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Tiskano na okolju prijaznem papirju.

Naj odmevajo pozitivne zgodbe

Z adnje dni pred oddajo SOČA-
snika v tisk je kot vedno v 
pisarni vse »po luftu«. Ka-

korkoli obračamo, je ob zaključku 
redakcije vedno norija – preverjanje 
zadnjih informacij, iskanje tehničnih 
»škratov« itd. Stiskamo zadnje atome 
moči …

Za piko na i me čakajo še uvodne 
misli. Če bi jih želela kar stresti iz 
rokava, bi vam že tretjič v tem letu 
pisala o epidemiji, ki nam zadnje 
mesece visi nad glavo. A tokrat ne 
želim pisati o negativnih stvareh. To 
konec koncev ne pripomore k razvo-
ju. Zato bom raje opozorila na pozi-
tivni zgodbi.

Ime, ki je v preteklih tednih ponov-
no močno odmevalo, je Ana Roš in 
z njo Hiša Franko. Priznana kuharska 
mojstrica je z uspehi v kuharskem sve-
tu Posočje in Slovenijo ponesla po vsem 
svetu. Če naštejemo le nekatere: gosto-
vala je v vrhunskih svetovnih restavra-
cijah in kuharskih prireditvah; bila 
predstavljena v seriji »Chef’s Table« 
ameriške produkcijske hiše Netflix; 
akademija »World’s 50 Best Restau-

kokrat omenjali, ker je dejaven na 
številnih področjih in zaslužen za 
marsikatero priznanje. Za dolgoletno 
delo na področju prostovoljstva in 
človekoljubnih dejavnosti pri vzgoji 
otrok in mladine, dejavnosti gorske 
reševalne službe in civilne zaščite je 
pred leti prejel tudi plaketo Občine 
Tolmin. Nedavno tega so ga poslu-
šalci Vala 202 izbrali za ime tedna. 
Nekdanji predsednik Gorske reševalne 
službe Tolmin si je naziv prislužil, ker 
je skupaj s sodelavci uresničil željo 
90-letnemu Albinu Piberniku - Bi-
netu. Nekdanji partizan, vojni in ci-
vilni pilot, najmlajši udeleženec 
Igmanskega marša, je namreč želel 
še enkrat v življenju obiskati parti-
zansko bolnico Franjo.

A to še zdaleč nista edina pozitiv-
na primera v naši dolini. Številni po-
samezniki, društva in organizacije 
skupaj soustvarjajo najrazličnejše 
nepozabne zgodbe, ki lahko služijo 
kot primeri dobrih praks in nas mo-
tivirajo k nadaljnjemu razvoju.
Mateja Kutin,  
glavna in odgovorna urednica

tudi na Facebooku

rants« ji je podelila naziv najboljše 
kuharske mojstrice na svetu, predse-
dnik Republike Slovenije pa jabolko 
navdiha. Za izjemne dosežke na po-
dročju kulinaričnega ustvarjanja in 
promocije Kobariškega je prejela pla-
keto Občine Kobarid. In kaj je odme-
valo junija? Luč sveta je ugledala prva 
izdaja Michelinovega vodnika po 
restavracijah za Slovenijo in v njej je 
prostor našla tudi Hiša Franko, ki že 
vrsto let diha z Ano in Valterjem Kra-
marjem na čelu. Gastronomski vodnik 
je podelil zvezdice šestim restavraci-
jam – po eno so prejeli Atelje iz Lju-
bljane, Dam iz Nove Gorice, Hiša 
Denk iz Zgornje Kungote, Pri Lojzetu 
iz Vipave in Vila Podvin iz Radovlji-
ce. Kar dve Michelinovi zvezdici pa 
je prejela Hiša Franko. Anini inova-
tivni recepti, hrana, pripravljena iz 
lokalnih sestavin, zgodba, ki jo zna 
ob tem povedati, in predvsem trdo 
delo … Vse to jo je poneslo med 
zvezde.

Imamo pa še eno ime, ki se veli-
kokrat sliši – mag. Žarko Trušnovec. 
Tudi v našem mediju smo ga ničkoli-

PROSTOFER NA BOVŠKEM IN KOBARIŠKEM VABI 
PROSTOVOLJCE

Občini Bovec in Kobarid sta pristopili k projektu 
izvajanja brezplačnih nujnih prevozov. Namenjeni 
so starejšim osebam, ki nimajo lastnega prevoza 
ali svojcev, ki bi jih lahko peljali po nujnih oprav-
kih, in prevozom žensk na preventivne preglede 
dojk v sklopu programa DORA.

Odločili smo se za sistem prostofer – prostovoljni 
šofer, zato k sodelovanju vabimo vse voznike z 
vozniškim dovoljenjem B-kategorije, ki ste priprav-
ljeni svoj čas nameniti izvajanju brezplačnih prevo-
zov, da se čim prej prijavite na svoji matični občini.

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVA:

Občina Bovec
kontaktna oseba: Jožica Kavs,  
telefonska številka: 05/38-41-909

Občina Kobarid
kontaktna oseba: Urška Lazar Živec,  
telefonska številka: 05/38-99-200
Skupaj zmoremo!

Občini Bovec in Kobarid

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
Vsi, ki želite postati naročniki 
e-SOČAsnika, nam prek pove-
zave https://bit.ly/2GBGraz 
posredujte vaš e-naslov, na 
katerega vam bomo pošiljali 
povezavo na naš spletni medij.
Uredništvo

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka bo izšla predvidoma konec oktobra. Če bi želeli v  
SOČAsniku objaviti prispevek,  nam besedilo posredujte do 25. sep-
tembra oziroma se o roku dogovorite z urednico.
Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka sta 
na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki bi jih želeli 
objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z uredniško poli-
tiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fotografije pa naj 
bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  
Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG TIGROVCEV 1

5220 TOLMIN

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

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.300 GOSPODINJSTEV!

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

 4 Oglasna deska

 5  Projekt CROSSMOBY: 
Julijske Alpe – pustim se 
zapeljati!

 6  Projekt ATLAS: Od hi{e do 
kulturne krajine

 7  LAS Dolina So~e: Poletne 
»LASarije«

  Iz ob~inskih uprav
 10 Ob~ina Bovec
 19 Ob~ina Kobarid
 26 Ob~ina Tolmin

 32  Koledar prireditev

Na Posoškemu razvojnemu centru (PRC) med drugim deluje tudi to-
čka SPOT (VEM), ki nudi brezplačne storitve podjetnikom.
Tu lahko poleg informiranja in svetovanja uredite še številne druge 
postopke, vezane na vaše podjetje:
• vpišete/izbrišete podjetja (s. p., d. o. o.),
• dodajate/brišete dejavnosti v podjetju,
• prijavljate/odjavljate delavce v obvezna socialna zavarovanja itd.
Nudimo vam tudi možnost udeležbe na delavnicah oziroma usposab-
ljanjih in prejemanje tedenskih podjetniških novic, v katerih najdete 
aktualne razpise, predpise, poslovne dogodke, izobraževanja itd.
Dodatne informacije in prijava na podjetniške novice: 
Polona Cimprič – telefon: 38-41-882, 
e-pošta: polona.cimpric@prc.si

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.
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https:// bit.ly/2GBGraz
www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka
www.prc.si
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Tečaji so brezplačni. Projekt 
Pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc 2018–2022 sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada.

Posoški razvojni center, enota ljudska univerza vabi na

  BREZPLAČNE TEČAJE  
V tečaje se lahko vključijo zaposleni in brezposelni.  

Prednost imajo starejši od 45 let, z manj kot srednješolsko izobrazbo.

Letošnjo jesen se lahko vključite v naslednje tečaje:

Tečaje bomo izvajali v Bovcu, Kobaridu ali Tolminu (glede na število prijav).
Spremljajte novice na www.prc-lu.si in FB-strani Ljudska univerza Tolmin.

Prijavite se na telefonskih številkah 05/38-41-514 (Nika Kikelj Maver) ali 5/38-41-513 (Jana Skočir).

A1 - preživetvena raven

A2 - vmesna raven

B1 - sporazumevalni prag

B2 - višja raven

C1 - raven učinkovitosti

C2 - raven mojstrstva
(skoraj kot naravni govorec)

 Domača kozmetika 
 in družinski 
 proračun  
60-urni tečaj 
izdelovanja domače 
kozmetika (od osnov 
do izdelave emulzije – 
kreme, pisane na vašo 
kožo)

 Krepitev pozornosti in 
 obvladovanje stresa 
60-urni tečaj spoznavanja 
antistresnih tehnik in 
vzpostavljanje psihofizičnega 
ravnovesja (Mindfulness – 
čuječnost)

 Zdravi in vitalni 
60-urni program različnih 
vsebin na temo ohranjanja 
mladostnega videza in počutja

 UŽU – Razgibajmo življenje 
 z učenjem 
120-urni program veščin 21. 
stoletja (zdrav način življenja, 
veščine uspešne komunikacije, 
družinski proračun, krajši 
izobraževalni izleti …)

 Fotografski tečaj 
Začetni ali nadaljevalni 
50-urni tečaj digitalne 
fotografije

 Digitalna mineštra 
50-urni tečaj digitalnih 
veščin (orodja za 
komunikacijo na daljavo, 
družabna omrežja, 
digitalna fotografija, 
urejanje besedil/
podatkov, mobilni 
telefon)

 Socialni oskrbovalec 
 na domu 
150-urne priprave 
na preverjanje in 
potrjevanje nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij 
(NPK)

2018−2022

 60-urni jezikovni tečaji:   
Angleščina za popolne začetnike (raven A1/1) 

Angleščina – osvežitvena, pogovorna (raven A2)
Italijanščina – osvežitvena (raven A1/2)

Ruščina – osvežitvena (raven A1/2)
Nemščina – osvežitvena (raven A1/2)

Nadaljevalni tečaj slovenščine za tujce (raven A1/2)

http://www.prc-lu.si
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Strate{ki projekt CROSSMOBY se spopada z izzivom izbolj{anja praks na~rtovanja 
trajnostne mobilnosti in transportnih storitev v ~ezmejnem pasu med Slovenijo in Italijo. 
^eprav to obmo~je {e vedno formalno deli dr`avna meja, pa zlasti z vidika vsakodnevne 
mobilnosti obmejnega prebivalstva in ~edalje obse`nej{ih turisti~nih tokov deluje kot 
zaokro`ena funkcionalna celota. 

