narodov.

Slavnostno besedo je zbranim na-
menil zamejski publicist in zgodovi-
nar Giorgio Banchig, ki se je spomi-
njal takratnega prelomnega dogaja-
nja: »Ko smo na prehodih Robič, Li-
vek, Robidišče in končno tudi na 
prehodu Učja na mestu, kjer so prej 
stali graničarji, zagledali vojake teri-
torialne obrambe, slovensko zastavo 
in nove table z napisom Republika 
Slovenija, nam je poskočilo srce, saj 
smo razumeli, da se je nepovratni 
proces dopolnil – slovenski narod je 
po več kot tisoč letih prišel do svoje 

PODHOD POD KOBARIŠKO OBVOZNICO JE DOBIL NOVO PODOBO. Zanjo so poskrbeli 
osmošolci OŠ Kobarid pod mentorstvom učiteljice petre Škrjanc. Foto: Matjaž Sovdat
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nec (srebrno Vegovo priznanje in 
srebrno Cankarjevo priznanje na 
tekmovanju iz slovenščine), grega 
plajnšek (srebrno Vegovo priznanje 
in srebrno Stefanovo priznanje na 
tekmovanju iz fizike), Lara Fortunat 
(srebrno Vegovo priznanje) in Nejc 
Kaltnekar (srebrno Vegovo prizna-
nje). Posebno priznanje za izjemne 
dosežke v okviru šolskih športnih 
tekmovanj sta prejela Nejc Frelih 
Črv in Natan Maj poženel.

Od lanskega leta šola podeljuje pri-
znanje za odličnost, ki gre v roke ti-
stim, ki imajo v spričevalu same peti-
ce. Letos ga je prejelo 23 učencev 
od 3. do 9. razreda.

Petošolci so pri spoznavanju družbe 
odkrivali lepote in dejstva o Sloveni-
ji. Mnogi rodovi so zaslužni, da ima-
mo svojo državo. Da bi znali to ceniti 
in tudi navzven pokazati pripadnost, 
je šola vsakemu podarila slovensko 
zastavo. Če je bila na naših domovih 
izobešena kakšna zastava več, smo 
zelo veseli.

Sedmošolci eva Mlakar, Tjaša 
Kenda, Zala Kacafura Stanič, La-
ra Fortunat in Jon Kaltnekar so se 
izkazali kot povezovalci prireditve. 
Harmonikarja alen Školaris in Sa-
šo Kogoj sta navdušila poslušalce z 
legendarno Golico. Žan Munih in 
Nejc Šturm sta snemala in montira-
la video vsebine, Ines Kokošin je 
bila demonstratorka pri poskusu is-
kanja geometrijskega središča Slo-
venije, pevci otroškega pevskega 
zbora so zapeli tolminsko ljudsko 
pesem Adna jabka rdejče, pevci 
mladinskega pevskega zbora pa slo-
vensko ljudsko Al' me boš kaj rada 
imela. Zarja Vitez je ob koncu pre-
brala tolminsko pravljico Povodni 
mož, ob njenem poslušanju pa smo 
se še enkrat prepričali, kako veliko 
vrednost imajo dom, družina in do-
movina. Pod celotno prireditvijo smo 
se podpisale učiteljice Urška Ken-
da Mavrar, Martina Kozorog Ken-
da, Marta Medvešček in Marta 
Volf Trojer.

Ob koncu je ravnatelj Ciril Mako-
vec vsem zaželel lepo preživete po-
čitniške dni. Poslovili smo se z be-
sedami »Nasvidenje na šoli spet 1. 
septembra!« in veselo zakorakali v 
počitnice.
Urška Kenda Mavrar, učiteljica 
matematike in fizike, OŠ Dušana Muniha 
Most na Soči

17. [LI NA KUP
Dolenja Trebu{a – Tretjo majsko 
soboto je od Dolenje Trebuše do 
Tolmina potekal 17. pohod po Ko-
smačevi učni poti. Kljub slabi vre-
menski napovedi se je na startu v 
Dolenji Trebuši zbralo okrog sto ne-
ustrašnih pohodnikov. Otroška fol-
klorna skupina Pastirčki Podružnič-
ne šole Dolenja Trebuša je za zbra-
no množico pripravila kratek kulturni 
program, harmonikarji Glasbene šo-
le (GŠ) Palbin pa so poskrbeli za ve-
selo jutranje vzdušje in ob zvokih 
harmonik ter Tantadrujevih zvoncev 
pospremili pohodnike na pot.

Učenci OŠ Dušana Muniha Most na 
Soči so na posameznih postajah po-
hodnikom delili odlomke Kosmače-
ve humoreske Kovač in hudič. Pred 
Kosmačevo rojstno hišo so kulturni 
program soustvarjali mostarski 
učenci, ki so prebirali odlomke iz 
humoreske, ter trio klarinetov GŠ 
Tolmin. Na Slapu ob Idrijci so poho-
dnike z glasbo pozdravili člani skupi-
ne Jazz Punt Big Band, pred šolo na 
Mostu na Soči pa so likovniki iz Dru-
štva likovnih ustvarjalcev Tolmin pri-
kazali, kako nastajajo umetnine na 
platnu.

Tako kot vsako leto so bili pohodniki 
ob poti deležni tudi kulinaričnega 
razvajanja. Z Mosta na Soči so se 
do Sotočja odpeljali z ladjico Lucijo, 
pohod pa se je tokrat sklenil pred 
Kinogledališčem v Tolminu, kjer so 
najbolj zvesti pohodniki tudi letos 
prejeli Tantadrujeve zvončke. Pred 
začetkom predstave Medved, s ka-
tero je gledalce navdušila gledališka 
skupina Zvonko Gimnazije Tolmin, 
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svobodne, suverene in samostojne 
države.« Med drugim je opomnil, da 
smo se dolžni spominjati oseb, ki so 
se žrtvovale in prispevale k uspehu 
te »plemenite pustolovščine«, obenem 
pa je naša naloga »posredovati mla-
dim generacijam ideale, vrednote in 
temelje, ki so vas spodbudili k boju s 
pomočjo idej, z močjo razuma in, ko 
ni bilo več druge poti, tudi z orožjem, 
da bi uveljavili sveto pravico sloven-
skega naroda do svobodne in neod-
visne države«. Kot je še dejal, je do-
bro, da so veterani osamosvojitvene 
vojne in drugi, vključeni v ta proces 
takratne dogodke podrobno zapisali, 
s čimer so kasnejšim rodovom posre-
dovali močno motivacijo svoje izbire. 
Pretekli spomin po njegovem tako»ni 
ostal le preprost spisek dogodkov, pač 
pa je segel v izvor tistega širokega 
miselnega toka, ki je pretresel sloven-
ski narod in ga postavil v središče 
svetovne kronike zaradi vztrajnosti, s 

končno sam postal protagonist svoje 
zgodovine«.

Kulturni program slovesnosti so so-
oblikovali učenci OŠ Simona Gregor-
čiča Kobarid, Vid Uršič in Aljaž Ma-
šera ter mladinski pevski zbor z zbo-
rovodkinjo Marjetko Rakušček in 
korepetitorko Auroro Calvet Manas. 
Poleg njih pa še dijak Gimnazije Tol-
min timen križnič, Bardski oktet in 
Mali lujerji, pod vodstvom Davida 
klodiča, folklorna skupina Dvojezične 
šole Pavla Petričiča iz Špetra, pod vod-
stvom Daniele lauretig, ter kobariški 
kantavtor Borut Skočir s Kaps'lni.

Praznovanje dneva državnosti se 
je zaključilo ob prijetnem druženju 
Slovencev z obeh strani meje. Pri-
hodnje leto bo osrednjo posoško pri-
reditev ob dnevu državnosti gostila 
Občina Bovec.
Nataša Hvala Ivančič

Nasvidenje generacija 2002!
Sredi junija se je v Kulturnem do-

mu Kobarid od osnovnošolskih klopi 
poslovilo 36 devetošolcev OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid – generacija 2002. 
Na zaključnem dogodku so prejeli 
spričevala in pohvale ter se v prije-
tnem vzdušju poslovili od osnovno-
šolskih klopi.

V imenu Občine Kobarid je priso-
tne pozdravil in nagovoril župan Ro-
bert kavčič. čestital je vsem deveto-
šolkam in devetošolcem, njihovim 
staršem in učiteljem ter vsem priso-
tnim, ki so učence skozi celotno 
osnovnošolsko obdobje spodbujali in 
jim stali ob strani. Posebno pozor-
nost je župan namenil najboljšim 
učencem generacije 2002 in jim ob 
tej priložnosti podaril spominsko da-
rilo občine – okvirjen portret Simona 
Gregorčiča.

SLAVNOSTNI GOVORNIK LETOŠNJE SLOVESNOSTI OB DNEVU DRŽAVNOSTI JE BIL ZA-
MEJSKI PUBLICIST IN ZGODOVINAR GIORGIO BANCHIG. Kulturni program pa so soobliko-
vali učenci, dijak, pevci in folkloristi z obeh strani meje. Foto: Foto Červ

NA ZAKLJUČNEM DOGODKU so kobariški »devetaki« prejeli spričevala in pohvale ter se v prijetnem vzdušju poslovili od osnovnošolskih klopi. 
Pri tem sta jim vse dobro zaželela tudi kobariški župan Robert Kavčič in ravnateljica Melita Jakelj.

katero se je narod uprl nasilju, zara-
di močnega odpora, zaradi evropskih 
kulturnih korenin in volje, da bi 

Utrinki

so si udeleženci v Tolminskem mu-
zeju lahko ogledali razstavo Tržnica 
– trebuh mesta; na stojnicah v avli 

kinogledališča pa so lahko občudo-
vali in kupili unikatne izdelke Poso-
ških ustvarjalcev.

Pohod so pripravili delavci mostar-
ske OŠ, da pa je bil program pester 
in zanimiv, gre zahvala tudi soorgani-
zatorjem: Krajevni skupnosti (KS) 
Dolenja Trebuša, KS Slap ob Idrijci, 
krajanom Luže, Turističnemu dru-
štvu Most na Soči, Lokalni turistični 
organizaciji Sotočje in Tolminskemu 
muzeju.
Marta Medvešček, učiteljica 
slovenščine, OŠ Dušana Muniha

POLETNA MUZEJSKA NO^ V 
TOLMINSKEM MUZEJU
Tolmin – Poletna muzejska noč je 
skupna akcija slovenskih muzejev, 
galerij ter drugih kulturnih institucij, 
namenjena promociji kulture in kul-

17. POHOD PO KOSMAČEVI UČNI POTI – Kljub slabi vremenski napovedi se je na startu v 
Dolenji Trebuši zbralo okrog sto neustrašnih pohodnikov. Foto: arhiv OŠ Most na Soči

turne dediščine, ki je 17. junija doži-
vela petnajsto ponovitev. Skoraj od 
začetka se ji s svojim programom 
pridružuje tudi Tolminski muzej. Po-
leg brezplačnega ogleda vseh mu-
zejskih razstav je bila večina spre-
mljevalnega programa, ki je potekal 
med 18. in 24. uro, vezanega na 
občasno gostujočo razstavo Tržnica 
– trebuh mesta. Razstava, ki govori 
o družbeni, gospodarski in kulturni 
vlogi tržnic ter trgovanja, je plod so-
delovanja med Etnografskim muze-
jem Istre iz Pazina, Pomorskim in 
zgodovinskim muzejem hrvaškega 
Primorja z Reke ter Tolminskim mu-
zejem in bo do srede septembra na 
ogled v pritličju muzeja.

Osrednje dogajanje poletne muzejske 
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Devetošolke in devetošolce ter vse 
zbrane je nagovorila ravnateljica Me-
lita Jakelj. Mladim je namenila spod-
budne besede in jim zaželela veliko 
uspehov na nadaljnji poti. Iz rok ra-
zredničarke tanje Sivec Rutar in 
razrednika Matjaža Sovdata so pre-
jeli zaključna spričevala in pohvale 
ter čestitke z dobrimi željami.

Učitelja športne vzgoje Vesna Ur-
šič in Matjaž Sovdat sta ob tej prilož-
nosti razglasila tudi naj športnico in 
športnika šole. Ta naslov sta letos 
prejela karin Cukljati in Aleks Oble-
šček.

»Devetaki«, ki so s prisotnimi v 
dvorani delili zgodbe osnovnošolskih 
dni, so ponosno predali ključ kole-
gom »osmakom« in se s himno po-
slovili od osnovnošolskih klopi.
besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

[olski parlament poro~al 
`upanu

V petek, 2. junija, se je županov 
delovni dan začel v šolskem parla-
mentu, kamor so ga tudi letos pova-
bili šolski parlamentarci z namenom, 
da mu predstavijo svoje videnje in 
predloge za še lepše življenje v obči-
ni.

Šolski parlament sta vodila predse-
dnica lara korošec in podpredse-
dnik nejc Rot, ki sta najprej pozdra-
vila vse sodelujoče ter besedo preda-
la županu Robertu kavčiču. Ta se je 
zahvalil za povabilo in povedal, da se 
takšnim povabilom vedno rad odzove 
ter prisluhne mladim, saj je njihov 
pogled mnogokrat drugačen od po-
gleda odraslih. Predstavil je delovanje 
in financiranje občine, vpetost lokal-
ne skupnosti v šolstvo, programe za 

starejše, turizem, skrb za urejeno 
infrastrukturo …

V nadaljevanju seje, ki je letos 
prvič potekala v dvorani Doma An-
dreja Manfrede, kjer potekajo seje 
Občinskega sveta Občine Kobarid, 
so predstavniki vseh razredov po-
drobneje predstavili želje in pobude. 
Župan jim je odgovoril na vsa zasta-
vljena vprašanja in pojasnil, da za 
nekatere pobude občina že pripravlja 
dokumentacijo za prijavo na razpis, 
nekatere pa je že prijavila. Ob tej pri-
ložnosti je mlade seznanil, da ima 
občina kar nekaj odprtih projektov, 
ki jih bo izvedla, če bo uspešna pri 
pridobivanju sredstev na razpisih.

Mladi parlamentarci so izpostavili 
tudi problem neurejenih avtobusnih 
postajališč po vaseh in športnih 
igrišč, kjer v poletnem času preživlja-
jo svoj prosti čas. Izpostavili so še 
pomen čistega okolja, urejenih cest, 

vožnje z motornimi kolesi po Triglav-
skem narodnem parku ...

Pohvalili pa so urejeno varno šol-
sko pot v Kobaridu in ureditev ploč-
nika pri šoli, ki pravkar poteka. Ob 
zaključku seje se je ravnateljica Me-
lita Jakelj zahvalila županu, ker si 
vsako leto vzame čas in se odzove 
povabilu mladih parlamentarcev ter 
tako iz prve roke sliši mnenja ter po-
bude osnovnošolcev. Poudarila je, da 
se na šoli zavedajo, da je velik privi-
legij in prednost malih občin ravno 
to, da imajo priložnost osebno pokle-
petati z županom ter mu predstaviti 
pobude. Mentorica šolskega parla-
menta Urška Mlekuž Vončina je 
bila z delom letošnjih parlamentarcev 
zelo zadovoljna in se jim je ob tej 
priložnosti zahvalila za odlično sode-
lovanje ter jim zaželela lepe počitni-
ce.
besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Poletje v Kobaridu
Občina Kobarid je tudi za čas le-

tošnjega poletja v Kobaridu pripravi-
la niz dogodkov, ki bogatijo kulturno 
in družabno življenje v kraju.