Julijske Alpe – pustim se zapeljati!

Strate{ki projekt CROSSMOBY

P ilotne aktivnosti na širšem območju Julij-
skih Alp so zasnovane tako, da čim bolj 
pripomorejo k zmanjšanju prometne obre-

menjenosti območja, ki je ponekod že krepko pre-
segla zmogljivost tega občutljivega naravnega oko-
lja.

Prav s tem namenom se je poletnim možnostim 
javnega prevoza v dolini Soče tudi letos pridružila 
sezonska avtobusna linija, ki poteka od železniške 
postaje na Mostu na Soči do Kranjske Gore. Linija 
povezuje dve železniški omrežji, dve regiji, dve 
državi, omogoča pa tudi brezplačen prevoz koles 
in je zato še posebej privlačna za vse, ki si želijo 
aktivnega obiska Julijskih Alp.

Kaj ponuja čezmejna avtobusna linija med doli-
no Soče in Gorenjsko?
• Dvakrat dnevno povezuje dolino Soče in Zgor-

njesavsko dolino.

Projekt CROSSMOBY sofinancira Evropski 
sklad za regionalni razvoj prek Programa 
sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014–
2020.

Trajnostna in okolju prijazna mobilnost je lah-
ko ve~ kot le v{e~na fraza. ^e se zanjo odlo~i-
mo, je mo`nost, ki je tukaj in zdaj. 

Most na Soči ŽP 8:20  --

Most na Soči 8:22  --

Modrej 8:23  --

Tolmin 8:30 14:30 (D)

Volarje 8:37  

Kamno 8:41  

Idrsko 8:46  

Kobarid 8:48 14:58 (D)

Trnovo ob Soči 8:57 15:07 (D)

Srpenica 9:03 15:14 (D)

Žaga 9:06 15:17 (D)

Bovec 9:30 15:30

Log pod Mangartom 9:46 15:46

Strmec 9:57 15:57

Predel 10:04 16:04

Rabeljsko jezero 10:11 16:11

Cave del Predil 10:17 16:17

Tarvisio AS 10:27 16:27

Rateče Planica 10:50 16:50

Podkoren 10:54 16:54

Kranjska Gora 10:58 16:58

Kranjska Gora 11:30 17:30

Podkoren 11:34 17:34

Rateče Planica 11:38 17:38

Tarvisio AS 12:14 18:14

Cave del Predil 12:24 18:24

Rabeljsko jezero 12:30 18:30

Predel 12:36 18:36

Strmec 12:44 18:44

Log pod Mangartom 12:55 18:55

Bovec 13:20 19:20

Žaga 13:32 19:31

Srpenica 13:35 19:34

Trnovo ob Soči 13:42 19:40

Kobarid 13:51 19:49

Idrsko 13:54 19:51

Kamno 13:59 19:56

Volarje 14:03 20:00

Tolmin 14:30 20:15

Modrej 14:37 20:22

Most na Soči 14:38 20:23

Most na Soči ŽP 14:40 20:25

VOZNI RED
Železniška postaja Most na Soči–Tolmin–Kobarid–Bovec–Predel–Trbiž–Kranjska Gora

Vozi od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020

• Povezuje Bohinjsko progo z italijanskim železni-
škim omrežjem (postanek na železniški postaji 
v Trbižu je časovno usklajen z odhodi vlakov za 
smer Benetke, Milano, Rim ali Innsbruck).

• Navezuje se na redno avtobusno linijo Kranjska 
Gora–Ljubljana.

• Odličen dostop do izhodišč za pohodniške in 
kolesarske ture.

• Ustavi tudi ob Rabeljskem jezeru.
• Možnost brezplačnega prevoza koles na prikoli-

ci (do 16 koles).
Partner v projektu in nosilec pilotnih aktivnost 

za Julijske Alpe je Posoški razvojni center. Poleg 
pilotne čezmejne avtobusne linije se v projektu 
osredotočamo na revitalizacijo Bohinjske proge kot 
potencialnega veznega elementa v trajnostni mo-
bilnosti med Slovenijo in Italijo, pripravljamo pa 
tudi regijsko Celostno prometno strategijo za širše 
območje Julijskih Alp, ki bo ponudila celovito 
obravnavo prometnega načrtovanja v regiji.
Tjaša Maurič, Posoški razvojni center

Opombe:

   Možnost prevoza koles (prikolica). 
(D) Vozi ob delavnikih razen sobote (via Dolje, Gabrje, Volarje vas, Selišče, Kamno vas, Ladra).
V tabeli zaradi preglednosti niso navedena vsa postajališča. 
Odhodi avtobusov so časovno usklajeni z voznimi redi vlakov na Bohinjski progi (relacija Nova Gorica–Jesenice–Nova Gorica).

TRBIŽ / TARVISIO

VIDEM / UDINE
KRANJSKA GORA

BOHINJSKA BISTRICA

MOST NA SOCI

NOVA GORICA

DUNAJMÜNCHEN

BOVEC

BELJAK / VILLACH

LJUBLJANA

SLOI

A
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Usposabljanje Obnavljamo STARO za NOVO kakovost bivanja je udele`encem omogo~ilo strokovno 
pomo~ pri soo~anju z izzivi prenove stavb z elementi kulturne dedi{~ine in njihovi energetski 
sanaciji.

Od hi{e do kulturne krajine

S tavbna dediščina je nekaj, kar 
je težko spregledati. Pomeni 
prepoznavnost nekega kraja, 

ki na obiskovalca naredi vtis. Je tisto, 
kar ti je takoj všeč, ali pa te že na prvi 
pogled zbode v oči. Za naše kraje bi 
lahko rekli, da se stavbna tipologija 
spreminja skoraj na vsakih nekaj ki-
lometrov. Vsaka ima svoje posebnosti 
in zanimivosti, ki so odtis določene-
ga časa, razpoložljivih materialov in 
človekovih potreb v preteklosti. Ka-
kovost bivanja je tako skupek spošto-
vanja do dediščine in upoštevanja 
spremenjenega načina življenja. Prav 
to je v ospredju projekta ATLAS, v 

katerem kot partner sodeluje Posoški 
razvojni center (PRC).

Lastniki starejših stavb z območja 
občin Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid 
in Tolmin, ki so ob prijavi izkazali 
interes po obnovi objekta ter izzivu 
energetske sanacije, so se spomladi 
lahko udeležili usposabljanja Obnav-
ljamo STARO za NOVO kakovost bi-
vanja. V desetih srečanjih so spozna-
li pomen ohranjanja kulturne krajine 
in se seznanili z osnovnimi pojmi 
gradbene dokumentacije ter pridobi-
vanja dovoljenj, energetske prenove 
objekta in načrtovanja funkcionalnih 
prostorov v objektu. Za zaključek so 

Ime projekta: Napredne re{itve energetske prenove stavb kulturne de-
di{~ine alpskega prostora (ATLAS)
Vodilni partner: Accademia Europea di Bolzano (Italija)
Trajanje projekta: 17. 4. 2018–16. 4. 2021
Vrednost projekta: 1.847.136,89 evra (sredstva Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj)
Opis projekta: Projekt obravnava trajnostno gradnjo alpskega prostora, 
predvsem energetsko prenovo stavb z elementi kulturne dedi{~ine. Med 
rezultati projekta bodo smernice za energetsko prenovo objektov kulturne 
dedi{~ine, ki bodo pomo~ investitorjem, ob~inam in ostalim institucijam 
pri spodbujanju tovrstne prenove. Na voljo bodo tudi informacije o {tevil-
nih dobrih primerih obnove stavb z obmo~ja Alp in tehni~nih elementih 
vgradnje posameznih elementov za izbolj{anje energetske u~inkovitosti.

Projekt sofinancira Evropski sklad za 
regionalni razvoj prek programa Območje Alp.

UDELEŽENCI SO SI ZA ZAKLJUČEK OGLEDALI TOLMINSKE RAVNE kot primer celovite ob-
nove vasi z ohranjanjem značilnosti lokalne stavbne dediščine. Foto: Andrejka Ščukovt, 
ZVKDS OE Nova Gorica

PREDAVANJE V KNJIŽNICI ob ogledu razstave Slovenska alpska arhitektura. Foto: arhiv PRC

OBNAVLJAMO STARO ZA NOVO KAKOVOST BIVANJA 
 jesenska izvedba 

Brezpla~no usposabljanje z izkustvenim u~enjem in prakti~nim delom

Ste lastniki starega objekta in bi ga radi obnovili ali 
na novo uredili za bivanje? 

Razmišljate o (energetski) sanaciji in bi radi 
ohranili elemente stavbne dediščine? 

Imate idejo in potrebujete pomoč strokovnjaka za korak naprej? 

Če ste na vsa tri vprašanja pritrdili, se vključite v skupino, v kateri boste 
pod vodstvom strokovnjakov razvili koncept obnove vašega objekta. Uspo-
sabljanje je namenjeno lastnikom objektov z območja občin Bovec, Cerkno, 

Idrija, Kobarid in Tolmin.
OBSEG: 40 ur organiziranega usposabljanja in samostojnega dela pod 
vodstvom strokovnjakov s področja arhitekture, energetske sanacije in 

stavbne dediščine.
KRAJ: Tolmin in na terenu.

TERMIN: ob torkih od 17. do 20. ure z začetkom predvidoma 15. septembra 
(deset srečanj).

Program s prijavnico bo objavljen v drugi polovici avgusta na spletni strani 
PRC (www.prc.si).

si ogledali Tolminske Ravne kot pri-
mer celovite obnove vasi z ohranja-
njem značilnosti lokalne stavbne 
dediščine.

Pod vodstvom strokovnjakov s 
področja arhitekture, energetske sa-

nacije in kulturne dediščine so ude-
leženci opravili tudi veliko samostoj-
nega dela. Vsak od njih se je posvečal 
lastni projektni nalogi, ki predstavlja 
korak k obnovi objekta.
Jana Podgornik, Posoški razvojni center

http://www.prc.si
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Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 
2014–2020, je Ministrstvo za 
kmetijstvo in prehrano.

Obetajo se novi projekti z 
bogatimi in raznolikimi 
vsebinami

Koronavirus je tudi pri dejavno-
stih, vezanih na izvedbo 5. javnega 
poziva, ki ga je konec januarja obja-
vila lokalna akcijska skupina LAS 
Dolina Soče, terjal svoj »davek«. Ta 
se je kazal predvsem v časovnem 
zamiku. Zaradi nove zakonodaje so 
se dejavnosti zamaknile za dober 
mesec. Kljub temu je LAS Dolina 
Soče zavihala rokave in v času epi-
demije izvajala virtualna svetovanja 
ter po najboljših močeh skušala ani-
mirati potencialne prijavitelje ozi-
roma partnerje. Tako je vodilni part-
ner Posoški razvojni center do izteka 
roka prejel rekordno število vlog. 
»Priznati moram, da nas je odziv 
prijaviteljev prijetno presenetil. Priča-
kovali smo pet vlog, dobili pa še 
enkrat toliko. To pomeni, da nam je 
uspelo prijavitelje animirati do te me-
re, da so prepoznali možnosti za pri-
dobitev nepovratnih sredstev tudi na 
ribiškem skladu. Še bolj pa nas veseli, 
da so se odzvali z bogatimi in razno-
likimi vsebinami,« z zadovoljstvom 
ugotavlja Greta Černilogar, vodja 
LAS Dolina Soče. Čeprav Evropski 
sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 
predstavlja novost v tem program-
skem obdobju, je bil strah, da prija-
vitelji iz območja LAS Dolina Soče ne 
bi znali izkoristiti njegovega potenci-
ala, očitno odveč. »Mnogi so najprej 
mislili, da se lahko prijavijo le s pro-
jekti, ki so povezani izključno z ribo-
gojstvom oziroma neposredno z ribi-
štvom. A temu seveda ni tako. Vedno 
skušamo slediti mnogo širšim ciljem, 
ki smo si jih zastavili v strategiji lo-
kalnega razvoja LAS Dolina Soče. 
Tako da gre tudi tokrat za izbor novih 
projektov, katerih rezultati bodo pri-
spevali k uresničevanju zastavljenih 
smernic,« je še pojasnila.

Poletne »LASarije«

PREMALO DENARJA ZA VSE 
IZRAŽENE POTREBE

Prejete vloge je najprej pregledala 
petčlanska ocenjevalna komisija, ki 
je ugotovila, da so z ustreznimi do-
polnitvami vse administrativno po-
polne in posledično primerne za 
nadaljnjo obravnavo. Njihovo ocenje-
vanje je nato potekalo sredi junija, 
upravni odbor pa je med izbranimi 
konec istega meseca potrdil devet 
projektov, ki jih zdaj čaka le še do-
končna potrditev Agencije RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja 
(AKTRP).

Ob tem naj povemo, da je tokrat 
za nove projekte na voljo okoli 
688.000 evrov nepovratnih sredstev, 
ki jih bosta sofinancirala ESPR in 
Republika Slovenija. A čeprav se 
morda zdi komu znesek visok, se je 
glede na končno število zainteresira-
nih izkazalo, da denarja le ni dovolj 
za vse izražene potrebe. Posledično 
se je pri eni od vlog tokrat pri nas 
prvič pripetilo, da je upravni odbor 
vse do konca leta 2022 preložil odlo-
čitev o sofinanciranju. To pomeni, da 
bo LAS Dolina Soče počakala na mo-

rebitna dodatna razpoložljiva sred-
stva, ki jih bo zagotovilo AKTRP. 
Tako se bo lahko projekt Muharjenje 
na jezeru na Mostu na Soči začel iz-
vajati le pod pogojem, če se izkaže, 
da bo na voljo še kaj denarja.

NOVI PROJEKTI
Pa si poglejmo, kateri projekti so 

na dobri poti, da v prihodnje tudi 
zaživijo.
• Ribiška družina Tolmin je prijavi-

la projekt z naslovom Lipan v po-
rečju Soče, v sklopu katerega bodo 
pripravili celovito poročilo stanja 
jadranskega lipana na območju 
zgornjega toka Soče in njenih pri-
tokov. Na ta način bodo skušali 
priti do podlage, s katero se bo 
uvedlo inovativne ukrepe za reše-
vanje te ogrožene ribje vrste.

• Občina Tolmin namerava v obliki 
učne pešpoti, ki bo uporabnike 
izobraževala o tradiciji ribogojstva 
in ribištva ter o avtohtonih ribjih 
vrstah, urediti breg ob reki Tolmin-
ki in to z vso potrebno urbano 
opremo.
Prav tako namerava omenjena ob-

čina skupaj z Ribiško družino Tol-
min ponovno oživiti Festival Soške 
postrvi in prek te prireditve širiti 
glas o avtohtoni postrvi, ki domu-
je v naših vodah.

• BDI – organizacija dogodkov, 
Gašper Jesenšek bo v okviru pro-
jekta Spodbujanje muharjenja pri 
mladih delavnice muharjenja 
vključevalo v lokalne vrtce in šole. 
Na ta način se bo skušalo otroke 
ter mladostnike navdušiti nad to 
dejavnostjo. S tem se bo prispeva-
lo k ohranjanju kulturne dediščine 
in krepitvi lokalne identitete, ki je 
povezana s Sočo ter soško po-
strvjo. Hkrati pa se bo spodbujalo 
zdrav in aktiven življenjski slog.

• Občina Kobarid bo nadgradila pro-
jekt Oživitev ribogojnice v Kobari-
du. Z njim bo pripomogla k dodat-
nemu razvoju in trženju dejavnosti 
ter dvigu znanja s področja ribištva 
na območju LAS Dolina Soče in 
širše. Dodatno urejeni prostori bo-
do namenjeni izvedbi laboratorij-
skih delavnic na temo spoznavanja 
soške postrvi. Z organizacijo kuli-
naričnega dogodka pa se bo pripo-
moglo k učinkovitejšemu trženju 
lokalnih ribjih produktov.

• Občina Bovec je preteklo leto z 
nepovratnimi sredstvi ESPR v vasi 
Kal - Koritnica pod streho postavi-
la nov objekt – Ribiško hišo. Kot 
smo že poročali, je objekt dokon-
čan v zgornji etaži, medtem ko 
želijo s projektom Ribiška hiša 2 
dokončati še spodnjo etažo in pos-
krbeti za zunanjo ureditev ter na 
obstoječi poti urediti ogledne točke 
z ribiškimi vsebinami. Ob tem bo-
do za zagon vseh predvidenih de-
javnosti skušali zagotoviti tudi 
spremljajoči »mehki del«.

• Faronika, ribogojstvo in ribištvo 
želi s projektom NovaRiba trgu 
ponuditi nov ribji proizvod. Poleg 

Tokrat vam bo lokalna akcijska skupina LAS Dolina So~e postregla s tremi prispevki. Prvi govori o 
novih projektih, ki bodo z bogatimi in raznolikimi vsebinami pripomogli k nadaljnjemu razvoju 
na{ega pode`elja. Poleg tega bomo pohvalili vse leto{nje izbrane nagrajence, ki bodo za svoje ribje 
izdelke v oktobru prejeli priznanja. Pripravili pa smo tudi nekaj informacij o mamljivih okusih, ki jih 
prina{ajo lokalno pridelane sestavine.