Prvi konec tedna v juliju smo se v 
Kobaridu spomnili in opomnili na 
dogodke izpred sto let. V soboto, 8. 
julija, je na kobariškem trgu potekal 
promenadni koncert Orkestra oboro-
ženih sil Republike Hrvaške, ki mu 
je sledila projekcija dokumentarnega 
filma Preboj pri Kobaridu, 4. del iz 
dokumentarne serije TV Slovenija 
Slovenci in prva svetovna vojna 1914 
–1918, v režiji Valentina Pečenka, ki 
se nam je na dan dogodka tudi pri-
družil v Kobaridu in zbrane prijazno 
nagovoril.

Naslednji dan je na kobariškem 
trgu potekal osrednji dogodek v okvi-
ru obeleževanj 100-letnic prve sve-
tovne vojne, koncert vojaških orke-
strov iz šestih držav Zbogom orožje. 
Kobarid je tako gostil številne visoke 
goste in obiskovalce, ki so se poklo-
nili žrtvam in trpečim v prvi svetov-
ni vojni (Več o koncertu si preberite 
na straneh 8 in 9).

Program Poletja v Kobaridu se je 
nadaljeval s Kinom pod zvezdami, 
kjer so si ljubitelji filma ogledali fil-
me Pojdi z mano, Noro veselje in 
Kapitan fantastični. Kino pod zvez-
dami je občina organizirala v sodelo-
vanju z Zavodom za kulturo, šport 
in mladino občine Tolmin, po odzi-
vih obiskovalcev pa bo s Kinom pod 
zvezdami nadaljevala tudi v priho-
dnjem letu.

V nadaljevanju poletja bomo na 
prireditvenem prostoru prisluhnili 

ZASEDANJE ŠOLSKEGA PARLAMENTA – Mentorica šolskega parlamenta Urška Mlekuž Von-
čina je bila z delom letošnjih parlamentarcev zelo zadovoljna.

Utrinki

noči je potekalo pred muzejem. Na 
18 stojnicah so lahko obiskovalci ku-
pili ali si ogledali različne lokalne pri-
delke in izdelke, antikvarne predme-
te ter knjige, nastopil pa je tudi tol-
minski raper blaž Iaria. V kupovanju 
in prodajanju so se preizkusili tudi 
najmlajši, ki so se na otroški tržnici 
ob pomoči mentoric igrali trgovino 
ter se učili zavijanja daril. Ves večer 
je bilo živahno tudi v prostorih muze-
ja, kjer so si obiskovalci lahko poleg 
razstav ogledali še film Ki, zej kon-
trabantarji!, ki je nastal v produkciji 
Tolminskega muzeja in Gimnazije 
Tolmin. Govori o življenju ob meji in 
o tihotapljenju, tej vedno preganjani, 
a nikoli zatrti obliki čezmejnega trgo-
vanja. Arheolog Tolminskega muzeja 
mag. Miha Mlinar je ob vodenem 

ogledu arheološkega dela stalne 
razstave predstavil trgovanje in trgo-
vske poti v najzgodnejših obdobjih 
naše zgodovine.

Udeležba več kot 500 ljudi je dokaz, 
da gre za dobro in privlačno promo-
cijo dediščine ter pomembno obo-
gatitev turistične ponudbe kraja, kar 
potrjuje dejstvo, da sta se letos pri 
organizaciji dogodka muzeju prvič 
pridružila tudi Turistična zveza Gor-
njega Posočja ter Zavod za kulturo, 
šport in mladino Občine Tolmin.
besedilo in foto: Karla Kofol, etnologi-
nja in kustosinja, Tolminski muzej

POLETNA MUZEJSKA NOČ – V »kupovanju« 
in »prodajanju« so se preizkusili tudi najmlaj-
ši, ki so se na otroški tržnici ob pomoči men-
toric igrali trgovino ter se učili zavijanja daril.
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koncertu Boruta Skočirja in Kaps'lnov, 
se pri Mrzlem studencu udeležili kul-
turnega dogodka (slovesnost ob od-
prtju, ceremonialni poklon prednikov 
staroverskih skupin, glasbeni nastop 
ljobe Jenče in tomaža Plahutnika) 
ter 26. avgusta v ritmih argentinskega 
tanga zaključili poletno dogajanje.

Obiskovalci Kobarida si lahko v 
Zeleni hiši v Kobaridu do 30. avgusta 
ogledajo razstavo slik Rosa mladega 

jutra – monotipija ink. iz cikla Gaji, 
avtorice ine Stergar, med 19. avgu-
stom in 10. septembrom pa v prosto-
rih Ustanove »Fundacija Poti miru v 
Posočju« razstavo izbranih likovnih 
del 12. Ateljeja pod Krnom ter na 
Gregorčičevi ulici v Kobaridu ulično 
razstavo fotografij v spomin in opo-
min na dogodke izpred sto let.
besedilo in foto:  
Nataša Hvala Ivančič

Kobari{ki sejem in kobari{ki 
tek 2017

Zadnjo junijsko soboto je v Koba-
ridu potekal tradicionalni kobariški 
sejem in tretji Kobariški tek. Priredi-
tev je bila pripravljena v organizaciji 
Krajevne skupnosti (KS) Kobarid in 
ob sodelovanju številnih lokalnih ak-
terjev. Bogata sejemska ponudba lo-
kalnih izdelkov in pridelkov ter pe-
ster program so na osrednji trg in 

bližnje ulice privabili številne obisko-
valce. Gre za uvodni dogodek v po-
letno sezono, ki iz leta v leto postaja 
vse bolj prepoznaven.

Organizatorji so v sodelovanju s 
Prostovoljnim gasilskim društvom 
Kobarid in Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine 
Kobarid pripravili gasilski poligon ter 
delavnico o prometni varnosti. V 
sklopu etnoloških dejavnosti na sej-

PRVI JULIJSKI KONEC TEDNA SMO SE V KOBARIDU SPOMNILI DOGODKOV IZPRED STO 
LET. Na predvečer koncerta Zbogom orožje je na promenadnem koncertu nastopil Orkester 
oboroženih sil Republike Hrvaške.

KOBARIŠKI SEJEM PREDSTAVLJA UVOD V GLAVNO TURISTIČNO SEZONO NA KOBARI-
ŠKEM. Dogodek je že tradicionalno tudi športno obarvan.

Utrinki

JESTIVAL OKUSOV IN 
UMETNOSTI
Kobarid – Na osrednjem trgu v Ko-
baridu bo 30. septembra potekal tretji 
Jestival okusov in umetnosti, ki lokal-
no kulinariko povezuje z umetnostjo, 
legendami, lokalno kulturo in ustvar-
jalnostjo – umetnost na in izven kro-
žnika, hrana za dušo skozi kulinariko 
ter skozi umetnost. Vsako leto ima 
novo rdečo nit oziroma osrednjo temo, 
na katero se vežejo delavnice, raz-
stave, predavanja in nastopi. Na do-
godku sodelujejo lokalne gostilne in 
restavracije, turistične kmetije, dru-

štva, samostojni obrtniki in kulturni 
delavci, kmetje ter ostali izdelovalci 
in pridelovalci, pa tudi turistične kme-
tije ter gostilne iz sosednje Benečije.

Glavna in nosilna zgodba Jestivala 
ostaja lokalna kulinarika ter kobari-
ški štruklji. Zavedamo se, da je v Slo-
veniji in sosednji Italiji ogromno 
odličnih kulinaričnih dogodkov, zato 
je še toliko bolj pomembno, da je 
naš festival zajema edinstvene lokal-
ne vsebine ter zgodbe in ponuja tra-
dicionalne jedi. Prav zaradi dodela-
ne zgodbe in koncepta nam vsako 
leto k sodelovanju uspe privabiti šte-

JESTIVAL 2017 se nam obeta konec septembra. TIC Kobarid že zbira prijave. Vabljeni k sode-
lovanju! Foto: Tatjana Šalej Faletič

vilne sodelujoče in nastopajoče.

Vsi, ki želite prispevati svoj del av-
tentične zgodbe, ste vabljeni, da se 
nam pridružite. Več informacij in pri-
jave zbira TIC Kobarid.
Tatjana Humar, TIC Kobarid 

ODMEVI DEDI[^INE SO 
ODJEKNILI V FESTIVAL
Ba{ka grapa – Tradicionalno etno-
loško prireditev Odmevi dediščine je 
Društvo Baška dediščina po 11 letih 

nadgradilo s predznakom »festival«. 
Razpršen v štiri kraje in šest lokacij 
je vrata tehniške dediščine v zgor-
njem delu Baške grape odpiral od 
9. do 11. junija. Pri organizaciji je 
društvo upoštevalo priporočila Alp-
ske konvencije ter projekta Parkiraj 
& doživi naravo! ter spodbujalo pri-
hod z vlakom, avtovlakom ali kole-
som. Obiskovalce je med lokacijami 
brezplačno vozil kombi.

Pester program je bil plod večletne-
ga spletanja mostov z domačimi in 

NAVDUŠEVALI SO STARODOBNIKI – Člani društva Klapa Tomos iz Ajdovščine so se z vozili 
Ljubiteljev starodobnih vozil milice iz Nove Gorice na čelu odpeljali na panoramsko vožnjo do 
Podbrda. Foto: Matjaž Trojar
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mu so obiskovalci lahko sami izdela-
li kobariške štruklje, si ogledali ko-
bariški panj in prikaz pletenja košar. 
člani Lovske družine Kobarid pa so 
pripravili odličen lovski golaž. Z do-
godkom se je med drugim zaključil 
tudi študijski krožek Gibanje za 
zdravje v izvedbi Posoškega razvoj-
nega centra, ki je združil prostovolj-
ce, ljubitelje gibanja in zdravega na-
čina življenja ter naredil spominske 
majice za tekače Kobariškega teka.

Že tradicionalno je bil kobariški 
sejem tudi športno obarvan. V dopol-
dnevu je na nogometnem igrišču 
potekal CICI nogometni turnir, po-
poldne pa so se po Gregorčičevi ulici 
spustili tekmovalci v slalomu na ro-
lerjih. Sledili so tekači, ki jih je na 
pot s himno Pridi tudi ti! pospremil 
domači kantavtor Borut Skočir. Mla-
dina se je podala po kobariških uli-
cah, medtem ko so člani zagrizli v 10 
kilometrov dolgo progo, ki je vodila 
po vaseh KS Kobarid. Medtem so 
kobariški trg zasedli košarkarji, ki so 
finalni obračun izvedli pozno zvečer 
pod reflektorji.

Najmlajši so uživali v otroški pred-
stavi Pridne peričice in skupaj z 
Alenko kolman prepevali ljudske 
pesmi, ljubitelji umetnosti pa so si 

lahko v Pepčevi oziroma Zeleni hiši 
ogledali razstavo Metke Perinčič in 
Sare Berginc Ženska.

Bogat program za vse generacije in 
okuse so zaključile Frajerke, ki so na 
plesišče privabile ljubitelje plesa ter 
glasbe.

Kobariški sejem, kot smo že ome-
nili, predstavlja uvod v glavno turi-
stično sezono na Kobariškem. Prire-
ditev vsako leto podpre Občina Ko-
barid, v njenem imenu pa je tokrat 
obiskovalce in tekmovalce pozdravil 
ter nagovoril podžupan Marko Mi-
klavič. Ob tej priložnosti se je zahva-
lil vsem, ki so na kakršen koli način 
pripomogli k izvedbi dogodka. Dogo-
dek Kobariški sejem 2017 sta iz 
Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj sofinancirali Republika Sloveni-
ja in Evropska unija.
Nataša Hvala Ivančič in peter 
Domevšček, Posoški razvojni center
Foto: Nataša Hvala Ivančič

Kolesarski izlet peto{olcev
Tradicionalni kolesarski izlet od 

Kobarida do Robiča je vsakoletna na-
grada za vse učence 5. razreda OŠ 
Simona Gregorčiča Kobarid, ki v šol-
skem letu uspešno opravijo kolesar-
ski izpit. Ta je letos v organizaciji 

Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Kobarid 
učencem popestril drugi ponedeljek 
v juniju. Na zaključnem kolesarskem 
dogodku je sodeloval tudi Rdeči križ 
Slovenije – Območno združenje Tol-
min, ki je petošolcem pred izletom 
prikazal nekaj osnovnih načinov pre-
vijanja in ovijanja ran.

Kolesarskega izleta so se udeležili 
tudi redarji iz Mestnega redarstva Ljub-
ljana, ki so osnovnošolcem predsta-
vili svoje delo in jim pokazali opremo 

redarja kolesarja, prišla pa sta tudi 
policist iz Policijske postaje Bovec in 
predstavnik kobariških gasilcev.

V imenu Občine Kobarid je osnov-
nošolce pozdravil in nagovoril podžu-
pan Marko Miklavič in jim, skupaj z 
redarjem Jankom Volaričem, predal 
izkaznice o opravljenem kolesarskem 
izpitu ter brošure Kolesar sem! Vsem 
sta čestitala in jim zaželela srečno ter 
varno vožnjo in da bi v praksi redno 
uporabljali pridobljeno znanje.
Nataša Hvala Ivančič

KOLESARSKI IZLET OD KOBARIDA DO ROBIČA je vsakoletna nagrada za vse učence 5. ra-
zreda kobariške OŠ, ki uspešno opravijo kolesarski izpit. Foto: arhiv Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid

Utrinki

sorodnimi društvi, krajevnimi skup-
nostmi in zvezami v občini Tolmin ter 
sosednjimi in drugimi primorskimi 
občinami. Gostovalo je več kot 60 
posameznikov, vključenih v deset 
društev, dve zvezi, razstavljali so lo-
kalni ponudniki izdelkov, navduševali 
so starodobniki, etnološki glasbeni 
gostje, domači stand up komik, ko-
vač s kovanjem. Zveza organizacij 
za tehnično kulturo Tolmin (ZOTK) je 
festival »izkoristila« za ZOTK dan.
Dogodek je ponudil sedem razstav. 
Do jeseni gostujeta najobsežnejši 
Ostanki zidu Claustra Alpium Iulia-
rum – delček zapuščine starih Ri-
mljanov v Zarakovcu (v sodelovanju 
z Narodnim muzejem Slovenije) in 
Kaj so včasih nosili spodaj, ki jo je, 
obogateno s primerki iz domačih 
skrinj, postavil Tržiški muzej. Vabljive 
so bile manjše Trgovske blagajne na 
Goriškem nekoč, Lajne in gramofoni 
nekoč, Kozolci v Baški grapi, pre-
den jih je uničil zob časa, Mlini na 
Ravtarskem potoku nekoč, Od dne-
va odprtih vrat do festivala.
Društvo je skozi festival ustvarilo tudi 
trajnostno sporočilo oziroma nov tu-
ristični produkt. V dokumentarni film 
Grema u hrib sejct je zapisalo spo-
mine na hribovsko košnjo v Baški 

grapi. Objavilo je nadaljevanje akcije 
Selfie na svoji zemlji, zagnalo Zgod-
be naše dediščine, spodbujalo k 
družabnima igrama vovkarca in 
špajnglarca, vabilo k nagradnim 
igram. Obisk je potrdil, kako obču-
tena in spoštovana je dediščina.
olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

DESETI^ O TEM KAJ PRAV’JO 
NA[I TA STARI
Tolmin – Maj je mesec cvetočih 
travnikov. Morda je Folklorna skupi-
na (FS) Razor prav zato v uvod v pri-
reditve Naši ta stari prav’jo tako od-
tisnila odmev klepanja kose. Rdeča 
nit jubilejnega, desetega dogodka je 
folklorno umetnost povezala s prika-
zom nekdanje košnje v senožetih. 
Plesni pari so v oblekah, ki posnema-
jo nekdanjo opravo koscev in kosic, 
sproščeno in hudomušno odplesali 
splet Pokošnica. Pevska skupina je 
obudila pesmi, s katerimi so se nek-
daj veselili po opravljenem delu, 
dramska pa je nasmejala s skečem 
o vasovanju kmečkega fanta. S plesi 
Zgornjega Posočja se je prvič pred-
stavila mlajša skupina, ki folklorne 
korake vadi od pretekle jeseni.
Dogajanje je pokukalo tudi v skrinje 

sosednje Hrvaške. V bogatih nošah 
je s pesmijo v srcu in s plesi svojega 
okolja prišlo v goste Kulturno ume-
tničko društvo Vrhovac iz okolice 
Karlovca. Iz zbirke narodnih pesmi, 
ki jih je med letoma 1888–1890 v 
naši deželi zbral in izdal Čeh Ludvik 
Kuba, so dva šopka žlahtno iskrivih 
ob spremljavi klarineta, violine in 
kontrabasa zapeli Rožančevi fantiči 
iz FS Tine Rožanc. Ljudski godec 
peter Kenda s Šentviške Gore je z 
igranjem na list ciklame sledil har-

monikarski spremljavi sina Simona 
Kenda. Medtem je Milan Leban 
tanke vitre pletel v zapleteno mrežo, 
s pomočjo katere je nastajala košara.
V uvodu in zaključku je bil prikazan 
dokumentarni film Grema u hrib 
sejct (Gremo v hrib kosit), v katere-
ga je Društvo Baška dediščina zlepi-
lo spomine na hribovsko košnjo, po-
grabljene na surovih strminah Baške 
grape. Povezovalne besede sta dro-
bila Karmen Skrt in Miha Mežnar.
Letos smo na odrih doma in v drugih 
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Ob~inski svet potrdil predlog 
celostne prometne strategije

Občinski svet Občine Tolmin je na 
seji 30. maja soglasno potrdil predlog 
Celostne prometne strategije (CPS) 
občine Tolmin. Cilj enoletnega pro-
jekta izdelave strategije, katerega 
naložbo sofinancirata Republika Slo-
venija in Evropska unija iz Kohezij-
skega sklada, je vzpostavitev trajno-
stnega prometnega sistema v občini 
ter razvoj urbane mobilnosti. Občina 
Tolmin je dokument in aktivnosti 
pripravljala v sodelovanju s konzor-
cijem podjetij b22, PNZ, MK projekt 
in podizvajalci.

Na podlagi sodobnih smernic in 
skladno s predhodnimi dokumenti 
občine smo v treh fazah dosegli za-
dane cilje ob doslednem nadgrajeva-
nju klasičnih metod prometnega in-
ženiringa z aktivnim vključevanjem 
in sodelovanjem javnosti, kar je 
ključno, saj celostno načrtovanje po-
meni načrtovanje za ljudi in ne za 
avtomobile. Izvedli smo štiri javne 
razprave in več delavnic, opravili jav-
nomnenjske raziskave, ankete za 

splošno in ključno zainteresirano jav-
nost ter 30 intervjujev, podelili nagra-
de za sodelovanje v uvodni anketni 
raziskavi, pripravili razstavo o viziji 
razvoja prometa v občini, izdali in-

formativno zloženko in nazadnje 
skupaj z občino 3. junija organizira-
li sklepno prireditev z namenom 
osveščanja o pomembnosti trajnostne 
mobilnosti. V zadnji, četrti fazi sle-

dita še izvajanje strategije in učenje 
iz izkušenj, krog pa bo sklenjen z 
ocenami dosežkov in učinkov.

Osrednji izvajalski del, akcijsko-
proračunski načrt, predstavlja vodilo 
strateškega dokumenta, saj sloni na 
strateških in operativnih ciljih ter 
predvideva pet ključnih področij 
ukrepanja ali tako imenovane stebre 
uspešne prihodnosti.

Vsak steber predvideva glavne ci-
lje, ciljne vrednosti in kazalnike, po 
katerih se je treba ravnati za dosego 
posameznega cilja. Obenem vsebuje 
nabor ukrepov, vključenih v akcijski 

1
Trajnostno načrtovanje

2
Hoja

3
Kolesarjenje

4
Javni potniški promet

5
Motorni promet

Vzpostavitev celostnega 
prometnega načrtovanja

Uveljavitev  
hoje kot pomembnega 
potovalnega načina

Oblikovanje pogojev za 
izkoriščanje potencialov 
kolesarjenja

Razvoj privlačnega 
javnega potniškega 
prometa

Sprememba 
navad uporabnikov 
motoriziranega prometa

STEBRI USPEŠNE PRIHODNOSTI

ZAKLJUČNA PRIREDITEV – Ustvarjanje na temo trajnostne mobilnosti. Foto: Alja Vehovec

načrt, ter za vsak posamezen ukrep 
navaja strošek občine, zahtevnost, 
odgovornost in časovni obseg izvaja-
nja do leta 2022. Proces predstavlje-
nega trajnostnega načrtovanja prome-

Utrinki

krajih Slovenije že 11-krat sledili ple-
snim korakom FS Razor. V začetku 
junija je bila gostja pri Slovenskem 
kulturnem društvu Cankar v Saraje-
vu, julija pa je vrnila obisk folklori-
stom KUD Vrhovac.
olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

POZDRAV JUBILANTOM
[entvi{ka Gora – Člani Moškega 
pevskega zbora Ivan Laharnar Šent-
viška Gora so 7. maja 2017 pod tak-
tirko Tadeje bičič ob 10. jubileju 
pripravili koncert z naslovom Poz-
drav jubilantom. Pester program, ki 

ga je povezovala Urša ambrožič, 
so zaznamovale predvsem pesmi 
skladateljev, ki so ali pa letos še bo-
do praznovali okrogle obletnice.

Lani je izšla tudi notna zbirka Pozdrav 
rožicam domačega skladatelja Ivana 
Laharnarja, ki jo je ob tej priložnosti 

predstavila Iris podgornik. Še prej 
je nekaj besed občinstvu namenila 
vodja tolminske območne izpostave 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
Silva Seljak, ki je planotarske zbore 
pohvalila za uspešno pevsko udejstvo-
vanje. Za konec predstavitve Laharnar-

POZDRAV JUBILANTOM – Člani Moškega pevskega zbora Ivan Laharnar so maja letos zabele-
žili deset let delovanja, zato so skupaj z zborovodkinjo Tadejo bičič pripravili koncert z naslo-
vom Pozdrav jubilantom. Foto: Stanislava Črv

NAŠI TA STARI PRAV’JO TAKO – Rdeča nit jubilejnega, desetega dogodka je folklorno umet-
nost povezala s prikazom nekdanje košnje v senožetih. Foto: Alenka Zgaga
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ta se bo torej nadaljeval s spremlja-
njem kazalnikov in revizijo strategije 
na vsaki dve leti (2019 in 2021) ter 
prenovo vsakih pet let (2022). Sred-
stva za izvajanje CPS od 2017 do 
2022 bodo zagotovljena v letnih pro-
računih in prek razpisov.

Sodoben pristop, za katerega se je 
odločila Občina Tolmin, ni le pripra-
va in sprejetje strateškega prometne-
ga dokumenta, ampak pomeni zače-
tek dolgoročnega procesa ustvarjanja 
trajnostnega prometnega sistema. 
Sprejeta CPS bo pripomogla ne le k 
izboljšanju kakovosti življenja in va-
rovanju okolja, temveč se bo občina 
s tem lahko prijavila tudi na razpise 
na področju izvajanja ukrepov traj-
nostne mobilnosti in celostnega pro-
metnega načrtovanja ter drugih vidi-
kov trajnostnega razvoja na njenem 
območju.

Občanke in občane vabimo, da si 
strategijo preberejo na spletni strani 
www.tolmin.si ali www.cps.tolmin.si.
Miha Jazbinšek, MK projekt

Mi smo – mi bomo v ob~ini 
Tolmin

Potem ko je februarja lani župan 
Uroš Brežan imenoval delovno sku-
pino za pripravo Lokalnega programa 
za mlade (LPM) v občini Tolmin 
2017–2022, se je občinski svet 29. 
junija seznanil s predlogom tega stra-
teškega dokumenta in ga tudi sogla-

sno sprejel. V delovni skupini za 
pripravo LPM so sodelovali podžupa-
nja Martina kenda kot vodja skupi-
ne, odgovoren za področje družbenih 
dejavnosti na občini mag. Matjaž 
kos, predstavnica Kluba tolminskih 
študentov (KTŠ) nika Gerbec, direk-
tor Zavoda za kulturo, šport in mla-
dino (ZKŠM) Občine Tolmin Branko 
Velišček, ravnateljica Gimnazije Tol-
min mag. Branka Hrast Debeljak, 
predstavnik Združenja slovenskih 
katoliških skavtov in skavtinj Dani 
Gabršček, predstavnik zainteresirane 
javnosti Matjaž Žbogar, predstavnica 
Zveze društev mladih in kreativnih 
(ZMinK) Sanja Popov leban, pred-
stavnik društva tabornikov Rod pun-
tarjev Tolmin erik Hozjan in pred-
stavnik Gasilske zveze Tolmin Bojan 
Drole.

»Delovna skupina za pripravo pro-
grama je najprej raziskala trenutno 
stanje na področju mladih v občini 
Tolmin. Delež mladih v celotni popu-
laciji je bil leta 2016 v občini Tolmin 
13,26 odstoten (v Sloveniji 15,66), od 
katerih je dobra tretjina delovno ak-
tivnih. V občini deluje 20 mladinskih 
organizacij in štiri organizacije za 
mlade. Občina že izvaja določene ak-
tivnosti, namenjene izboljšanju polo-
žaja mladih – sofinancira razne pro-
grame in dejavnosti, namenjene 
mladim, in zagotavlja določeno infra-
strukturo za mladinsko dejavnost. Na 

podlagi analize spletne ankete, ki je 
z odzivom 251 mladih zajela dovolj 
velik vzorec, ter ob upoštevanju usme-
ritev evropskih in nacionalnih strate-
ških dokumentov smo pripravili stra-
teške cilje in ukrepe za posamezna 
področja, ki naj bi se izvajali v obdo-
bju 2017–2022. Te ukrepe smo javno 
predstavili in jih dopolnili s pobuda-
mi, zbranimi na javni predstavitvi,« 
je aktivnosti delovne skupine povze-
la vodja Martina Kenda.

Nastal je program, poimenovan Mi 
smo – mi bomo, ki na posameznih 
področjih predvideva naslednje stra-
teške cilje in ukrepe za njihovo do-
sego:
• izobraževanje: krepitev kompetenc 

mladih (možnost opravljanja prak-
tičnega izobraževanja, finančna 
sredstva za delovanje srednje šole, 
nagrajevanje za dosego nadpov-
prečnih rezultatov), spodbujanje in 
ohranjanje neformalnega izobraže-
vanja mladih (prostor za izvajanje 
neformalnega izobraževanja, sofi-
nanciranje neformalnih izobraže-
valnih programov);

• zaposlovanje: večja zaposlenost 
mladih (sofinanciranje Regijske 
štipendijske sheme prek Posoškega 
razvojnega centra, povezovanje 
mladih in podjetnikov, sredstva za 
izvajanje javnih del, prostor za so-
delo (coworking), spodbujanje 
podjetniških dejavnosti mladih);

• stanovanjske razmere: več mladih 
z urejenim stanovanjskim vpraša-
njem (mlade družine prednostna 
kategorija prosilcev za profitna in 
neprofitna občinska stanovanja, 
zagotovitev namenskih najemnih 
stanovanj za mlade med 18. in 29. 
letom, subvencioniranje obrestne 
mere za posojila, proučitev alter-
nativnih možnosti za reševanje 
stanovanjskega problema);

• prosti čas, šport, kultura, družbene 
dejavnosti: aktivna vključenost 
mladih (vzdrževanje, posodablja-
nje in izgradnja infrastrukture, 
sofinanciranje programov športa in 
kulture ter kulturnih in prostoča-
snih prireditev/programov, pomoč 
mladim pri organiziranju projektov 
in mladinskih dejvnosti);

• mladinsko organiziranje in udelež-
ba: delovanje mladinskega centra 
(vzpostavitev delujočega mladin-
skega centra v upravljanju ZKŠM 
in izboljšanje pogojev za njegovo 
delovanje), sistemska ureditev po-
dročja mladinskih dejavnosti (za-
poslitev strokovnega delavca, fi-
nančna sredstva za izvajanje dejav-
nosti mladinskega centra, javni 
razpis za sofinanciranje progra-
mov) in večja udeležba mladih 
(ustanovitev delovnega oz. posve-
tovalnega organa mladih, spodbu-
janje dejavnega vključevanja mla-
dih po krajevnih skupnostih, vzpo-

Utrinki

jeve zbirke so pevci odpeli njegovi 
Pozdrav rožicam in Vinski hram. Pro-
gram je popestrilo tudi istoimensko 
domače folklorno društvo.
Nastopajoči so poželi bučen aplavz, 
obiskovalcem pa pripravili bogato 
postrežbo, ob kateri se je prijetno 
druženje nadaljevalo.
Sonja Črv

MI ZA NAS 2017
Tolmin – Nedeljo sredi junija je Tolmin 
ponovno živel v znamenju prireditve 
Mi za nas. Njen organizator je Zveza 
kulturnih društev Tolmin, ki želi pre-
bivalcem Zgornjega Posočja na ma-
lo manj uraden način predstaviti de-
lovanje pevskih, folklornih, literarnih 
in likovnih sekcij, ki jih združuje.
Tolmincem so se tokrat predstavili 
Folklorna skupina Razor iz Tolmina 
in njena Dramska sekcija, Ženski 
pevski zbor Sožitje iz Podmelca, 
Mešani pevski zbor Justin Kogoj, 
Moški pevski zbor Justin Kogoj in 
Folklorna skupina Justin Kogoj iz 

Dolenje Trebuše, Skupina ljudskih 
pevk Korenine, Cerkveni pevski 
zbor Župnije Volče, Moški pevski 
zbor Ivan Laharnar Šentviška Gora, 
Mešani pevski zbor Sveti Anton Ko-
barid, Mešani pevski zbor Zdravko 
Munih Most na Soči, Dekliški pevski 
zbor Pueri Cantores in člani Društva 
likovnih ustvarjalcev Tolmin.