ENA IZMED KUHARSKIH DELAVNIC, na kateri je dišalo po ribah, je bila pripravljena v okviru  
projekta Ocenjevanje ribjih izdelkov in je potekala v Logu pod Mangartom. Na fotografiji je ku-
harski mojster Tomaž Sovdat. Foto: Katarina Rutar Ipavec
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tega bo podjetje na terenu predsta-
vljalo tudi obstoječe izdelke. Neka-
teri ribji proizvodi so na lokalnem 
trgu že prisotni, a kljub temu še 
vedno premalo poznani širši jav-
nosti, zato se bodo s prenovljeno 
celostno podobo in pomočjo sple-
tne strani ter terenske raziskave 
trga skušali približati končnemu 
uporabniku, pa tudi lokalnim go-
stincem.

• SARA VURI, zavod za ohranjanje 
lokalnega izročila in okolja, Tol-
min bo v sklopu projekta Podneb-
ne spremembe – vpliv na tempera-
ture vode in ribe skušal pridobiti 
podatke o pretokih ter temperatu-
rah pri tako imenovanih manjših 
vodnih telesih. Na glavnih vodoto-
kih zgornjega porečja Soče te de-
javnike prek svojih hidroloških 

postaj sicer že spremlja Hidrome-
teorološki zavod Slovenije, a po-
datkov pri manjših vodnih telesih, 
ki prav tako pomembno vplivajo 
na akvakulturo in ohranjanje av-
tohtonih ribjih vrst, za zdaj še ni 
na voljo.

• Javni zavod za turizem Dolina 
Soče bo s projektom, ki so ga na-
slovili Pristop k integriranemu re-
kreacijsko-ekološkemu upravljanju 
reke Soče, ugotavljal in analiziral 
prostorske ter časovne intenziv-
nosti plovbe na reki Soči, kar na-
meravajo doseči z uvedbo inova-
tivnega sistema monitoringa in 
sprotne analize podatkov.

NOVA ŠE DVA SKUPNA PROJEKTA
S tem zadnjim, petim javnim pozi-

vom je tako LAS Dolina Soče razde-

lila vsa razpoložljiva sredstva, ki jih 
je uspela pridobiti pri ESPR. Ker pa 
je nekaj denarja ostalo še na drugih 
dveh skladih, se pravi na Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeže-
lja (EKSRP) in Evropskem skladu za 
regionalni razvoj (ESRR), so po bese-
dah Grete Černilogar pripravili še dva 
skupna projekta, ki sta bila prav tako 
potrjena na upravnem odboru. Gre 
za projekt z naslovom Podeželje in 
dediščina v dolini Soče, ki bo v obli-
ki nepovratne finančne podpore so-
financiran iz EKSRP, ter za projekt 
Spodbujanje skupnega/družbenega 
življenja v dolini Soče, ki bo sofinan-
ciran iz sredstev ESRR. Oba projekta 
se bosta izvajala na celotnem obmo-
čju LAS Dolina Soče, vanju pa so, kot 
pravi Černilogarjeva, »umestili vse 
projektne ideje, ki smo jih v pre-
teklem letu prejeli prek nabora«.

KMALU BO TREBA ZAČRTATI 
NOVE SMERNICE

Rok za izvedbo teh projektov in 
oddaja še zadnjih zahtevkov za 
povračilo sredstev se bosta v tem 
programskem obdobju iztekla konec 
junija 2023. O tem, ali se bodo vsa 
razpoložljiva sredstva uspešno počr-
pala, bomo lahko govorili šele takrat, 
ko bodo vsi projekti zaključeni in 
bodo prijavitelji ter projektni partner-
ji za opravljeno delo prejeli obljub-
ljena sofinancirana nepovratna sred-
stva.

Do takrat pa bo LAS Dolina Soče 
na celotnem območju, ki ga pokriva, 
že začela z izvajanjem delavnic, ka-
mor bodo vabljeni vsi ključni akterji: 

krajevne skupnosti, društva, druge 
zainteresirane fizične in pravne ose-
be ter podjetja … S skupnimi močmi 
bodo začrtali nove strateške smerni-
ce, določili prioritetna področja ter 
sooblikovali strategijo lokalnega ra-
zvoja, ki bo služila kot podlaga za 
pridobitev novih razpoložljivih sred-
stev v okviru finančne perspektive 
2021–2027.
Tatjana Šalej Faletič

Priznanja za ribje izdelke 
V okviru projekta Ocenjevanje rib-

jih izdelkov je bilo 18. junija na lju-
bljanski Biotehniški fakulteti izvede-
no drugo ocenjevanje ribjih izdelkov, 
na katerem se je za odličja potegova-
lo 29 ribjih izdelkov. Gre za proizvo-
de, narejene na območjih treh lokal-
nih akcijskih skupin (LAS), in sicer 
LAS Dolina Soče, LAS Gorenjska 
košarica ter LAS Posavje, ki so ustre-
zali kategorijam: dimljeno, marinira-
no in ostali ribji izdelki. 

Tudi letos so predelovalci rib dose-
gli izvrstne rezultate, kar dokazuje 

LAS Dolina So~e

Utrinki

»DOBER SOSED SE IZKA@E  
V TE@KIH ^ASIH«
Ljubljana – Spremenjene gospo-
darske razmere, ki so posledica epi-
demije koronavirusa, so v zadnjih 
mesecih botrovale padcu gospodar-
ske dejavnosti in številnim drugim 
negotovostim. To predstavlja veliko 
nevarnost predvsem majhnim podje-
tjem slovenskega lokalnega gospo-
darstva, ki se preživljajo z izvozom 
ali neposredno prodajo svojih izdel-
kov. V duhu »Podpiramo lokalno« 
sta zato hrvaško prehrambno podje-
tje Atlantic Grupa, ki se lahko po-
hvali s številnimi priznanimi blagovni-
mi znamkami, kot so Argeta, Smoki, 
Cocta, Cedevita, Donat Mg, Bar 
kafe ..., in Mercator, ena večjih trgo-
vskih družb na naših tleh, združila 
moči in priskočila na pomoč – tokrat 
tolminski ribogojnici Faronika. Pred 

koronakrizo so po besedah direkto-
rice ribogojnice Urške Bizjak večji 
del njihovih kupcev predstavljali prav 
vrtci in šole iz vse Slovenije, ki pa so 
v času razglašene epidemije zaprli 
svoja vrata. To je za tolminske ribo-
gojce predstavljalo izgubo večjega 
dela njihovega trga. In prav zaradi te 
izgube bi podjetje kmalu zaplavalo v 
rdeče številke. Zato je omenjeno so-
delovanje prišlo kot naročeno, sku-
paj z njim pa nove priložnosti za na-
daljnji razvoj. Tako bodo odslej po-
strvi iz tolminske ribogojnice pred-
stavljale eno osnovnih sestavin no-
vega ribjega izdelka. Kot so zapisali 
v sporočilu za javnost, je Atlantic 
Grupa v juniju od ribogojnice Faroni-
ka odkupila postrvi, ki bodo upora-
bljene za namaz Argeta posoška po-
strv, ta pa bo od septembra dalje v 
omejeni seriji na voljo pri ekskluziv-

nemu prodajalcu Mercatorju. 

Bizjakova je ob tem pojasnila, da je 
bila ta pobuda zanje popolno prese-
nečenje, na katero so se z veseljem 
odzvali. Ribogojnica Faronika, ki je 
bila zgrajena leta 2015 ob reki Tol-
minki v neposredni bližini sotočja z 
reko Sočo, namreč razpolaga z veli-
kimi zmogljivostmi. Gre za podjetje, 
ki je v lasti Ribiške družine Tolmin in 
se ne ukvarja le z vzrejo, predelavo 
ter prodajo sladkovodnih rib (med dru-
gim tudi avtohtono soško postrvjo in 
jadranskim lipanom), ampak skrbi 
tudi za vlaganja rib v okoliške reke za 
potrebe športnega ribolova. »Za nas 
to sodelovanje pomeni veliko več 
kot samo trenutno rešitev iz zagate. 
Pomeni tudi potrditev trenutni eki-
pi zaposlenih in našemu skupne-
mu delu, da so naši izdelki dobri, 
da so iskani in da se tudi v težkih 

trenutkih lahko rodijo izjemna so-
delovanja in nove priložnosti,« je 
še poudarila direktorica omenjene 
ribogojnice. Tega se dobro zavedata 
tako podjetje Atlantic Grupa kot 
Mercator, ki sta v ključnem trenutku 
priložnost za pomoč prepletla s po-
slovno priložnostjo, saj novi Argetin 
namaz obeta dober tržni potencial. 

A v tej zgodbi gre, kot pravijo vplete-
ni, za veliko več kot samo za razvoj 
novega okusa. To dokazuje tudi od-
ločitev Atlantic Grupe in Mercatorja, 
da se odpovedujeta dobičku od iz-
delka. »Najbolj pomembno je, da 
je izdelek na voljo po ugodni ceni 
vsem kupcem, ki bodo s svojim 
nakupom prav tako pomagali pri 
ponovnem zagonu in okrevanju lo-
kalnega gospodarstva,« je izposta-
vil Tomislav Čizmić, predsednik 
Mercatorjeve uprave, in ob tem po-

PROJEKTI, KI SE PRIJAVLJAJO NA JAVNE POZIVE LAS DOLINA SOČE, SO LAHKO ŠIRŠE 
ZASTAVLJENI. Mnogi so najprej mislili, da se da se lahko na zadnji javni poziv prijavijo le s 
projekti, ki so povezani izključno z ribogojstvom oziroma neposredno z ribištvom. A temu seve-
da ni tako, poudarja vodja Greta Černilogar. Foto: Tomaž Sedej (arhiv LAS Dolina Soče)
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zadostno število točk za dosego šest zlatih, 22 
srebrnih in eno bronasto priznanje. Od tega bodo 
predelovalci rib iz območja LAS Dolina Soče, ki se 
razteza čez ozemlja občin Bovec, Kanal ob Soči, 
Kobarid in Tolmin, 3. oktobra na prireditvi Pode-
želje v mestu, prejeli dve zlati in sedem srebrnih 
priznanj. 

In kdo bo letos prejel priznanja?

Ribogojnica Faronika za: 
• namaz – prekajena postrv s spirulino in hrenom 

(zlato priznanje),
• namaz – prekajena postrv s chilijem in kurkumo 

(zlato priznanje),
• namaz – prekajena postrv z orehi in koščki pre-

kajenega fileja postrvi (srebrno priznanje),
• dimljena postrv šarenka (srebrno priznanje),
• dimljen file postrvi šarenke (srebrno priznanje);

Ribogojnica LIBO za:
• mariniran file rdeče postrvi z aromo dima (sre-

brno priznanje),
• kuhana postrv v oljčnem olju (srebrno priznanje);

Bsvet, Barbara Podpečan Jesenšek za:
• soški postrvji pate (srebrno priznanje),
• pate rdeče postrvi (srebrno priznanje).

Kot že rečeno, bodo dobitniki priznanja prejeli 
na prireditvi Podeželje v mestu, ki bo potekalo na 
Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Tja ste lepo vablje-
ni tudi vsi ostali, ki bi radi poskusili katerega iz-
med nagrajenih izdelkov in se prepričali, da so 
jedi iz slovenskih rib dobre ter okusne.

Slovenska riba je dobra riba! Naj bo večkrat na 
vašem krožniku. 
Jana Podgornik, Posoški razvojni center

Mamljivi okusi lokalno pridelane hrane 
Prvo junijsko soboto je lokalna akcijska skupina 

LAS Dolina Soče, ki deluje pod okriljem Posoške-
ga razvojnega centra, v sodelovanju z Društvom 
samooskrba Kobarid na tržnici v Tolminu pripra-
vila predstavitev dveh zanimivih projektov, v sklo-

Utrinki

vedal, da »so kupci vse bolj naklonjeni lokalnim 
izdelkom, Mercatorjeva strategija pa temelji na 
dolgoročnih odnosih z lokalnimi in regionalnimi 
dobavitelji. Usmeritev v lokalnost in domače 
blagovne znamke je ključna tako za razvoj slo-
venskih dobaviteljev in dobaviteljev v regiji kot 
za nadaljnji razvoj lokalne proizvodnje in skup-
nosti.« Dokaz, da je res tako, predstavlja Merca-
torjeva platforma Moje znamke, ki najbolj priljub-
ljenim domačim blagovnim znamkam prinaša nove 
tržne priložnosti in osvaja nove generacije kupcev.

V takšnih časih je pomembno, da znamo prepo-
znati tiste priložnosti, s katerimi lahko pomagamo 
pri ponovnem zagonu gospodarstva, predvsem 
na lokalni ravni, in da ponudimo izdelke ali stori-
tve, kot jih do sedaj nismo poznali. Kot dodaja 
Enzo Smrekar, podpredsednik podjetja Atlantic 
Grupa za delikatesne namaze, Donat Mg in inter-
nacionalizacijo, je »pomembno spremljati hitro 
spreminjajoče okoliščine in sočasno prepoznati 
priložnosti za razvoj uspešnih zgodb. Pri tem je 

dragoceno sodelovanje med slovenskimi pod-
jetji – ne samo večjimi, za uspešno reševanje 
resničnih gospodarskih problemov v državi je 
ključno sodelovanje med manjšimi in večjimi 
podjetji.« Po njegovem prepričanju lahko takšna 
sodelovanja v lokalnih okoljih naredijo veliko pozi-
tivnih spremememb, ohranijo službe, spodbujajo 
aktivno lokalno skupnost in predvsem ljudem 
vrnejo upanje v boljši jutri. »Podpora slovenske-
mu lokalnemu okolju zato še naprej ostaja po-
memben del strategije poslovanja Atlantic Gru-
pe,« je zaključil Smrekar.
Po izjavi za javnost povzela T. Š. F.

ARGETA POSOŠKA POSTRV NI LE NOVI RIBJI NAMAZ, am-
pak tudi navdihujoč dokaz, da se lahko v težkih časih rodijo 
izjemne priložnosti. Zato lahko rečemo, da sodelovanje Atlan-
tic Grupe z blagovno znamko Argeta, Mercatorja in ribogojni-
ce Faronika predstavljajo primer dobre prakse medsebojnega 
sodelovanja v koronakrizi. Njihovo prepoznavanje priložnosti 
za pomoč lokalnemu gospodarstvu in sodelovanje bo ned-
vomno deležno tudi potrditve pri potrošnikih. Foto: Neža 
Plestenjak

pu katerih je potekala še zanimivejša pokušina. 
Zadišalo je namreč po lokalnih dobrotah:
• polenti in čipsu iz koruznega zdroba,
• domačem kruhu iz lokalno pridelanih mok (od 

polbele do črne),
• ribjem namazu iz postrvi,
• pečenih filejih postrvi. 
Obiskovalci so jih lahko kombinirali z različnimi 
okusi.

Ob tem naj povemo, da izbor omenjenih jedi ni 
naključen, saj so želeli organizatorji z njimi opo-
zoriti na potencial dveh projektov, ki se trenutno 
izvajata na območju LAS Dolina Soče in o katerih 
smo v SOČAsniku že pisali. Kljub temu naj spom-

nimo, da je prvi projekt z naslovom Ocenjevanje 
ribjih izdelkov LAS Dolina Soče prijavila tudi zato, 
da se poveča zavest potrošnikov o visoki prehranski 
kakovosti lokalnih rib in ribjih izdelkov. Gre za 
projekt, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo ter Republike Slo-
venije (RS). V sklopu drugega projekta Jej lokalno, 
ki ga je denarno podprl Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja in RS, pa se je med drugim 
nabavilo kombiniran mlin za žita. Ta je od letoš-
njega leta dalje v precejšnjo pomoč kmetom z 
območja LAS Dolina Soče, saj lahko na ta način 
lažje pridejo do domače moke.
T. Š. F.

IZBOR LOKALNIH JEDI NI BIL NAKLJUČEN, saj so želeli organizatorji z njim opozoriti na dva projekta, ki se trenutno izvajata na 
območju LAS Dolina Soče, prek njiju pa na nič koliko možnosti, ki jih ponujajo okusi kakovostne lokalne hrane. Foto: arhiv LAS 
Dolina Soče
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Ob~ina Bovec
»^e bi ljudje vedeli, kaj vse se dogaja 
in koliko energije se potro{i za ene 
re~i!«

Ste se kdaj vprašali, od kod izvira beseda župan? 
Sama sem si to vprašanje zastavila tik pred sre-
čanjem z bovškim županom, s katerim ob ob-
činskem prazniku vsako leto poklepetam v tra-
dicionalnem intervjuju. 

Naj za začetek povem, da korenine besede žu-
pan segajo vse do župe. V tem primeru ne mislim 
na kulinarično obarvano besedo, ampak staro ge-
opolitično enoto, ki je v času Karantanije zaobjela 
območje ene ali več vasi. In prav župan, ki je bil 
odgovoren kosezom ter drugim plemičem, je bil v 
tistem času na čelu župe. Nekdanje geopolitične 
oblike so zamenjale krajevne skupnosti, katerih 
podaljšane roke so danes občine. A župan ostaja 
tisti vodilni člen, ki odgovarja – v našem primeru 
izvoljenim predstavnikom ljudstva. Valter Mlekuž 
svojo nalogo vsekakor opravlja s srcem. Zdi se, da 
mu ni nič težko. Vsega se loti in pri tem se ne 
boji, da bi mu »padla krona iz glave«, četudi se je 
treba kdaj skloniti in s tal pobrati odvržene smeti 
ali pa napolniti izpraznjen akumulator. To lahko 
potrdim iz prve roke – tisti prazni akumulator je 
bil namreč moj.

Ko se človek pripelje v Bovec, v prvem krožišču 
naleti na leseno skulpturo gamsa, v drugem na 
planinskega orla, po novem pa ga na tretjem 
pričaka še par ovac – nedvomno bovških. Je to 
zadnja pridobitev z delavnic v sklopu mednaro-
dnega projekta ARTISTIC?

Še ena je narejena. Gre za planšarja, ki je že stal 
tu na placu, a smo ga odpeljali, da mu dodamo 
kažipote. Ljudje pridejo in ne vedo, v katero smer 

naj gredo dalje. Zato smo se odločili, da bomo 
planšarju, ki zdaj stoji pri avtobusni postaji, doda-
li kažipote, tako da jih bo ta usmerjal. 

Ko sem vas obiskala lani tak čas, ste bili sredi 
burne razprave o obljubljenih dodatnih sred-

stvih občinam, katerih ozemlja segajo na obmo-
čje Triglavskega narodnega parka (TNP). 