Nastopajoči so bili razdeljeni v tri 
skupine, ki so krožile med tremi pri-
zorišči: Pregljevim trgom, Domom 
upokojencev Tolmin in Mestnim  
trgom. Najbolj veseli obiska in na-
stopov so bili brez dvoma v domu 
upokojencev, malo manj je bilo obi-
skovalcev na Pregljevem trgu, naj-
manj pa na Mestnem trgu. Organi-

zatorji razmišljajo, da naslednje leto 
dogodka ne bi več pripravili v popol-
danskih, ampak v večernih urah.
besedilo in foto: erik Vrčon

LJUBEZEN, PRELITA V 
GLASBENO GOVORICO
Podbrdo – Prvo junijsko soboto 
smo v polni telovadnici OŠ Simona 
Kosa Podbrdo z radovednostjo pri-
čakali jubilejni letni koncert Vocala 
Bača Podbrdo. Deseto obletnico 
delovanja so pevci sicer praznovali 
že preteklo leto, a so jim objektivne 
prepreke onemogočile praznovanje. 
V tem času je moški sestav nastopal 
na revijah, pevskih srečanjih in šte-
vilnih gostovanjih, pevsko znanje utr-
jeval na intenzivnih pevskih vajah ob 
koncih tedna ter na celodnevni de-
lavnici pod vodstvom ambroža Čo-
pija. Tako se je sedem ubranih gla-
sov dodelalo in izbrusilo v pevski se-
stav z dobro vokalno tehniko, izobli-
kovanimi glasovi.

Ko so ugasnile luči, so se začele po 

S PRIREDITVIJO MI ZA NAS želi Zveza kulturnih društev Tolmin prebivalcem Zgornjega Po-
sočja na nekoliko manj uraden način predstaviti delovanje pevskih, folklornih, literarnih in likov-
nih sekcij, ki jih združuje.
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stavitev informacijskega kanala in 
info točke za mlade v sklopu mla-
dinskega centra, srečanje mladih 
in odločevalcev na lokalni ravni).
Za vsak strateški cilj so opredeljeni 

ukrepi, nosilci ukrepov in kazalniki 
uresničevanja posameznega ukrepa. 
V nadaljevanju bo uresničevanje pro-
grama spremljala šestčlanska delovna 
skupina, ki jo sestavljajo po en pred-
stavnik občinskega sveta, občinske 
uprave, KTŠ, ZMinK, ZKŠM in stro-
kovnega sveta za mladinske dejavno-
sti pri ZKŠM. Pripravila bo tudi vme-
sno in končno poročilo o izvajanju 
predvidenih ukrepov in zasledovanju 
ciljev. česa se bodo pristojni najprej 
lotili, napoveduje župan Brežan: »Po-
leg dejavnosti, ki so že v teku, se 
bomo v poletnih mesecih ukvarjali s 
projektom, v okviru katerega vzposta-
vljamo center za sodelo v Tolminu, 
visoko na listi prioritet pa bodo še 
priprava razpisa, na podlagi katerega 
bomo zagotovili prehodna stanovanja 
za mlade v starosti od 18. do 29. leta, 
prenos upravljanja Mladinskega cen-
tra MinK na ZKŠM, priprava ustre-
znih aktov za izvedbo javnega razpi-
sa za področje mladinskih dejavnosti, 
sistemska ureditev področja mladin-
skih dejavnosti ter vzpostavitev pri-
merne strukture za sodelovanje in 
participacijo mladih.«

Špela Kranjc

Kon~na podoba idejne 
zasnove Brajde bo znana 
konec avgusta

Občina Tolmin in Zavod za kul-
turo, šport in mladino (ZKŠM) Ob-
čine Tolmin sta oktobra lani začela 
z načrtovanjem obnove športnega 
parka Brajda. Na podlagi predhodne 
razprave z uporabniki, analize obsto-
ječega stanja parka in potreb je pred-
log idejne zasnove pripravilo podjetje 
Ark Arhitektura Krušec. Z njim je 
občina sredi aprila najprej seznanila 
predstavnike športnih društev ozi-
roma klubov, Krajevne skupnosti 
Tolmin, vzgojno-izobraževalnih insti-
tucij, ki športni park uporabljajo, ter 
predstavnike strokovnih organov 
ZKŠM in Občinske športne zveze, 
nato pa k oddaji dodatnih pobud in 

predlogov povabila še zainteresirano 
javnost. Predlog idejne zasnove je v 
celoti objavila na svoji spletni strani, 
v tiskani obliki je bil na vpogled na 
občinski upravi.

Do 15. maja so pristojni prejeli 17 
predlogov oziroma pripomb, ki so jih 
posredovali avtorju predloga idejne 
zasnove, predvidoma konec avgusta 
pa jih bodo obravnavali z vsemi za-
interesiranimi in dorekli končno po-
dobo nove Brajde. Kot je pojasnil 
mag. Matjaž kos, ki je na občini od-
govoren za področje družbenih de-
javnosti, »so prispele pobude vsebin-
sko precej obsežne, zato bo proučeva-
nje njihovega umeščanja trajalo ne-
koliko dlje, kot smo sprva predvide-
vali«.

Sodelujoči so se že uvodoma pri 

oblikovanju stališč strinjali, da izde-
lovalec predloga idejne zasnove že 
pri načrtovanju urejanja upošteva, da 
atletski stadion, košarkarsko, večna-
mensko in teniški igrišči ostanejo na 
istem mestu. Kos je še povedal, da 
se na občini že ukvarjajo s pripravo 
projekta za izvedbo obnove atletsko-
nogometnega stadiona »s ciljem, da 
bodo po obnovi uporabnikom na vo-
ljo ustrezne športne površine, ki bodo 
skladne s potrebnimi normativi in 
predpisi. V načrtovanje obnove sta 
aktivno vključena tudi Atletsko dru-
štvo Posočje in Nogometni klub Tol-
min, izvedba investicije, za katero si 
bo občina prizadevala pridobiti sred-
stva tudi pri Fundaciji za šport, pa 
je predvidena v prihodnjem letu«.
Špela Kranjc

IDEJNA ZASNOVA obnovljenega Športnega parka Brajda, kot jo predlagajo v Ark arhitekturi Krušec. Vizualizacija: Ark arhitektura Krušec

Utrinki

stenah nagajivo loviti svetlobne lise 
in blažiti napeto razpoloženje pole-
tne noči, ki je izrisala rdečo nit veče-
ra. Koncert se je začel z nepozabno 
pesmijo enakega naslova. Z mislimi, 
polnimi zasanjanega hrepenenja, iz-
posojenimi iz ustvarjalnega opusa 
slovenskih mojstrov besede, je sko-
zenj drsela Urška ambrožič. Skrb-
no izbran in pester repertoar so pev-
ci napolnili z ogrlico najbolj dopadlji-

VOCAL BAČA se je zahvalil vsem, ki so doslej spremljali njegovo glasbeno pot, goste večera pa 
je razveselil s cvetjem. Foto: Alenka Zgaga

vih, do pretanjenosti izklesanih 
skladb iz dosedanje ustvarjalne poti 
ter jo s toplino njihovega zvoka ču-
stveno obarvali z novimi. Srca poslu-
šalcev so osvajali z domačimi in tuji-
mi popevkami ter narodno-zabavnimi 
napevi, prirejenimi za vokalno izved-
bo. Nekatere je na klavirju spremlja-
la Marta Volf Trojer, ki je od vsega 
začetka njihova umetniška vodja. Iz-
vrstna interpretacija z veliko solo 

vložki je koncert okronala s svojstve-
nim glasbenim podpisom, ki smo ga 
poslušalci zaznali kot najbolj pono-
tranjen zvok pevske duše.
Gostje večera so bili mladi glasbeni 
talenti iz Baške grape, ki so svoje 
glasbeno znanje vsrkavali na Glas-
beni šoli Tolmin: Neja brovč in Ur-
ša Kusterle na klavirju, Janja Tro-
jer in Jana Štenkler na flavti, Neža 
bizalj na violini, Marko Trojer na 
kontrabasu, z vokalnim nastopom 
pa se je izkazala Klara Koder.
olga Zgaga

PO PETIH LETIH ZOPET PRI 
KRNSKIH JEZERIH
Krnska jezera – Planinski dom pri 
Krnskih jezerih je zadnji teden v juni-
ju gostil 31 mladih planincev iz Tol-
mina. Planinski tabor, namenjen 
učencem od drugega do šestega 
razreda tolminske OŠ ter Podružnič-
ne šole za izobraževanje in usposa-
bljanje otrok s posebnimi potrebami, 
so vodili vodniki Planinskega društva 
Tolmin Valter Černigoj, Vinko pa-

gon ter Slavica boljat, ki je kot me-
dicinska sestra skrbela tudi za naše 
boljše počutje, in mentorice planin-
skih skupin Darja bajt, Špela bo-
rovničar ter Nuša Rutar.

Program planinskega tabora je 
predvideval tri pohode: na Veliko ba-
bo (2.016 m n. m.), Krn (2.244 m n. 
m.) in Vratca (Bogatinsko sedlo, 
1.815 m n. m.). Zaradi nestanovitne-
ga vremena nam Krna letos ni uspe-
lo osvojiti. Program sta popestrila tu-
di obisk gorskega reševalca Davori-
na Žagarja, ki nam je predaval o gi-
banju in o nevarnostih v gorah, ter 
varuha gorske narave Iva belloma, 
ki nam je povedal veliko o varovanju 
narave, nam predstavil rastlinske in 
živalske vrste, značilne za Krnsko 
pogorje, nekaj besed pa je namenil 
tudi delu markacistov. V sklopu ta-
bora so potekala tudi predavanja, pri 
katerih so bili mladi planinci sezna-
njeni z vsebinami o vremenoslovju, 
prehrani in opremi, orientaciji, prvi 
pomoči, zgodovini planinstva …

Čeprav nam vreme ni bilo najbolj na-
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V Tolminska korita in 
Javorco to poletje z javnim 
prevozom

Vse od 1. julija do 31. avgusta se 
obiskovalci Tolminskih korit in Javor-
ce lahko poslužujejo javnega prevoza 
do teh dveh znamenitosti. Vstopna 
postaja minibusa je v obeh primerih 
parkirišče nasproti tolminskega špor-
tnega parka Brajda. Za vožnjo v eno 
smer je treba odšteti 50 centov (Tol-
minska korita) oziroma en evro (Ja-
vorca), za otroke do 12. leta starosti 
je prevoz brezplačen.

Minibus v Tolminska korita do 31. 
avgusta vozi dnevno, in sicer vsako 
polno uro med 10. in 15. uro, s tam-

kajšnjega parkirišča pa se vrača deset 
minut čez vsako polno uro. Kot po-
jasnjuje Mateja leban iz Zavoda za 
turizem Dolina Soče, je namen ta-
kšnega organiziranega prevoza raz-
bremenitev ceste Zatolmin–Tolminska 
korita in prenapolnjenega parkirišča 
v Tolminskih koritih. Obenem je pri-
stojna občinska služba že pred ča-
som ugodila predlogu Lokalne turi-
stične organizacije Sotočje za spre-
menjen prometni režim na preosta-
lem ozkem odseku te ceste do parki-
rišča za Tolminska korita in tamkaj-
šnjo okrepčevalnico. Od 1. julija do 
31. avgusta promet na tem delu po-
teka od 10. do 17. ure izmenično 

enosmerno in ga urejajo semaforji. S 
tem želijo zagotoviti boljši pretok vo-
zil, saj je srečevanje zaradi ozkega 
cestišča zelo težko, v primeru večjih 
turističnih avtobusov pa celo nemo-
goče. Občina Tolmin bo z urejanjem 
še tega preostalega odseka ceste med 
Zatolminom in Tolminskimi koriti 
nadaljevala jeseni.

Novost letošnje poletne sezone pa 
je javni prevoz do spominske cerkve 
v Javorci, kamor minibus vozi vsako 
soboto in nedeljo v juliju in avgustu 
ter 14. in 15. avgusta. Ob 10.40 od-
pelje s parkirišča nasproti športnega 
parka Brajda, iz Javorce pa se vrača 
ob 13.25.
besedilo in foto: Špela Kranjc

Garderobe {olske 
telovadnice in ko{arkarsko 
igri{~e kmalu v novi podobi

Potem ko so osnovnošolci zaklju-
čili s poukom in drugi uporabniki s 
treningi oziroma rekreacijo v telova-
dnici, so se izvajalci iz podjetja Eko 
Les energetika lotili popolne prenove 
garderob in kabinetov za učitelje v 
športni dvorani tolminskega šolskega 
centra. Investitor je Občina Tolmin, 
ki za to v letošnjem proračunu na-
menja 117.000 evrov. Kot je povedal 
odgovoren za področje družbenih 
dejavnosti na Občini Tolmin mag. 
Matjaž kos, bodo do začetka sep-
tembra v celoti sanirali in na novo 
opremili štiri garderobe. V vsaki bo-

MOŽNOST OBISKA TOLMINSKIH KORIT IN JAVORCE z javnim prevozom se je med turisti hi-
tro prijela, največji naval pa gre šele pričakovati.

V CELOTI PRENOVLJENI GARDEROBNI PROSTORI s tuši in sanitarijami ter kabineti za učite-
lje, prenovljene sanitarije za obiskovalce športnih prireditev in dodatne sanitarije za gibalno 
ovirane osebe bodo z novim šolskim letom pričakali uporabnike telovadnice v tolminskem šol-
skem centru. Foto: Matjaž Kos

Utrinki

klonjeno, smo tabor preživeli, kar se 
je dalo zanimivo. O uspešnosti iz-
vedbe pa nam največ povedo bese-
de in mnenje otrok, ki zadnji dan kar 

MLADI PLANINCI NA TABORU PRI KRNSKIH JEZERIH – Nestanovitno vreme jim je onemogo-
čilo osvojitev Krna, a kljub temu so na taboru preživeli zanimive dni. To potrjujejo tudi obljube, 
da se prihodnje leto vrnejo. 

ne bi šli domov, in obljube, da drugo 
leto pridejo spet.
besedilo in foto: Nuša Rutar,  
vodja tabora

FESTIVAL POHODNI[TVA 
DOLINA SO^E 2017
Dolina So~e – Letos bo od 15. sep-
tembra do 1. oktobra potekal že 9. 
Festival pohodništva. Bogat pro-
gram vsako leto nastane v sodelova-
nju s planinskimi ter turističnimi dru-
štvi iz občin Bovec, Kobarid in Tol-
min ter turističnimi ponudniki. Ker je 
Slovenija v svetu vse bolj prepoznav-
na kot zelena in trajnostno naravna-
na država, je letošnja glavna tema 
festivala prav narava ter trajnostni ra-
zvoj turistične ponudbe v dolini So-
če. Posebej bomo izpostavili narav-
ne danosti Triglavskega narodnega 
parka (TNP) in pohodništvo v bios-
fernem območju Julijskih Alp. Na 
programu bo 23 pohodov, zaključe-
ni vikend programi v TNP ter preda-
vanja in filmi.