Ufff, lani je bilo res … (Se posmeje in zmaje z 
glavo.)

Takrat konkretnih zaključkov še ni bilo na vidi-
ku, zato sva se temu raje izognila. Kako daleč 
ste s tem danes? Vam je obljubljeni denar že kaj 
bližje?

To je zdaj k sreči rešeno.

Se pravi je kvota znana?
Znana … Milijon … Za vseh osem občin, katerih 

ozemlja segajo na območje TNP. Ta denar smo že 
porazdelili. Največ smo ga prejeli prav mi in Bo-
hinjci. Občina Bohinj ima v parku največ prebival-
stva, mi pa imamo največ ozemlja – skoraj tretjino. 
In s tem nepovratnim namenskim denarjem bomo 
lahko odslej lažje izvedli posamezne naložbe znot-
raj parka.

Bom pa še enkrat povedal, da dokler se je bilo 
treba boriti za ta denar, sva bila z bohinjskim žu-
panom v glavnem sama. Ko pa je bilo treba sred-
stva razdeliti po posameznih občinah, so naenkrat 
apetiti posameznih županov narasli. Tako se ne 
dela! Če bi vsi intenzivno pristopili, kot sva midva, 
bi bilo to veliko hitreje rešeno. Pa se je večina v 
tej fazi raje umaknila. Kaj takšnega bi prej priča-
koval od ministrstva kot od županskih kolegov, ki 
vedo, kako se je treba v tem ožjem varovanem 
delu boriti za vsak najmanjši poseg. Za vsako stvar 
potrebuješ dodatno dovoljenje. V Trenti ali Soči ne 
smeš narediti nič na lastno pest. Omejitve so res 
hude! Ne smeš posekati drevesa brez ustreznega 
dovoljenja, popraviti ograje, da ne omenjam mostu, 
ki smo ga zdaj delali v Soči … Vse ti določijo. Vse 
te zahteve močno dvignejo vrednost vsaki naložbi. 

Iz ob~inskih uprav

ŽUPAN OBČINE BOVEC Valter Mlekuž ob leseni skulpturi 
Miloša Domevščka, ki krasi zadnje krožišče bovške obvozni-
ce. Več o tem v prispevku na strani 14. Celoten intervju z bov-
škim županom si lahko preberete na FB-strani SOČAsnika. 
Foto: Milan Štulc

SRE^ANJE OB PONOVNEM 
ODPRTJU MEJ
Coccau Valico (Italija) – Sredi junija 
sta se ponovno odprli meji, ki sta bili 
zaradi zajezitve širjenja koronavirusa 
zaprti: najprej med Italijo in Sloveni-
jo, dan zatem pa še med Avstrijo in 
Italijo. Na mejnem prehodu Cocau 
Valico so se srečali župani občin Bi-
strica ob Zili, Bovec, Jesenice, 
Kranjska Gora, Malošče, Podklošter 
in Trbiž ter podžupanja Beljaka. Bov-
škega župana Valterja Mlekuža so 
spremljali poveljnik Občinskega šta-
ba Civilne zaščite Edi Melinc, pred-
sednik Gasilske zveze Bovec Boris 
Zorko in Milan Štulc, predstavnik 
za odnose z javnostmi.

Čustven nagovor župana Občine 
Trbiž Renza Zanetteja na ozemlju 
brez meja, kot se je sam izrazil, so 
ob tej nepozabni priložnosti podkre-
pili s prigrizkom in posebno zdravi-
co. Mlekuž se je za sodelovanje 
med županoma in občinama iskreno 
zahvalil govorcu, predvsem pa ko-
mandantu lokalne policije Angelu 
Sarbasiniju, ki je veliko prispeval k 
temu, da smo lahko sistem dovolilnic 
za prehod meje med Slovenijo in Ita-
lijo pripeljali na ustrezno raven, da so 
organi na obeh straneh razumeli pot-
rebe prebivalcev občine Bovec. »Na 
ta način se prijateljstvo in pristno 
sodelovanje kažeta na konkreten 
način ter ne zgolj z besedami. Do-

ŽUPANI S SPREMLJEVALCI IZ OBMEJNEGA OBMOČJA so se srečali ob ponovnem odprtju 
mej.
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Gre v tem primeru za enkratni zne-
sek?

Ja, letos bomo dobili svoj delež od 
tistega milijona, drugo leto pa bo to 
rešeno drugače. Vse občine, ki so v 
parku, bodo samodejno prejemale 
redna letna nepovratna sredstva – se-
veda namenska. To je bila še ena 
bitka, ki smo jo bíli in dobili v tem 
času. Ni bilo preprosto. Kupi papir-
jev, kup birokracije … A mislim, da 
je zdaj to rešeno.

Kaj je tisto, za kar se na vaši obči-
ni trenutno najbolj prizadevate?

Kot strela z jasnega nas je udarila 
vest o zaprtju banke. To je nekaj, kar 
si res prizadevamo rešiti. Na Novi 
KBM pravijo, da »se jim ne splača« 
imeti obratovalnice pri nas. A če bi 
vsi tako gledali, potem se ne izplača 
nič! Zato v teh dneh potekajo inten-
zivni razgovori z dvema bankama. 

Spomnim se, da ste imeli lani veli-
ko opravka tudi z dogovarjanji z 
ministrstvom za zdravje.

To je pa druga stvar, kamor prav 
tako vlagamo veliko energije. Trenu-
tno smo si sicer izborili nujno medi-
cinsko pomoč, kar sem res vesel. 
Zaradi koronavirusa je prišlo do do-
ločenih prerazporeditev in na ta ra-
čun imamo ta hip stalno prisotno 
reševalno vozilo. Treba je poudariti, 
da se je zato rešilo že marsikatero 
življenje pri nas.

Druga stvar pa se še vedno veže 
na dogovarjanja za ortodontsko kon-
cesijo. Nikakor se nismo mogli spri-
jazniti s tem, da se je naša ortodont-
ka iz Bovca vozila na Goriško, za njo 
pa vsi ostali njeni pacienti iz naše 
doline. Pred leti smo si zato komajda 
izborili en dan ortodontske ambulan-

te za otroke pri nas – se pravi v Bov-
cu. To za kar se z ministrstvom in 
vlado pogajamo sedaj, je še en doda-
ten dan. Ugotavljamo, da je za tisti 
en dan v tednu, ki ga imamo na vo-
ljo, enostavno preveč naročenih. 
Vmes je že kazalo, da bomo zadevo 
uspešno rešili, a ko je prišel čas, da 
se pripravi razpis, se je spet vse sku-
paj ustavilo. Tam, kjer po navadi – na 
ministrstvu. Rok se je iztekel in kon-
cesije niso razpisali, ker se je zame-
njalo vodstvo. (Vzdih) Zamenjali so 
se uslužbenci. To je res neverjetno! 
V dveh letih mojega županovanja so 
se zamenjali štirje zdravstveni mini-
stri. Si lahko predstavljate?! Komaj 
enemu dopoveš, s kakšnimi nelogič-
nimi situacijami se srečujemo, in ti 
ta obljubi pomoč, že ga zamenja 
novi. In smo na začetku. Res never-
jetno! Če bi ljudje vedeli, kaj vse se 
dogaja in koliko energije se potroši 
za ene reči! Včasih je res bolje, da 
ne vedo vsega … 

Na račun česa leti bodisi na občino 
bodisi na vas največ očitkov?

Težko rečem … Je pa najbrž vedno 
tako, da imaš ljudi, ki so zadovoljni 
in imaš ljudi, ki jim nikoli nič ni 
prav. Spomnim se, da se je pred ča-
som tožilo, češ da je v Bovcu vse 
zastonj, da ni parkomatov, ko pa jih 
postaviš, je spet vse narobe. Ampak 
sam mislim, da je takšnih, ki bi jim 
prav nič ne ustrezalo, le peščica. Vča-
sih mi kdo reče, »a si vidu, kej se 
piše po Facebooku?« Ne, nisem videl, 
ker ga nimam in me niti ne zanima. 
Če koga, kaj moti, naj pride v mojo 
pisarno in mi to pove. Moja vrata so 
odprta za vse. Vsakogar sprejmem. 
A šele, ko mi bo ustrezno razloženo, 
v čem je težava, bomo s sodelavci 

skušali poiskati rešitev. 

Tudi vašo občino je letos zaznamo-
val COVID-19 …

Ja, ta je res zaznamoval vse. Na 
začetku leta smo zgrabili na polno in 
od vseh treh posoških občin prvi 
sprejeli proračun; seveda s ciljem, da 
bi se čim prej lotili novih naložb in 
da bi čim prej »zalaufali« novo sezono. 
V marcu in aprilu naj bi se pri nas 
začelo snemanje novega filma in je bil 
zato Bovec v tem času v celoti rezer-
viran. Kazalo je, da se bo aprila res 
težko dobila še kakšna prosta soba. 
Praktično bi bil Bovec razprodan, če 
ne bi prišel ta virus. Potem se je 
zaprl Kanin, pa mejni prehodi … Bal 
sem se, kako bo šlo našim firmam – 
tako manjšim kot tudi večjim, kjer je 
zaposlenih največ naših ljudi. Ampak 
se je izkazalo, da so v teh večjih pod-
jetjih izkoristili nekaj dopusta in da 
je nato proizvodnja kljub vsemu tek-
la bolj ali manj nemoteno dalje. 
Upam, da je najhuje mimo in da se 
ne bo zgodilo kakšno odpuščanje. 
Upam, da se bo tudi turizem počasi 
pobral.