Festival pohodništva dolina Soče je 
vključen v vse promocijske dejavno-
sti Gospodarskega interesnega 
združenja Pohodništvo in kolesarje-
nje, in sicer v projekt Slovenija hodi. 

Vsako leto dejavnosti nadgradimo s 
partnerji, kot je Alpina Žiri, ki z nami 
sodeluje pri promociji pohodov in 
varne opreme za pohodnike. Nada-
ljevali bomo uspešno sodelovanje z 
zavarovalnico Vzajemna s promocijo 
varne poti v gore in zavarovanjem 
vseh pohodnikov na pohodih, ki so v 
programu festivala.

Festival pohodništva dolina Soče 
predstavlja dodatno promocijo po-
hodništva na našem območju (pro-
moviramo ga tako na domačem kot 
tudi na tujih trgih). Podaljšuje po-
nudbo in s tem turistično sezono v 
jesenski čas ter poudarja možnost 
najema vodnikov za tematska in gor-
ska vodenja. Vsako leto popestrimo 
in osvežimo ponudbo pohodov ter 
predavanj, vključujemo zaključene 
pohodniške programe in razne akcij-
ske ponudbe. V barvito jesen v naši 
dolini želimo zvabiti številne domače 
in tuje ljubitelje narave ter pohodni-
štva.

Tatjana Humar, TIC Kobarid
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do tako kot do sedaj še sanitarije (školjka, umival-
nik in dodatno pisoar) ter po dva, od garderobne-
ga dela ločena tuša, garderobni del pa bo po no-
vem nekoliko večji. Ob tribunah bodo dodatno 
uredili posebne sanitarije za gibalno ovirane in 
prenovili sanitarije za obiskovalce športnih prire-
ditev. Poleg navedenega bodo prvič po izgradnji 
šolskega centra pred skoraj 40 leti sanirali in na 
novo opremili še štiri kabinete za učitelje.

Zavod za kulturo, šport in mladino (ZKŠM) 
Občine Tolmin pa je bil s projektom prenove ko-
šarkarskega igrišča v športnem parku Brajda uspe-
šen na razpisu Fundacije za šport in za dobrih 
60.000 evrov vreden projekt pridobil nekaj več kot 
19.000 evrov, 28.000 evrov zagotavlja občinski pro-
račun, preostanek pa bo lastnih sredstev ZKŠM. 
Projekt predvideva zamenjavo asfalta in vgradnjo 
poliuteranske prevleke na košarkarskem igrišču ter 
postavitev robnikov okoli njega, prenovo razsve-
tljave in opreme ob igrišču (ograje, mesto za zapi-
snikarje …) ter ureditev okolice. Ker je sredstev 
Fundacije za šport 11.000 evrov manj od predvi-
denih, direktor ZKŠM Branko Velišček napovedu-
je, da se bodo predvidoma v septembru in oktobru 
najprej lotili prenove igralne ploskve, o obsegu in 
časovnici prenove javne razsvetljave in opreme pa 
se bodo nato odločali glede na preostala sredstva. 
»To igrišče je najstarejše igrišče v športnem parku, 
ki ima ‘bogato zgodovino’, zato želimo okolico in 
opremo ohraniti v čim bolj prvobitni obliki, istoča-
sno pa pogoje izboljšati v smislu varnosti, udobja in 
funkcionalnosti. Igrišče je namenjeno predvsem 
rekreativcem in mlajšim kategorijam košarkarjev, 
zato smo k sodelovanju pri odločanju o načinu nje-
gove prenove povabili predstavnike uporabnikov – 
Košarkarski klub Tolmin in košarkarske veterane,« 
pojasnjuje Velišček.
Špela Kranjc

Del Zelene Keltike je tudi Tolmin
Občina Tolmin je kot ena od partneric v projektu 

Zelena Keltika, v katerem so parterji med Bovcem 

in Idrijo ter v Ajdovščini in Medvodah postavili 
deset polnilnic za električna vozila, od podjetja 
BMW Group Slovenija dobila v enomesečno upo-
rabo električno vozilo BMw i3. Namen BMw Group 
Slovenija, ki je tudi projektni partner, je spodbu-
janje električno-trajnostne mobilnosti in družbeno-
odgovorne aktivnosti v lokalnem okolju. Koordi-
nacijo aktivnosti in skrb nad vozilom je prevzel 
predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Tolmin in tudi predsednik 
AMD Tolmin Jože Režonja. Glavni cilj programa 
je bil s pomočjo izposojenega BMw i3 v obdobju 
izposoje od 15. maja do 14. junija čim več ljudem 

različnih ciljnih skupin čim bolj približati električ-
na vozila in trajnostno mobilnost. Tako je vozilo 
v enomesečnem obdobju iz prve roke preizkusilo 
več kot 150 voznikov in še več sopotnikov, spozna-
li so ga lahko osnovnošolci v Tolminu, Podbrdu in 
na Mostu na Soči ter dijaki tolminske gimnazije.

 Možnost za seznanitev z električnim vozilom 
BMw i3 in poskusno vožnjo z njim so imeli 3. 
junija tudi obiskovalci zaključnega dogodka ob 
sprejemu Celostne prometne strategije občine Tol-
min, ki ga je ekipa Občine Tolmin izvedla skupaj 
s pripravljavci omenjenega dokumenta na parkiri-
šču nasproti športnega parka Brajda, kjer je tudi 
polnilnica za električna vozila. Da je bilo razume-
vanje delovanja takšnih vozil bolj nazorno, sta 
poskrbela razvojna strokovnjaka iz korporacije 
Hidria, dr. Bogomir Zidarič s prototipom električ-
nega motorja Hidriine ekipe in dr. Domen Ro-
všček. luka Makuc in gasilci iz Prostovoljnega 
gasilskega društva Tolmin so predstavili svojo 
opremo za reševanje v prometnih nesrečah in po-
jasnili, v čem se njihovo posredovanje razlikuje v 
primerih, ko je v nesrečo udeleženo električno 
vozilo. Električni pogon za elektrifikacijo koles 
Roll-Ex je na tem dogodku predstavil izumitelj Aleš 
Vahčič iz Zavoda Zadihaj, obiskovalci pa so vožnjo 
s sicer običajnim, a elektrificiranim kolesom lahko 
tudi poskusili. Poglede obiskovalcev so pritegnili 
člani Sekcije starodobnih vozil AVTO KARETA pri 
AMD Tolmin s svojimi jeklenimi konjički, člani 
Medobčinskega društva slepih in slabovidnih No-
va Gorica pa so pod vodstvom predsednika igorja 
Miljavca nazorno prikazali, s kakšnimi težavami 
se soočajo slepi in slabovidni kot pešci, saj so se 
obiskovali lahko poskusili z zavezanimi očmi in z 
uporabo palice sprehoditi skozi poligon z ovirami, 
najmlajše pa je najbolj zaposlilo risanje s kredo.

Kot so občani ocenjevali vožnjo in vozilo BMw i3, 
je po Režonjevih besedah avtomobil izredno prakti-
čen, sicer z majhnim prtljažnikom, a z odličnimi 
voznimi lastnostmi, zavidljivimi pospeški za tako 
majhno vozilo in odlično stabilnostjo na cesti. Kri-

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN DRUŽBENO-ODGOVORNA 
AKTIVNOST V LOKALNEM OKOLJU – Možnost za seznanitev 
in poskusno vožnjo z električnim vozilom BMW i3 so imeli tudi 
obiskovalci zaključnega dogodka ob sprejemu Celostne pro-
metne strategije občine Tolmin, koordinator aktivnosti Jože 
Režonja pa je med drugim obiskal šole v Tolminu, Podbrdu in 
na Mostu na Soči. Foto: Alja Vehovec (zgoraj) in Špela 
Kranjc

Utrinki

ALPE ADRIA TRAIL
Bov{ko – Alpe Adria Trail, 750 km 
dolga pot treh dežel, ki povezuje Ve-
liki Klek z Jadranskim morjem, po-
staja zaradi svoje raznolikosti, kultur-
ne dediščine in naravnih lepot ena 
izmed najbolj prepoznavnih evrop-
skih pešpoti. Dogodek ob odprtju, 
ki ga vsako leto pripravi druga deže-
la, je bil letos v dolini Soče ob Kam-
pu Korita. Najprej je vse pozdravil 
direktor LTO Bovec Janko Humar 
in izrazil veliko zadovoljstvo, da se 
peta izvedba Alpe Adria Traila zače-
nja v dolini smaragdne lepotice So-
če. Z velikim veseljem so se dogod-
ka in hoje med drugimi udeležili tudi 
župan Občine Bovec Valter Mle-
kuž, državna sekretarka na Ministr-
stvu za gospodarstvo RS eva Štravs 

podlogar in generalni direktor Pro-
moturizma Furlanije – Julijske kraji-
ne Marco Tullio petrangelo, ki so 
v uvodu udeležence tudi nagovorili. 
Na poti se jim je s soprogo pridružil 
tudi župan pobratene Občine Tar-
čento Mauro Stecatti.

Kulturni program je organizator se-
stavil s pomočjo ekipe Orkester-
kampa. Ob odprtju je zaigral kvintet 
trobil TrobiNOVA, ob prvem postan-
ku pri Kampu Klin ob sotočju Soče 
in Lepenjice kvartet violončel Celo-
stinke, na Kršovcu je udeležence 
pričakal Passo doble (kitara in flav-
ta), v Vodencah pa je pohodnike za-
baval Jazz kvartet Nova. Na vsaki od 

teh točk so postregli tudi z domači-
mi dobrotami. Alpe Adria Trail se je 
končal na bovškem letališču, okoli 
250 udeležencev pa je Bovško za-
puščalo z izjemno dobrimi vtisi in 
pohvalami vsem organizatorjem za 
brezhibno organizacijo dogodka.
besedilo in foto: Milan Štulc

ODPRT NOV PUSTOLOVSKI 
PARK
Bovec – Ob A-postaji kaninske žič-
nice so junija odprli nov pustolovski 
park, ki bogato dopolnjuje družinsko 
turistično ponudbo na Bovškem ozi-
roma pomeni nov način zabave tudi 
za najmlajše. 24 preprek in šest zi-
plinov zdaj razveseljuje vse tiste, ki 
si želijo med visokimi drevesi preiz-

PETA IZVEDBA ALPE ADRIA TRAILA se je 
začela v dolini smaragdne lepotice Soče.
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tike so bile predvsem na račun dosega 
z enim polnjenjem, kar je posebej po-
membno za Posočje, kjer je veliko klan-
cev in s tem večja poraba. Po enem 
mesecu uporabe v občini Tolmin in 
približno 3.500 prevoženih testnih ki-
lometrih je Režonja ključe vozila vrnil 
direktorici BMw i Gordani kisilak.
Špela Kranjc

Cesta na Ponikve v celoti 
urejena in bolj varna

V prvi polovici julija so izvajalci 
zaključili z deli na skoraj štirikilome-
trskem odseku lokalne ceste Idrija pri 
Bači–Ponikve, ki je bila do sedaj če-
trtino asfaltirana oziroma z betonsko 
podlago, pretežni del pa makadam-
ska. »Ker smo na tej cesti po dokon-
čanju projekta predvideli precejšnje 
povečanje prometa, je začetni odsek 
v naselju Idrija pri Bači od državne 
ceste do prvega odcepa k stanovanj-
skim hišam v celoti razširjen in asfal-
tiran v širini 5,5 metra. V ta namen 
so izvajalci odkopali zgornjo brežino 
ceste, preostalo pa podprli z novo ka-
mnito-betonsko zložbo. Nevarne od-
seke ceste so zaščitili s cestno odbojno 
ograjo. Na makadamskem odseku 
ceste so izvajalci utrdili spodnji, ne-
stabilen rob ceste, razširili ozke dele 
tako, da je zagotovljena enotna širina 
ceste, zamenjali so slabo nosilno vozi-
ščno konstrukcijo, v celoti nasuli in 
utrdili zgornji ustroj ceste ter celoten 
odsek asfaltirali v širini 3,5 metra,« 
pojasnjuje vodja investicije na Občini 
Tolmin Boštjan Uršič.

Za naložbo je bilo v lanskem in 
letošnjem občinskem proračunu za-
gotovljenih 225.000 evrov, pri čemer 

je občina zanjo namenila tudi del 
sredstev, ki jih za sofinanciranje vla-
ganj v javno infrastrukturo dobi na 
podlagi 23. člena Zakona o financi-
ranju občin.
Špela Kranjc

[tudenti arhitekture 
kreativno in delovno na 
Tolminskem

Dve razstavi svojih arhitekturnih 
delavnic so v maju in juniju v Kino-
gledališču Tolmin postavili študenti 
ljubljanske Fakultete za arhitekturo. 
Pod mentorstvom izr. prof. mag. to-
maža krušca so v okviru seminarja 
letošnje študijsko leto že tretjič zapo-
red iskali možnosti arhitekturnih re-
šitev za območja na Tolminskem. 
Vsebino zadnjih dveh delavnic so 
študenti predstavili na razstavah 25. 
maja in 20. junija.

Območje nekdanjega vojaškega 
strelišča pri Žabčah nad Tolminom, 
imenovano tudi Šance, je danes za-
raščeno s travniki in nizkim grmičev-

jem. Študenti so na tej planoti nad 
Tolminom poskušali zasnovati kom-
pleks turističnega naselja s termami, 
ki bi v kraj vnesle novo programsko 
vsebino in tako pripomogle k oživitvi 
lokalnega turizma. čeprav so se tri 
skupine reševanja problema lotevale 
na povsem različne načine, je – tako 
Krušec – mogoče v projektih prepo-
znati sorodnosti. Vse tri so namreč 

presodile, da so naravne danosti lo-
kacije tako izjemne, da jih je vredno 
ohraniti in se z grajeno strukturo 
osredotočiti le na jugozahodni del 
lokacije, tako da je travnik s cerkvico 
sv. Marka na zgornjem delu območja 
ostal nedotaknjen. Krušec je ob od-
prtju razstave še poudaril, da je treba 
študentske projekte bolj kot dejanske 
arhitekturne rešitve razumeti kot iz-
raz neobremenjenega odnosa do pro-
blema pozidave tako slikovitega na-
ravnega območja.

Vse do prve polovice septembra pa 
je na ogled razstava letošnje arhitek-
turne delavnice, na kateri so študen-
ti obravnavali ožje območje središča 
Tolmina od Trga maršala Tita do 
Trga 1. maja. Kot je pojasnil Krušec, 
so ugotovili, da ima Tolmin z umi-
kom tranzicijskega prometa na obro-
bje oziroma na obvoznico možnost 
umirjanja prometa na ulici Trg mar-
šala Tita, ki stari del mesta na jugu 
ločuje od severnega, pretežno bival-
nega in zato tudi gosteje naseljenega 

NA CESTI IDRIJA PRI BAČI–PONIKVE gre po celoviti obnovi pričakovati povečan promet. Fo-
to: Boštjan Uršič

SVOJE PREDLOGE ZA UREDITEV SREDIŠČA TOLMINA v prihodnosti študenti arhitekture 
nazorno prikazujejo z razstavljeno maketo.