Mnenja o tem, kakšna bo letošnja 
turistična sezona, so precej deljena. 
Napovedi za naprej so nehvaležne, 
a kljub temu … Kakšni so občutki? 

Glede na aktualno zasedenost tu-
rističnih kapacitet sem zelo zadovo-
ljen. Letošnjo poletno sezono zago-
tovo rešujejo turistični boni. Imamo 
pa tudi to srečo, da smo dovolj velika 
občina. Imamo Sočo, veliko pohodni-
ških poti, Kanin …, tako da se lahko 
gostje razporedijo in držijo ustrezno 
razdaljo, kar je pomembno za pre-
ventivo in varnost ne le domačinov, 
ampak tudi naših gostov. 

Pri vas se zdi, kot da hotelski duh 
ni podlegel koronavirusu. Na tem 
področju se kaže kar nekaj novosti.

Ja, Hotel Alp bi zagotovo že prej 
odprl svoja vrata, če ne bi bilo takšne 
situacije. Kar se tiče Hotela Kanin, 
vem, da so vmes potekali razgovori 
o zamenjavi lastništva, a se načrtno 
nisem želel preveč vmešavati – pred 
časom sem lastnikom iz Rusije pove-
dal, da sem razočaran nad situacijo, 
saj je sprva kazalo, da bo hotel na 
hitro obnovljen in da bo že kmalu 
začel sprejemati goste. A je žal še 
vedno zaprt. Ni interes občine, da so 
hoteli zaprti in da propadajo, ampak 
da obratujejo in to ne le poleti, tudi 
pozimi. Če tega ni, je težko zagotav-
ljati stacionarne goste.

V kratkem se nam obeta odprtje 
povsem novega, štirizvezdičnega ho-
tela v samem središču ob kulturnem 
domu. Kolikor smo lahko, smo jim 
pri tem pomagali – tako kot drugim. 
Na vidiku je še en nov hotelski pro-
jekt ob letališču. Pred začetkom grad-
nje bo ta predstavljen članom občin-
skega sveta. Pravzaprav bi že bil, če 
ne bi imeli na dnevnem redu toliko 
točk. Gradnja naj bi se začela po kon-
cu turistične sezone. V delu je še en 
tak kompleks v Soči – tam, kjer je 
nekoč stala stavba od Iskre. Ne sme-
mo pozabiti še na tistega v Trenti. 
Tam, kjer stoji nekdanji Hotel Orel, 
želi novi lastnik urediti nočitvene 
kapacitete, a kot kaže, mu bo največ 
težav povzročala čistilna naprava. A 
to je že druga zgodba. Skratka zani-
manja in pobud zainteresiranih novih 
investitorjev ni malo. Kar naprej 
imam kakšnega v pisarni. 

Ne urejajo se samo nove nočitvene 
kapacitete, ampak tudi parkirišča. 

kazali smo, da skupaj lahko prese-
žemo tudi tako zapletene ovire in 
kljubujemo v izrednih razmerah, ki 
so nas vse doletele tako nepriča-
kovano,« je poudaril Mlekuž.
Besedilo in foto: Milan Štulc

AVTOBUSNI LINIJI PREKO 
PREDELA IN VR[I^A 
Poso~je – Občina Bovec je bila v so-
delovanju z Občino Trbiž in podpred-
sednikom Furlanije - Julijske krajine 
Stefanom Mazzolinijem v zadnjih le-
tih dejavna pri pridobivanju dovoljenj 
pri italijanskih institucijah za vzposta-
vitev linije Bovec–Predel–Trbiž–
Kranjska Gora. Za avtobusno linijo čez 

Vršič pa je v sodelovanju z Občino 
Kranjska Gora sofinancirala nepokri-
te stroške za prevoze v juniju in sep-
tembru. Na ta način si bovška občina 
prizadeva za trajnostno mobilnost.

Letos se je uvedba linij zaradi izre-
dnih razmer in ukrepov za zajezitev 
širjenja novega koronavirusa nekoli-
ko zamaknila. S 1. julijem pa sta za-
čeli obratovati avtobusni liniji avtobu-
snega prevoznika Nomago, ki ljubi-
telje gora in Posočja popeljeta iz 
Bovca čez Vršič na gorenjsko stran 
ter po novem z Mosta na Soči preko 
Predela in Trbiža do Kranjske Gore. 
Slednji ima tudi prikolico, ki omogo-
ča brezplačen prevoz 16 koles. Po-
vezavo Most na Soči–Kranjska Gora 

DO KRANJSKE GORE Z AVTOBUSOM – V poletni sezoni se lahko na Gorenjsko zapeljete iz 
Bovca preko Vršiča. Novost letošnjega leta pa je povezava med Mostom na Soči in Kranjsko 
Goro čez prelaz Predel; avtobus nudi tudi brezplačen prevoz do 16 koles.
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Kje so novi parkirni režimi?
Tako kot lani smo tudi letos pred 

kulturnim domom spet začeli s po-
biranjem parkirnine – zaradi epide-
mije malo kasneje. Asfaltirali smo 
tudi dovoz na parkirišče na Žarščah, 
čeprav tu nimamo lastniškega deleža. 
Gre za privat zemljišče, ki nam ga je 
lastnik odstopil v uporabo. Tudi tu s 
sistemom EasyPark in parkomatom 
pobiramo parkirnino – nekoliko niž-
jo, ki se ji je lastnik odpovedal v ko-
rist občine. Parkirnino pobiramo še 
pri Velikih koritih Soče, nov prometni 
režim pa smo po novem uvedli tudi 
za obiskovalce Mangarta. 

V času poletne sezone je navadno 
družabno življenje na vrhuncu. Kaj 
lahko pričakujemo letos?

Tako kot vsako leto smo tudi letos 
imeli v programu postavitev odra na 
placu in številne prireditve. Večino 
smo zaradi trenutne situacije že 
umaknili. Odpadel bo tudi Bovec ma-
raton. Nekaj manjših prireditev smo 
vseeno pustili. Pri Stergulčevi hiši 
imamo lepo urejen gouf, ki je čisto 
primeren za kaj takšnega. Upam pa, 
da bomo kljub vsemu Čomparsko noč 
le uspeli izvesti. A zagotovo ne tako, 
kot smo bili vajeni.

Sodelujete tudi v regijskem projek-
tu, ki se veže na daljinsko kolesar-
sko omrežje in bo potekalo po Go-
riški razvojni regiji. Kako torej 
kaže kolesarskim naložbam?

Ko smo izvedeli, koliko denarja je 
na voljo v tem projektu, smo kar vi-
deli, kako bomo pot speljali vse od 
Trente navzdol do Kobarida. Denarja 

Na junijski seji tudi o 
nagrajencih in parkirnini

Na seji, ki je sredi junija potekala v 
Stergulčevi hiši, so člani Občinskega 
sveta (OS) Občine Bovec najprej spre-
jeli rebalans proračuna za letošnje 
leto, nato pa Odlok o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za ob-
močje občine Bovec (prvo branje). 
Obravnavali in po skrajšanem postopku 
so sprejeli še Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o gospodar-
skih javnih službah v občini Bovec 
(prvo branje) ter Odlok o nadomesti-
lu za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju občine Bovec (prvo branje).

V nadaljevanju so obravnavali Od-
lok o spremembi Odloka o ustanovi-
tvi Javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Bovec (drugo 
branje) in Odlok o spremembi odlo-
ka o turistični in promocijski taksi v 
občini Bovec, pri čemer je šlo zgolj 
za spremembo dela besedila v 8. čle-
nu. Sprejeli so tudi nov odlok o po-
kopališkem redu.

V nadaljevanju seje je predsednik 
nadzornega sveta Vojko Kovačič po-
dal poročilo za lansko leto in pred-
stavil letošnji program, ki zajema 
pregled prihodkov iz naslova turisti-
čne takse ter način in namen porabe 
v letu 2019, pa tudi pregled prihod-
kov in odhodkov v zvezi z upravlja-
njem letališča Bovec v lanskem letu.

OS Občine Bovec je obravnaval 
predlog Komisije za priznanja in odli-
kovanja za podelitev priznanj. Plake-
to so namenili Ediju Melincu, prizna-
nja Dominiku Černuti, Ivanu Krava-
nji, Matiji Mlekužu in Petru Žigonu, 
denarno nagrado pa Sekciji Turistič-
nega društva Bovec »Klic živali«.

OS Občine Bovec se je seznanil še s 
Poročilom o gospodarjenju z gozdovi 
v lasti občine in agrarnih skupnosti v 
letu 2019 ter Programom vzdrževanja 
gozdnih cest v letu 2020. Sejo so 
zaključili z obravnavo sprememb in 
dopolnitev sklepa o določitvi parkir-
nih površin v občini. Sprejeli so, da se 
na parkirišču Virje določi parkirne po-
vršine, kjer se bo od 1. aprila do 30. 

je bilo zadosti, a hkrati je bilo tudi 
kup drugih pogojev, ki jim je bilo 
treba zadostiti. Pri takšnih zadevah 
se vedno ustavi pri pridobivanju la-
stništva posameznih zemljišč. Zato 
smo apetite zmanjšali in trenutno 
urejamo dokumentacijo od Bovca do 
Čezsoče. Od tam bomo prišli do ces-
te na drugi strani Soče. Prav na tej 
relaciji smo končno dobili gradbeno 
dovoljenje, tako da bomo lahko sep-
tembra začeli z vkopom kablovoda 
do Kobarida, hkrati pa bomo urejali 
kolesarsko pot. V glavnem smo do-
bili potrebna soglasja lastnikov – 
mislim, da nam le še v Trnovem 
manjkajo tri, mogoče štiri odobritve. 
Ampak upam, da se bo tudi to ure-
dilo.