Utrinki

PUSTOLOVSKI PARK BOVEC – Nova pridobitev za adrenalina željne družine.

kusiti hitrost ter adrenalin. Proga je 
primerna tudi za otroke od treh let 
dalje. Projekt je od zamisli do odpr-
tja terjal štiri leta intenzivnega dela, 
saj je bilo na tem mestu pravzaprav 
neprehodno območje z grapo, ki jo 
je bilo treba najprej očistiti, zasuti z 
naravnim materialom in nato postavi-
ti progo.

Filip Hrovat, ki je pustolovski park 
zasnoval in ga v lastni režiji tudi po-
stavil, se je ob odprtju med drugim 
za podporo zahvalil tudi Občini Bo-
vec in županu Valterju Mlekužu, 
saj del parka stoji na občinskem ze-
mljišču. Župan je v pozdravnih bese-
dah poudaril, da občina podpira vse 
turistično zanimive zasebne pobu-
de. Še posebej veselijo jih pridobi-
tve, ki pomenijo dodatno ponudbo 

za družine in pomenijo razvoj družin-
skega turizma. Pustolovski park v 
dolini in adrenalinski park, ki ga je 
pod Prestreljenikom delno že uredil 
Sončni Kanin, se bosta zagotovo le-
po dopolnjevala.
besedilo in foto: Milan Štulc

SLOVENSKA AVANTURA
Bovec–[kofja Loka – Društvo ta-
bornikov Rod Jezerski zmaj Velenje 
je konec junija organiziralo 14. Slo-
vensko avanturo – Adventure race 
Slovenia 2017. Športni dogodek 
športnim avanturistom ponudi pe-
stro paleto disciplin in jih popelje 
skozi neokrnjene lepote narave. Ta-
ko so letos ekipe, sestavljene iz 
dveh udeležencev, v 36-urni vzdržlji-
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dela mesta. Območje ob sedaj pro-
metno najbolj obremenjeni cesti bi 
tako lahko drugače zaživelo, z oživlja-
njem ponudbe proti Trgu 1. maja in 
v okolici fontane pa bi lahko znova 
zaživelo tudi nekdanje mestno jedro.
besedilo in foto: Špela Kranjc

Rekordna udele`ba na 
mednarodnem gasilskem 
taboru

Mednarodni tabor gasilske mladi-
ne, na katerem se zadnjih pet let 
srečujejo najmlajši gasilci iz celotne 
tolminske občine in gasilskega okrož-
ja pobratene občine Beljak, očitno 
postaja tradicionalen. Letošnji je po-
tekal prvi junijski konec tedna na 
obrobju Tolmina v Kampu Siber, in 
sicer v organizaciji Gasilske zveze 
Tolmin ter ob finančni podpori Ob-
čine Tolmin. Tabora, na katerem ni 
manjkalo dobre volje in prijateljskega 
vzdušja, se je pod vodstvom svojih 
mentorjev udeležilo do sedaj rekor-
dnih 83 otrok, skupaj z osebjem pa 
so našteli kar 120 sodelujočih. Otroci 
gasilci so skupaj spoznavali okoliške 
kraje in zgodovino ter se preizkušali 
v raznih dejavnostih, s čimer so bo-
gatili svoje gasilske spretnosti in zna-
nje. Med drugim so obiskali ribogoj-
nico Faronika, si ogledali nemško 
kostnico ter se seznanili z delova-
njem Postaje Gorske reševalne služ-
be Tolmin in Enote reševalnih psov 
Tolmin. Iz leta v leto večje zanimanje 

otrok za udeležbo in dobri odzivi 
tako tolminskih kot beljaških gasilcev 
kažejo, da je tovrstna praksa med 
občinama oziroma gasilci zelo kori-
stna, saj se vsi gasilci v okviru svojih 
nalog soočajo s podobnimi izzivi.
Kristina Rutar gabršček, Občina Tolmin 

Odprtje Dnevov evropske 
kulturne dedi{~ine in Tedna 
kulturne dedi{~ine 23. 
septembra v Tolminu

Zavod za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije (ZVKDS) konec sep-
tembra oziroma začetek oktobra tra-
dicionalno namenja širjenju pozna-
vanja in spodbujanju ohranjanja 
kulturne in naravne dediščine. Odpr-
tje 5. Tedna kulturne dediščine (TKD), 
ki je del širše akcije Dnevi evropske 

kulturne dediščine (DEKD), letos v 
Sloveniji že 27., bo 23. septembra v 
Tolminu. DEKD so vseevropska akci-
ja pod pokroviteljstvom Sveta Evrope 
in Evropske unije, v katero je vklju-
čenih 50 držav, 70.000 dogodkov in 
jo obišče skoraj 30 milijonov ljudi. 
Letošnje geslo Voda – od mita do kul-
ture je s Tolminsko neločljivo povezano. 
»Na Tolminskem in v dolini Soče je 
voda danes nepogrešljiv vir energije, 
turistične in druge gospodarske izra-
be, marsikomu prijetna poletna osve-
žitev, pa tudi navdih za umetniško 
ustvarjanje. Naravo in vodo smo si 
ljudje tudi pri nas v veliki meri po-
dredili, da zadovoljujeta naše potrebe 
in želje, a še vedno imata poseben čar 
tam, kjer se jima je roka človeka izo-
gnila. Takih posebnih, dragocenih in 

PETEGA MEDNARODNEGA TABORA GASILSKE MLADINE, ki je letos potekal v Tolminu, se je udeležilo rekordnih 120 sodelujočih gasilcev iz 
domače gasilske zveze in beljaškega gasilskega okrožja. Foto: Miha Vencelj

ohranjenih kotičkov naši kraji na sre-
čo premorejo še obilo. Poleg naravnih 
pojavov nas na omejenost in majhnost 
človeka v primerjavi z naravnim oko-
ljem opominja tudi riba Faronika, 
mitološko bitje iz tolminske narodne 
pesmi. Letošnje leto pa je na širšem 
področju kulturne dediščine za Tol-
minsko pomembno tudi zaradi slo-
venske kandidature spominske cerkvice 
svetega Duha v Javorci za Znak evrop-
ske dediščine,« svojo pobudo, da le-
tošnjo slovesnost ob odprtju gosti ob-
čina Tolmin, utemeljuje župan Uroš 
Brežan. »Z izbiro teme se ZVKDS pri-
družuje skupni evropski temi, ki bo letos 
posvečena naravi. Pravica do vode kot 
ustavna pravica je v tem obdobju v 
slovenski družbi zelo aktualna tema, 
zato želimo opozoriti na ustrezen od-

Utrinki

vostni preizkušnji veslale, soteskale, 
kolesarile, se pomerile v mestni ori-
entaciji, trekingu, jamarstvu in vrvni 
tehniki (»abseil«).

Start 14. Slovenske avanture je bil v 
Bovcu, cilj pa v Škofji Loki. Organi-

zatorjem in udeležencem je dobro-
došlico izrekel tudi bovški župan in 
član letošnjega Častnega organiza-
cijskega odbora Slovenske avantu-
re.
Milan Štulc

50 LET BOV[KE ODBOJKE
Bovec – Odbojkarski klub Bovec le-
tos praznuje 50 let delovanja. Ob tej 
priložnosti so člani kluba pripravili 
turnir v odbojki na mivki in medse 
povabili vse veterane bovške odboj-

ke. Na odbojkarskem igrišču pri 
bovški telovadnici je bilo sredi junija 
pestro, športno in zabavno. Pred-
vsem je veselila velika udeležba ve-
teranov, ki so spremljali tekme mla-
dih odbojkaric in odbojkarjev, neka-

MOŠTVA, SESTAVLJENA IZ DVEH ČLANOV, so se pomerila v pestri paleti disciplin Slovenske 
avanture, ki je letos potekala med Bovcem in Škofjo Loko. Foto: Tatjana Wojčicki

OB 50-LETNICI ODBOJKARSKEGA KLUBA BOVEC so člani kluba pripravili turnir v odbojki na 
mivki in medse povabili vse veterane bovške odbojke.
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nos do vode in vodnih virov, ki so 
bili tudi v zgodovinskem kontekstu 
skupni (vaški vodnjaki, kali ipd.). S 
to temo se približujemo tudi ciljem 
trajnostnega razvoja sodobne sloven-
ske družbe,« pojasnjujejo v ZVKDS.

K pestrosti programa bodo prispe-
vali številni organizatorji – društva, 
organizacije, podjetja, posamezniki, 
ustanove ... Vsi dogodki, ki se bodo 
v občini Tolmin odvijali na dan od-
prtja 23. septembra, bodo zbrani v 
priložnostni zloženki, ki jo bodo kak-
šen teden prej v poštne nabiralnike 
brezplačno prejela vsa gospodinjstva 
v občini. ZVKDS bo izdal tudi knji-
žico z zbranimi 300 dogodki, ki se 

bodo v tednu od 23. do 30. septem-
bra povsem brezplačno odvijali na 
območju vse Slovenije. Program je 
dostopen na spletni strani www.
zvkds.si/sl/dekd/dekd-prireditve.
Špela Kranjc

So~a ekspres spet na so{ki 
fronti

Več kot 500 pretežno madžarskih 
obiskovalcev se je 16. julija na avstro-
ogrskem vojaškem pokopališču na 
Modrejcah poklonilo spominu na pa-
dle na soški fronti. častno pokrovi-
teljstvo nad spominsko prireditvijo 
ob 100. obletnici bitke pri Kobaridu 
in konca soške fronte sta prevzela 

predsednika slovenskega in madžar-
skega državnega zbora dr. Milan 
Brglez in dr. lászló kövér, ki sta z 
Jesenic na Modrejce prispela z zgo-
dovinskim vlakom Soča ekspres sku-
paj s 450 madžarskimi popotniki. Gre 
za kulturno-turistični projekt ma-
džarskega obrambnega ministrstva in 
tamkajšnje turistične agencije MÁV 
Nosztalgia Kft. v sodelovanju z Ob-
čino Tolmin, Ustanovo »Fundacija 
Poti miru v Posočju«, slovenskim 
veleposlaništvom v Budimpešti, ma-
džarskim veleposlaništvom v Ljublja-
ni, TIC Nova Gorica in Občino Ko-
men. Namen potovanja je čim več 
ljudem omogočiti, da obiščejo kraje 

URADNO ODPRTJE LETOŠNJEGA VSESLOVENSKEGA TEDNA KULTURNE DEDIŠČINE IN 
DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE bomo 23. septembra dopoldne gostili v Tolmi-
nu, ko nas bo obiskal tudi minister za kulturo anton peršak. Na ta dan in še ves prihodnji teden 
se bo po vsej občini odvijala množica brezplačnih dogodkov, namenjenih vsem občanom, v 
okviru pouka pa se bodo vanje vključili tudi šolarji. Foto: arhiv Tolminskega muzeja

SREDI JULIJA JE NA VOJAŠKEM POKOPALIŠČU NA MODREJCIH POTEKALA SPOMINSKA 
SLOVESNOST. Več kot 500 pretežno madžarskih obiskovalcev se je poklonilo spomini na pa-
dle na soški fronti. Foto: Tadej Koren, Fundacija Poti miru v Posočju

na nekdanji soški fronti, ki imajo v 
madžarski zgodovinski zavesti pose-
ben pomen, obenem pa obiskoval-
cem predstaviti zgodovinsko dedišči-
no in naravne lepote doline Soče.

Prvi postanek letošnjega popotova-
nja je bila prav spominska slovesnost 
na Modrejcah, kjer je obiskovalce 
pozdravil tolminski župan Uroš Bre-
žan. Slavnostna nagovora sta pripra-
vila oba predsednika državnih zbo-
rov, ki sta v spomin na vse padle 
položila venca k spomeniku na po-
kopališču, tega pa sta nazadnje bla-
goslovila slovenski in madžarski vo-
jaški duhovnik.
Špela Kranjc

Utrinki

teri pa so se z njimi tudi »udarili« v 
zelo korektni ter na trenutke izena-
čeni tekmi. Dogodka se je udeležil 
tudi bovški župan Valter Mlekuž, ki 
je odigral nekaj tekem. Obiskal ga je 
tudi tolminski kolega Uroš brežan 
in s tem počastil visok jubilej bov-
škega odbojkarskega kluba. Za us-
pešno polstoletno delo kluba je 
vsem izrekel iskrene čestitke.

Prijetno medgeneracijsko druženje z 
obujanjem spominov in izmenjavo 
mnenj ter izkušenj se je nadaljevalo 
še dolgo v noč.
besedilo in foto: Milan Štulc

DVE MO[TVI TOLMINSKEGA 
KO[ARKARSKEGA KLUBA V 
PRVI SLOVENSKI LIGI
Slovenija – V zaključku sezone 
2016/2017 je Košarkarski klub (KK) 
Tolmin z moštvoma U17 in U15 na-
stopil v kvalifikacijah za 1. Slovensko 
košarkarsko ligo. Moštvo U17 je za 

nasprotnike imelo ekipi KK Mesarija 
Prunk Sežana in KK Stražišče Kranj. 
V prvi tekmi so naši prepričljivo pre-
magali KK Mesarijo Prunk Sežana z 
94 : 79, v drugi odločilni tekmi pred 

bučnimi domačimi navijači pa smo 
lahko videli pravcato dramo. Tolmin-
ci so v prvem polčasu vodili že za 
20 točk, a nepopustljivi Gorenjci so 
jih v končnici skoraj ujeli. Vseeno so 

domači zbrali dovolj moči in ohranili 
hladne glave, da so naposled slavili 
s 67 : 62. Domače moštvo sta vodi-
la trenerja Miha Rutar in David Te-
sten, igrali pa so patrik benedej-
čič, Žiga Črv, Nejc Frelih Črv, Da-
nijel Ibraimovič, Rene Likar, gaj 
oblak, aleks obleščak, Taras 
ozebek, Tomaž Rutar, Martin Šu-
ligoj, Tim Uršič in Luka Velikonja.

Ekipa U15 se je v prvo slovensko li-
go prebila po dveh zmagah proti KK 
Lastovka Domžale. V prvi tekmi v 
Domžalah so Tolminci zmagali z izi-
dom 59 : 63, v povratni tekmi pred 
domačimi gledalci pa so prikazali 
odlično igro in zmagali z rezultatom 
84 : 67. Moštvo je vodil trener Mati-
ja Rovšček, igrali pa so Patrik Be-
nedejčič, patrik gorjup, Matic Je-
klin, Jaka Jug, Rene Likar, Luka 
Manfreda, Mark Manfreda, Jaka 
Močnik, Tomaž Rutar in Martin Šuli-
goj.
boris Velikonja,  
predsednik  KK Tolmin

OB 50-LETNICI ODBOJKARSKEGA KLUBA BOVEC so člani kluba pripravili turnir v odbojki na 
mivki in medse povabili vse veterane bovške odbojke.
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OGLED SIRARNE »KASLAB’N«, kjer vsak drugi dan predelajo 
4.000 litrov kravjega mleka, kar pomeni okoli 400 kg kravjega 
sira, in vsak četrti dan 3.000 litrov kozjega mleka, kar znaša 
300 kg kozjega sira. Tamkajšnji sir premažejo z »rdečo mažo« 
oziroma posebno bakterijo, ki sir obarva rahlo rdeče. Foto: 
Meta Pajer

LAS Dolina So~e

Vodilni partner lokalne akcijske skupine (LAS), Poso{ki razvojni center, je v za~etku ju-
nija za ~lane LAS Dolina So~e in potencialne prijavitelje projektov na javne pozive LAS 
organiziral strokovno ekskurzijo v avstrijsko biosferno obmo~je Nockberge. 

Strokovna ekskurzija v biosferno 
obmo~je Nockberge 

V mestecu Radenthein si je 38 udeležencev 
najprej ogledalo sirarno »Kaslab’n«, ki je 
zaživela v okviru projekta LEADER. Tu 

vsak drugi dan predelajo 4.000 litrov kravjega mle-
ka, kar pomeni okoli 400 kg kravjega sira in vsak 
četrti dan 3.000 litrov kozjega mleka, kar znaša 
300 kg kozjega sira. Kot so pojasnili tamkajšnji 
sirarji, sir premažejo z »rdečo mažo« oziroma po-
sebno bakterijo, ki sir obarva rahlo rdeče. S tem 
postopkom se izognejo drugim plesnim na siru. 
Sicer pa je udeležencem ekskurzije več o tem pro-
jektu in delovanju LAS Nockregion-Oberkarnten 
predstavila vodja Christine Sitter. Po zaključenem 
ogledu je sledil pogovor o možnostih za pripravo 
skupnega projekta sodelovanja. Sitterjeva je na 
kratko predstavila njihovo strategijo lokalnega ra-
zvoja, Heinz Mayer, predstavnik biosfernega ob-
močja Nockberge, pa je podal nekaj predlogov za 
skupne dejavnosti povezovanja z biosfernim ob-
močjem Julijske Alpe.

Ekskurzija se je nato iz Radentheinua nadalje-
vala v Ebene Reichenau, kjer so si udeleženci ogle-
dali predelave mesa, sledila pa je pokušina izdel-
kov iz kmetijske zadruge »Nockfleisch«. Tu so ude-
leženci ekskurzije spoznali nastanek in razvoj is-
toimenske blagovne znamke, s katero tržijo lokal-

UDELEŽENCI STROKOVNE EKSKURZIJE so se povzpeli na vrh Eisentalhöha (2.049 m n. m.). Foto: Peter Domevšček

no sveže meso ter suhomesnate izdelke. V prede-
lovanem obratu Nockfleisch imajo svojo prodajal-
no, kjer je možno omenjene izdelke tudi kupiti.

Sledil je ogled jezera windebensee, za tem pa 
kosilo na kmetiji Karlbad, ki poleg klasične ponud-
be turistične kmetije svojim gostom nudi tudi ne-
navadno zdraviliško okrevanje ali razvajanje v 
starodavnih kopelih. To poteka po natanko usta-
ljenem, več kot 100-letnem postopku. Gospodar 
Hans Jörg že ob petih zjutraj, preden pomolze 
krave, zakuri v veliki obokani peči, kamor je prej-
šnji dan zložil ogromno grmado macesnovih polen, 
mednje pa skril za glavo velike kamne iz gorskega 
potoka, ki teče za hišo. Ob 7.15 se kamni razžarijo 
do približno 900 stopinj, kar je ravno prav, da z 
dolgo grebljo razkoplje žerjavico. Iz nje nato pote-
gne žareče kamne, ki jih prenese v lesene »truge«, 
kakor poimenuje kadi, v katere je pred tem natočil 
svežo vodo iz lastnega izvira. Ta na dan priteče 
prav na sredi hiše, ki so jo njegovi predniki sezi-
dali okoli zdravilnega vrelca; pri izviru ima komaj 
od pet do osem stopinj. V vsako kad nato spusti 
nekaj razžarjenih kamnov, ki ledeni vodi oddajo 
svojo toploto in jo po dobrih 20 minutah ogrejejo 
na več kot 40 stopinj Celzija, sami pa se pri tem 
razdrobijo na manjše delčke. Vonj po žveplu, ki se 

sprosti iz kamenja, napolni tamkajšnje zdravilišče. 
»Kopalni mojster« iz vode nato pobere razdroblje-
no kamenje in s tradicionalnim vzklikom na ko-
panje pokliče goste, ki so medtem že pozajtrkova-
li. če ste si, medtem ko berete te vrstice, zaželeli 
omenjene kopeli, naj vam omenimo, da se je na 
tovrstne »toplice« treba naročiti vsaj dve leti vna-
prej. Ali gre zgolj za trženjsko potezo ali dejstvo, 
nismo izvedeli.

Skupina si je v sklopu ekskurzije privoščila še 
vzpon na vrh Eisentalhöha (2.049 m n. m.), si 
ogledala predstavitveni tridimenzionalni film o 
parku in se sprehodila po Gmündu, največjem 
mestu v dolini reke Lieser (slovensko Sovodenj). 
Gre za eno najbolj slikovitih in lepih mest v okraju 
Špital ob Dravi na avstrijskem Koroškem, ki šteje 
nekaj več kot 5.300 prebivalcev. Kraj je nastal kot 
počivališče popotnikov in selišče obrtnikov že zelo 
zgodaj, predvidevajo, da že v dobi starega Rima.

Polni novih vtisov in nepozabnih idej so se v 
poznih večernih urah vrnili domov.
g. Č. in T. Š. F.

Za vsebino je odgovorna lokalna akcijska skupina LAS Dolina Soče, ki jo zastopa vodilni partner Posoški razvojni center. 
Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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( 3� )Spomin na véliko vojno (13)

»Strašna je bila tista noč za ljudi: ceste zaprte od vojaških transportov in 
miniranja iz Banjšic, polno stokajočih ranjencev, granate žvižgale, otroci jo-
kali, večina nosila po večkrat tisto noč najnujneše na Lazno proti Gor. Trebu-
ši. Vboge matere z otroci! Konja nikoder, voza nobenega na razpolago.«
Kropa, 8. 10. 1917. Archivio della Curia Arcivescovile di Gorizia.

Ob na~rtovanju ofenzivnega napada v Zgornjem Poso~ju, ko naj bi enote avstro-ogrske in nem{ke 
divizije, zdru`ene v nem{ki 14. armadi, prodrle skozi italijanske polo`aje pri Bovcu in Kobaridu, so 
se na~rtovalci odlo~ili, da pri napadu uporabijo tudi strupene pline.

Plinski napad pri Bovcu 
24. oktobra 1917 

O ktobra 1917. leta so Nemci 
za vse topniške baterije do 
kalibra 15 cm pripravili gra-

nate, ki so bile na vrhu označene z 
modrim in zelenim križem. Granate 
»zelenega križa« so bile polnjene s 
fosgenom, strupenim plinom, ki že 
v majhnih koncentracijah povzroči 
zadušitev in smrt. S tem plinom so 
bile polnjene tudi mine, ki so jih 
uporabili na bovškem polju. Granate, 
označene z modrim križem, so vse-
bovale kemične spojine, ki jih uvr-
ščamo med dražljivce in kihavce. Te 
granate so namenili za obstreljevanje 
italijanskih topniških položajev. Z 
njimi bi onesposobili predvsem to-
pniške posadke na gorskih položajih, 
opazovalnice, strojnična gnezda, 
skladišča streliva, skratka vse po-
membne cilje, da bi zlomili odpor 
branilcev.

V Bovški kotlini so se ob predvide-
nem dolinskem preboju odločili, da 
napad 22. strelske divizije podprejo 
s predhodnim obstreljevanjem obmo-
čja cestne zajede Naklo, kjer vodi 
cesta iz Bovca v čezsočo. Načrtoval-
ci napada so predvidevali, da so tam 
zakriti italijanski topovi in pehota, ki 
bi lahko zavrli napad avstro-ogrskih 
enot. Prav za to nalogo je na soško 
bojišče pri Bovcu prišel nemški 35. 
plinski bataljon. Za plinski napad so 
Nemci prvič uporabili angleški sis-
tem »Livens«, saj so vzhodno od 
omenjenega območja namestili okrog 
900 plinskih minometov. To so bile 
enostavne jeklene cevi kalibra 18 
centimetrov, delno zakopane v ze-
mljo, ki so jih v nekaj zaporednih 
linijah namestili okrog kilometer od 
ciljnega prostora – od cestne zajede 
v Naklem do obrežja reke Soče. 24. 
oktobra 1917 so ob drugi uri zjutraj 
pripadniki nemškega plinskega bata-
ljona z električnim vžigom izstrelili 
plinske mine v smeri ciljnega prosto-
ra. Smrtni oblak plina, ki se je spro-
stil ob eksploziji min nad zajedo 
Naklo in zajel tudi manjše kotanje ter 

kaverne v okolici, je ob visoki kon-
centraciji tega plina pomoril italijan-
sko pehoto, topniške posadke in po-
sadke težkih strojnic. Izstreljena 
salva plinskih min je tako v komaj 
tridesetih sekundah pomorila in one-
sposobila več kot 500 mož predvsem 
II. bataljona 87. polka italijanske bri-
gade »Friuli«, ki je branila sredino in 
južno stran dolinskih položajev v 
Bovški kotlini.

Podatki iz ene in druge strani o 
tem, koliko italijanskih vojakov je ob 
napadu zaradi strupenih plinskih hla-
pov umrlo, so različni. Posledica pa 
niso bili samo umrli in prizadeti ita-
lijanski vojaki, ampak je bila s tem 
načeta tudi že tako oslabljena bojna 
morala ostalih italijanskih enot. Itali-
jani namreč niso bili pripravljeni na 
tovrstni napad; njihove zaščitne ma-
ske so bile slabe in skoraj neuporab-

ne. Italijanskih branilcev pa ni načel 
samo ta plinski minometni napad na 
bovškem polju, ampak tudi topniško 
obstreljevanje z rušilnimi in plinski-
mi granatami na celotnem območju 
od Tolmina do Bovca.

Kot že večkrat v poteku prve sve-
tovne vojne se je tako ponovno zgo-
dilo, da je bila kršena ženevska kon-
vencija o prepovedi uporabe strupe-
nih plinov, sprejeta tik pred koncem 
19. stoletja. Tako na zahodnih in 
vzhodnih evropskih bojiščih so od 
začetka prve svetovne vojne leta 1914 
napadalci strupeni plin v bojnem 
spopadu uporabili tudi pri Bovcu 24. 
oktobra 1917. leta.

Mag. Vasja Klavora, preučevalec  
prve svetovne vojne in avtor več knjig iz 
tistega časa

PLINSKI NAPAD PRI BOVCU – Posledica napada s strupenimi plini 24. oktobra 1917 niso bili samo umrli in prizadeti italijanski vojaki, ampak je 
bila s tem načeta tudi že tako oslabljena bojna morala ostalih italijanskih enot. Foto: arhiv Kobariškega muzeja
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četrtek, 15. junij 2017 08:07:20 Zlatarna Azur
Trg maršala Tita 18 a, Tolmin

T: 05/381-14-16
M: 041-923-222

Kristalen pridih poletja za vaše 
celoletno briljantno počutje.

Več na FB strani.

www.zlatarstvo-azur.si

Društvo Notranja Pot, Ulica Gradnikove Brigade 33 (vhod pri trgovini Lega), Nova Gorica

Z ENERGIJO DOTIKA 
DO BOLJŠEGA POČUTJA

i
Najboljše rezultate 
dosega na področju 
•  ortopedije, 
•  ginekologije, 
•  diabetesa, 
•  revmatizma, 
•  artritisa, 
•  glavobola, 
•  bolezni dihal, 
•  psihičnih težav (depresija, 

stres ...), 
•  kardiovaskularnih boleznih, 
•  bolezni limfnega sistema, 
•  pri saniranju posledic infark-

ta/možganske kapi, 
•  motoričnih in drugih teža-

vah otrok (avtizem, hiperak-
tivnost, Downov sindrom ...) 
itd. 

v NOvO GORIcO 
PRIhAJA RUsKI 

ZDRAvILEc

i
Informacije in 

obvezne rezervacije
na: 031-395-864 

(tatjana) 

MAKSIM OSIPOV, 

magister ljudske 
medicine in 

kiropraktik, ki sodi med 
10 najboljših zdravilcev 

na svetu 
(28. avgust–

3. september). 
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Podarjamo 
vstoPnice za 

ogled 
Predstav v 
sng nova 
gorica

Vsem, ki boste do 14. septembra 
2017 odgovorili na nagradno 
vprašanje, bo SOČAsnik v sodelo-
vanju s SNG Nova Gorica podaril 
vstopnice za ogled predstav v 
omenjenem gledališču. Med pra-
vilnimi prejetimi odgovori bomo 
izžrebali tri nagrajence, med ka-
tere bomo razdelili:
• 2 × po 2 vstopnici za predstavo 

Barufe, ki bo v petek, 29. sep-
tembra, ob 20. uri in

• 1 × po 2 vstopnici za predstavo 
Beraška opera, ki bo v četrtek, 
28. decembra, prav tako ob 20. 
uri.

nagradno vPra[anje

Kateri abonma v SNG Nova Gori-
ca zajema drugačne in drzne 
predstave ter je zelo ugoden za 
dijake in študente? 
a) Abonma Nedelja popoldan
b) Abonma Sreda
c) Abonma Mali oder 

Odgovor s polnim imenom in pri-
imkom ter telefonsko številko do 
14. septembra 2017 pošljite na 
naš e-naslov: socasnik@prc.si. 
Imena nagrajencev bomo objavi-
li v naslednji številki SOČAsnika.

Celostna prometna 
strategija

Konec maja je bila potrjena Celo-
stna prometna strategija občine Tol-
min, ki je predstavljena v pričujoči 
brošuri. V letu dni, kolikor je trajal 
proces izdelave, so v postopku sode-
lovali strokovnjaki in javnost. Gre za 
nov način načrtovanja, ki ne pomeni 
le izdelavo in sprejetje strateškega 
prometnega dokumenta, »temveč po-
meni začetek dolgoročnega procesa 
ustvarjanja trajnostnega prometnega 
sistema, pri katerem je gradnja šele 
zadnji korak reševanja izzivov v pro-

metu.« V dokumentu lahko preberete, 
kateri so ključni strateški izzivi in 
priložnosti, kakšna je vizija celostne 
prometne ureditve, podrobneje pa je 
predstavljeno tudi pet stebrov uspešne 
prihodnosti: trajnostno načrtovanje, 
hoja, kolesarjenje, javni potniški pro-
met in motorni promet. Poleg omenje-
ne brošure je bil izdan tudi povzetek 
dokumenta. 

NASLOV: Celostna prometna stra-
tegija. ZALOŽILA: Občina Tolmin. 
LETO IZDAJE: 2017. NAKLADA: 200 
izvodov (povzetek: 200 izvodov). 
ŠTEVILO STRANI: 44 (povzetek 24). 
FORMAT: 20,9 cm × 29,7 cm (pov-
zetek 20,9 cm × 14,7 cm). VEZAVA: 
mehka.

Termalni kompleks 
[ance

Brošura Termalni kompleks Šance 
je plod študentske arhitekturne delav-
nice, ki je v študijskem letu 2015/2016 
potekala na območju nekdanjega vo-
jaškega strelišča pri Žabčah. Študentje 
so na izpostavljeni naravni planoti, 
ki naj bi bila naseljena že v železni 
dobi in jo danes zaraščajo travniki 
ter nizko grmičje, poskušali zasnova-
ti kompleks turističnega naselja s 
termami. »Večina sodelujočih je vzgi-
be za arhitekturno zasnovo projektov 

iskala v lokalnem okolju, pa naj gre 
za bolj neposredno zgledovanje po 
značilnostih tradicionalne gradnje v 
lesu in kamnu ali bolj abstraktne mo-
tive, ki izhajajo iz okoliške naravne 
pokrajine.«

NASLOV: Termalni kompleks Šan-
ce. Arhitekturna delavnica Tolmin 
2015/2016. UREDNIK: tomaž kru-
šec. IZDALA IN ZALOŽILA: Univerza 
v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Ljubljana, 
2017. NAKLADA: 200 izvodov. ŠTE-
VILO STRANI: 40. FORMAT: 14,9 cm 
× 21 cm. VEZAVA: mehka.
Knjižno polico napolnila: Mateja Kutin

Utrinki

V JUBILEJNEM LETU [E 
VE^KRAT NA ^RNO PRST
^rna prst – Planinsko društvo (PD) 
Podbrdo je Planinski dom Zorka Je-
linčiča na Črni prsti, ki jo je še ko-
nec aprila pobelil sneg, odprlo že 
10. junija. Tovorni žičnici je zima pri-
zanesla in tako so žičničarji brez te-
žav na goro prepeljali vse potrebno 
za zagon planinske sezone. Člani 
društva so dom in okolico temeljito 
očistili ter izvedli nekaj izboljšav, ki 
bodo olajšale delo oskrbnikom, pla-
nincem, ki bodo v njej ustavili svoj 
korak, pa izboljšale počutje. Pono-
sni so, da so usposobili sobo, ki ob 
lepem vremenu ponuja pogled vse 
do morja.

Velik transparent na ograji podpor-
nega zidu naznanja praznično leto 
društva. Za seboj ima šest desetletij 
dolgo pot, ki jo bo vse leto bogatilo 
z različnimi akcijami. Sredi julija se 
je v spomin na prvi društveni izlet 

skupaj s PD Cerkno odpravilo na tri-
dnevni planinski pohod na Triglav. 
Razpisali so denarno nagrado v viši-

ni 300 evrov, ki bo namenjena teka-
ču, ki bo 2. septembra na 24. teku 
Ivana Anderleta na Črno prst podrl 

NAGRADA ZA DESET VZPONOV NA ČRNO PRST je spominska majica. Foto: Matjaž Trojar

dosedanji rekord proge iz leta 
2006. Tradicionalno septembrsko 
srečanje planincev na Črni prsti bo 
letos vključeno v akcijo Slovenija 
planinari. Prepleteno bo z druže-
njem, povezovanjem in sodelova-
njem, saj bo hkrati tudi srečanje 
Meddruštvenega odbora planinskih 
društev Posočja. Že deveto leto za-
pored z namenom promocije Baške 
grape, Črne prsti in njenih naravnih 
lepot od 1. aprila do 1. decembra 
teče akcija »Na obisk na Črno prst«. 
Pohodniki, ki bodo najmanj deset-
krat premagali vzpon na goro iz ka-
teregakoli od izhodišč (Kal, Trtnik, 
Mencingerjeva koča v Bohinju, Vrh 
Bače, Vogel ali Rodica) in ga potrdili 
z vpisom v posebno knjigo, bodo na 
občnem zboru društva prejeli maji-
co. Oskrbnika Damjana in goran 
jih nagovarjata k obisku. Vabita ču-
dovit razgled na široka prostranstva 
in dobra hrana.
olga Zgaga, PD Podbrdo
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Več kot 70 različnih modelov 
mobilnih telefonov priznanih znamk 

 TUDI V PROSTI PRODAJI IN
BREZ OBVEZNOSTI DO 

OPERATERJEV
SAMSUNG  APPLE  LG  HUAWEI

CROSSCALL - Specialni robustni 
telefoni

DORO - Specialni telefoni za starejše 

LENOVO   ALCATEL   SONY.....

VABLJENI K OGLEDU
NOVE PONUDBE

V TRGOVINI
Party bluetooth zvočniki GoGen

Kolesarske 
čelade Livall 
z bluetooth 
povezavo

Super cene TV
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( �3 )Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

28. 7.–6. 8. boVeC, Letališče Bovec bovec adventure boogie bovec

29. in 30. 7. ZaHoDNe JULIJSKe aLpe Vzpon na poliške Špike – pot Ceria Merlone (2.274 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

29. 7. TReNTa, Dom Trenta etnološki večer

30. 7. TReNTa, Na Logu Čezmejna ekološka tržnica

Avgust KobaRID poletje v Kobaridu www.kobarid.si

2. 8. (6.30) DoLINa ToLMINKe pohod Zakladi doline Tolminke turizem@potmiru.si, 05/38-90-167

2. 8. (6.30) KRN pohod V zibelko pašništva pod mogočni Krn turizem@potmiru.si, 05/38-90-167

3. 8. TReNTa Vodenje po Soški poti in obisk alpskega botaničnega vrta Julijana

5. 8. VZHoDNe JULIJSKe aLpe Vzpon na Vodnikov ali Zadnjiški Vršac (2.194 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

5. 8. TReNTa Vodenje po alpskem botaničnem vrtu Julijana

5. 8. SLap ob IDRIJCI Turnir v odbojki na mivki z zabavo
ŠKTD Tantadruj: drustvotantadruj@gmail.com, 
051-203-136

5. 8. (18.00) boRJaNa
burjanski sejm – gledališka igra skupine iz Kambreškega, zabava z 
ansamblom

6. 8. (10.30) boRJaNa burjanski sejm – sveta maša, sledi druženje

7.–11. 8. ToLMIN punk Rock Holiday www.punkrockholiday.com

10. 8. TReNTa Vodenje po Soški poti

10.–13. 8. VISoKe TURe pohod na boses Weibele, Tschadinhorn in Schőnleitenspitze PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

11. in 12. 8. poNIKVe Tradicionalni nogometni turnir ponikve 2017 Jani Grahelj: 031-438-501

12. 8. (10:00) VRSNo Legenda.fest 2017 TD Planinski raj Vrsno

12. 8. TReNTa, botanični vrt poiščimo skrivnostni trentarski grintavec

12. 8. KobaRID
Mrzli studenec – strokovni simpozij in kulturni dogodek v počastitev 
prednikov, stare vere, navad in običajev ter ohranjanja kulturne dediščine

TD Kobarid, Natalija Rot: 031-664-253

12. 8. boVeC, center Čomparska noč TD Bovec: 040-348-160

12. 8. (20.00) TReNTa, Dom Trenta odprtje razstave Davida Černute

12. 8. MoST Na SoČI Slovensko prvenstvo v skokih z višin Jernej Vouk: jezero@siol.net

13. 8. (8.00)
SoČa, Dom Klementa Juga v 
Lepeni

Voden pohod na planino Za Depjem

13. 8. STRŽIŠČe Stržiškarski sejem Alenka Zgaga: 041-601-248 

14. 8. (20.00) TReNTa, Dom Trenta Film Via alpina

15. 8.
MoST Na SoČI–ToLMINSKI 
LoM

16. Vzpon na Široko (tekaški in kolesarski) ŠKTD Lom: www.sktd-lom.si

15.–19. 8. ToLMIN overjam International Reggae Festival www.overjamfestival.com

17. 8. TReNTa Vodenje po Soški poti

19. 8. TReNTa Vodenje po alpskem botaničnem vrtu Julijana

19. 8. (11.00)
MRZLI VRH, pred kaverno z 
oltarjem

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

19. 8. (18.00)
KobaRID, Ustanova 
»Fundacija Poti miru v Posočju«

odprtje razstave udeležencev 12. ateljeja pod Krnom »prostor vojne 
in prostor miru« 

KD likovnih ustvarjalcev Tolmin:  
trobec.dare@gmail.com, 041-378-620

19. 8. (20.00) KobaRID (prireditveni prostor) Koncert boruta Skočirja in Kaps’lnov Občina Kobarid

20. 8. (10.00)
Log poD MaNgaRToM–
MaNgaRTSKo SeDLo

17. kolesarski vzpon na Mangart
ŠD Log pod M.: www.vzpon-mangart.si,  
Robert Jurečič: 041-600-515 

20.–25. 8. ToLMIN, CŠOD Tabor za mlade pevce primorske JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

24. 8. TReNTa Vodenje po Soški poti

24.–27. 8. ToLMIN MotörCity (blues rock festival) www.motorcityfestival.com

26. 8.  (od 
17.00 dalje)

KobaRID (več lokacij)
Tango večer v Kobaridu: 17.00 – plesna delavnica, 20.30 – plesni film, 
22.00 – milonga na prostem. V primeru dežja v kulturnem domu. 

Danjela Ivančič: 031-362-879

27. 8. DoLoMITI Vzpon na piz boe (3.152 m n. m.) PD Tolmin (N. in D. Gaberšček): 031-876-010

27. 8. peČINe pozdrav jeseni (kolesarjenje in tek) TD Šentviška planota

31. 8. TReNTa Vodenje po Soški poti

3.–5. 9. ZaHoDNe JULIJSKe aLpe Vzpon na Triglav (2.864 m n. m.)
PD Tolmin, (S. Boljat): 051-622-962,  
(D. Kenda): 041-774-631

8. 9. (19.00)
KobaRID, Ustanova 
»Fundacija Poti miru v Posočju«

odprtje razstave ilustracij Damijana Stepančiča, predstavitev knjige 
Cvetje - Mengore v viharju vojne 1915–1917 in pogovor z avtorjem 
Lovrom galićem

Fundacija: 05/38-90-166, info@potmiru.si

www.kobarid.si
www.punkrockholiday.com
http://www.sktd-lom.si
www.overjamfestival.com
http://www.vzpon-mangart.si
www.motorcityfestival.com
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V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (05/38-41-502, 05/38-41-510, e-naslov: socasnik@
prc.si). Informacije za objavo v naslednji številki SOČAsnika sprejemamo do 12. oktobra 2017. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo odvijale od 20. 
oktobra do 15. decembra 2017. 
Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Objavljamo samo naslednje podat-
ke: datum in uro, kraj, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja ter telefonsko številko ali e-naslov ali spletno stran. Če želite v SOČAsniku podrobneje naja-
viti prireditev v obliki članka, oglasa ali oglasnega sporočila, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja. 
Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.

20.–22. oktober 2017

Posoški razvojni center vas v sodelovanju s posoškimi občinami in 
Primorskim tehnološkim parkom vabi v Tolmin na 
NaJboLJ SoČeN STaRTUp VIKeND.

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

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

Za udeležence brezplačno

Informacije in e-prijave na: nezika.kavcic@prc.si
(Število mest je omejeno.)

Datum Kraj Prireditev Informacije

9. 9. bogaTIN, poLog Tura v okolici bogatina in doline polog PD Tolmin (G. Kutin): 051-238-315

10. 9. (11.00) pLaNINa KUHINJa Srečanje planincev in borcev v počastitev bojev v Krnskem pogorju ZB Kobarid, Vojko Hobič: 040-234-051

15. 9. KobaRID Sejem starin in domače obrti Turistična zveza Gornjega Posočja

15. 9.–1. 10. DoLINa SoČe Festival pohodništva TIC Kobarid, TIC Tolmin, TIC Bovec 

16. 9. ČRNa pRST pohod na Črno prst (1.844 m n. m.) v okviru akcije Slovenija planinari PD Tolmin (M. Brešan): 041-743-356

16. 9. boVeC bovec maraton Tekaško društvo Bovec (V. Vitez: 051-253-471)

16. 9. KaMNo pesem na vasi KZ Musica Viva, Nataša Gabršček: 031-886-905

17. 9. ZILJSKe aLpe Vzpon na belsko Iglo – Vellacher egel (2.108 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

17. 9. (5.00) KoLoVRaT pohod na Kolovrat – Zgodovinski dan z uprizoritvijo turizem@potmiru.si, 05/38-90-167

17. 9. (11.00) KoLoVRaT Uprizoritev kobariške bitke Društvo Triglav, Kobariški muzej, Občina Tolmin

21. 9. ToLMIN V zavetju besede 2017 – Regijsko srečanje literatov seniorjev JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

21.–24. 9. KobaRID Svetovni pokal in predevropsko prvenstvo v natančnosti pristajanja 
z jadralnimi padali

Društvo Adrenalin Paragliding team Gornje 
Posočje

23. 9. (6.30) pohod po poti štirih planin turizem@potmiru.si, 05/38-90-167

23. 9. (11.00) Log poD MaNgaRToM Zborovska transverzala Zbogom orožje, pozdravljena pesem! JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

23. 9. (12.30) KobaRID Zborovska transverzala Zbogom orožje, pozdravljena pesem! JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

23. 9. (14.00) ToLMIN, Mestni trg Zborovska transverzala Zbogom orožje, pozdravljena pesem! JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

24. 9. ČRVoV VRH (Gorski Vrh) Voda – včeraj, danes, jutri TD Šentviška planota

24. 9. (9.00) Na pReLaZ pReDeL Festival pohodništva v dolini Soče: pohod v gamsji raj TD Log pod Mangartom (Peter): 041-748-585

30. 9. bReŠKI JaLoVeC pohod na breški Jalovec (1.613 m n. m.) PD Tolmin (N. in D. Gaberšček): 031-876-010

30. 9. KobaRID Jestival okusov in umetnosti 2017 TIC Kobarid: 05/38-00-490

1. 10. pIRHoVeC pohod na pirhovec (1.661 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

7. 10. KobaRID XXIII. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči
Uprava RS za zaščito in reševanje,  
Rdeči križ Slovenije

7. in 8. 10.
beNeČIJa–KRaSJI VRH–
KobaRID

pohod po poteh emilia gadde turizem@potmiru.si, 05/38-90-167

8. 10. baNJŠICe pohod po Sedevčičevi poti, vzpon na Vetrnik in Zgorelec PD Tolmin (M. Brešan): 041-743-356

8. 10. beNeČIJa praznik kostanja PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

12. 10. (18.00) KobaRID
Slavnostna seja občinskega sveta občine Kobarid s podelitvijo 
nagrad in priznanj

Občina Kobarid

20.–22. 10. ToLMIN Najbolj sočen STaRT*Up VIKeND na temo turizma PRC (N. Kavčič): 05/38-41-519

21. 10. (15.00) KobaRID
Dan Kobariškega muzeja – odprtje razstav »Kobarid – Caporetto 
– Karfreit 1917« v Kobariškem muzeju in »Kaj čudežnega je na vojni?« v 
Ustanovi »Fundacija Poti miru v Posočju«

Kobariški muzej in Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju«

Koledar prireditev

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