Prej sva omenila turistične bone. 
Kje boste porabili svojega?

V bistvu še ne vem. Vem pa, da na 
Bovškem gvišno ne bom ostal. Če 
ostanem tu, potem … Potem bo to 
vse prej kot oddih (se posmeje).
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

NA JUNIJSKI SEJI JE BOVŠKI OBČINSKI SVET POTRDIL LETOŠNJE NAGRAJENCE. Nagrade bodo prejeli na slavnostni seji, ki je zaradi ukre-
pov za preprečevanje širjenja COVID-19 preložena za nedoločen čas.

zagotavlja Posoški razvojni center 
prek strateškega čezmejnega pro-
jekta CROSSMOBY (več o tem lahko 
preberete v prispevku na strani 5).

Vozni red je objavljen na spletni strani: 
https://bit.ly/poletne-linije-Nomago.
Besedilo in foto: Milan Štulc

SPREMENJEN PROMETNI 
RE@IM NA MANGARTSKI 
CESTI
Mangartsko sedlo – Na mangart-
ski cesti je od prve julijske sobote 
vzpostavljen prilagojen prometni re-
žim. Zaradi prometne varnosti, po-
manjkanja parkirnih mest in umirja-
nja prometa na območju Mangart-
skega sedla je hkratno število vozil 
na mangartski cesti omejeno. Pri 
Mangartski planini je postavljena sa-

modejna zapornica s števcem pro-
meta, pri odcepu ceste pri Mlinču 
pa digitalni prikazovalnik zasede-
nosti parkirnih mest. Ko je kapacite-
ta ceste dosežena, je na digitalnem 
prikazovalniku objavljeno obvestilo o 
zasedenosti parkirnih mest, samo-
dejna zapornica pa se do sprostitve 
parkirnih mest ne odpre več.

Za obiskovalce, ki bodo kljub omeji-
tvi želeli na Mangartsko sedlo, je ob 
koncih tedna v juliju in avgustu orga-
niziran javni prevoz iz Loga pod 
Mangartom. Odhodi so vsako polno 
uro od 6. do 17. ure, prevoz pa je 
brezplačen.

»Razlog za uvedbo spremenjenega 
prometnega režima je predvsem v 
zagotavljanju prometne varnosti in 
manjšem obremenjevanju Man-
gartskega sedla z individualnim 

NA MANGARTSKEM SEDLU JE OD ZAČETKA JULIJA SPREMENJEN PROMETNI REŽIM – 
Ko je kapaciteta ceste dosežena, se samodejna zapornica do sprostitve parkirnih mest ne od-
pre več. Ob koncih tedna je vse do konca avgusta iz Loga pod Mangartom do Mangartskega 
sedla organiziran brezplačen javni prevoz.
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Utrinki

septembra plačevala parkirnina, kar bo 
nadzorovalo medobčinsko redarstvo, 
ki bo ob neplačilu izreklo kazni. Pri 
Velikih koritih ob cesti v Lepeno se 
za pobiranje parkirnine nameni do-
datno zemljišče (del parkirišča proti 
mostu). Osebe, ki opravljajo gospo-
darsko dejavnost na bovškem trgu, 
imajo možnost nakupa letne dovolil-
nice za parkiranje na parkiriščih pri 
kulturnem domu, Mercatorju in vrt-
cu; zanjo bodo odšteli 120 evrov. Za 
parkiranje na parkirišču Žaršče lahko 
kupimo letno dovolilnico v višini 120 
evrov, za občane pa znaša deset ev-
rov (letne dovolilnice je mogoče pri-
dobiti na Občini Bovec).
Besedilo in foto: Milan Štulc

Son~ni Kanin preoblikovan v 
d. o. o.

Občina Bovec je na podlagi javne-
ga razpisa za izvedbo revizije poslo-
vanja Javnega zavoda (JZ) Sončni 
Kanin kot najugodnejšega ponudnika 
izbrala družbo Solventa. Občinski 
svet Občine Bovec (OS) se je na tret-

ji izredni seji v začetku julija seznanil 
s poročilom o poslovanju omenjene-
ga zavoda, delom Komisije za pre-
gled poslovanja JZ Sončni Kanin 
(Komisija) in njenih ugotovitev. Svo-
je videnje revizijskega poročila je 
podal predsednik Sveta JZ Sončni 
Kanin Miha Sotlar. Na vprašanja gle-
de revizijskega poročila je svetnikom 
odgovarjala Duši Leben iz Solvente, 
odgovore oziroma pojasnitve za od-
ločitve v času njegovega direktorstva 
pa je podal takratni v. d. direktorja 
Marijan Skornišek. OS je sprejel 
sklep, da se slednjemu omogoči, da 
pripravi odzivno poročilo na revizij-
sko poročilo in poročilo Komisije.

Sledilo je odločanje o preoblikova-
nju JZ Sončni Kanin. Smiselnost ozi-
roma potrebo po preoblikovanju in 
Odlok o preoblikovanju je predstavi-
la direktorica zavoda Manuela Božič 
Badalič. Z namenom, da bi se uredi-
lo poslovanje, predvsem v delu tržne 
dejavnosti, in zaposlovanje delavcev, 
predvsem pa z namenom nemotene-
ga opravljanja dejavnosti, ki se izva-

jajo v javnem interesu, je bilo predla-
gano preoblikovanje javnega zavoda 
v družbo z omejeno odgovornostjo. 
OS je najprej sprejel amandma sve-
tnika Jerneja Skoka, da se število 
članov nadzornega sveta s predlaga-
nih tri poveča na pet, in sicer tri čla-
ne, ki zastopajo interese ustanovite-
lja, ter dva člana, ki zastopata intere-

se delavcev. V drugem branju je nato 
potrdil odlok o preoblikovanju javne-
ga zavoda v družbo z omejeno odgo-
vornostjo ter Odlok o upravljanju 
žičniških naprav na smučišču Kanin 
in prevozu potnikov s krožno kabin-
sko žičnico.

V zaključevanju seje so svetniki 
sprejeli še sklep o financiranju poli-
tičnih strank.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Zaklju~ena gradnja vzhodne 
vpadnice

V Bovcu so pred poletno turistično 
sezono končali z gradnjo vzhodne 
vpadnice. Dela so zaključili s fino pre-
plastitvijo celotne trase na odseku od 
bovškega vrtca do trgovine Mercator. 
Preplastili so tudi pločnike, umestili 
dve cestni grbini s prehodi za pešce 
ter postavili prometno signalizacijo in 
cestne oznake. Na vzhodni vpadnici 

BOVŠKI OBČINSKI SVETNIKI SO JULIJA NA IZREDNI SEJI POTRDILI ODLOK, s katerim so Sončni Kanin iz javnega zavoda preoblikovali v 
družbo z omejeno odgovornostjo.

DELA NA BOVŠKI VZHODNI VPADNICI so se zaključila še pred poletno turistično sezono.

motornim prometom. Ob stalno 
naraščajočem prometu je že pre-
sežena nosilna zmogljivost visoko-
gorskega okolja, prav tako pa ni 
več mogoče zagotavljati ustrezne 
varnosti. Oteženo je srečevanje vo-
zil, parkiranje pa je omejeno na 
razpoložljive površine ob cesti pod 
Mangartskim sedlom, saj je promet 
od kilometra 9,500 dalje prepove-
dan zaradi nevarnosti skalnih po-
dorov,« je v sporočilu za javnost za-
pisala Direkcija RS za infrastrukturo.
Besedilo in foto: Milan Štulc

PLA^ILO PARKIRNINE TUDI 
NA @AR[^AH IN PRI VELIKIH 
KORITIH
Bov{ko – Od 10. julija dalje je treba 
plačati parkirnino tudi na parkiriščih 
Žaršče v Bovcu in Velika korita ob 

cesti v Lepeno. Občina Bovec se je 
odločila za pobiranje parkirnine na 
dva načina, in sicer prek sistema 
EasyPark ter na parkomatu. Storitev 

EasyParka je plačljiva, strošek tran-
sakcije pri plačilu parkirnine pa je 
minimalno deset centov oziroma 15 
odstotkov od vrednosti parkirnine.
Sistem plačevanja je preprost. Pla-
čate po porabi prek aplikacije Easy-
Park, ki je najbolj razširjena po vsej 
Evropi, kar omogoča plačilo tudi dr-
žavljanom drugih držav. Na Žarščah 
se prek EasyParka vsako uro plača 
0,50 evra, na parkiriščih ob Velikih 
koritih en evro, ravno tako na parki-
riščih pri kulturnem domu, Mercator-
ju in vrtcu. Pri plačilu prek te aplika-
cije se poleg parkirnine plača še 
strošek transakcije. Za parkiranje na 
omenjenih parkiriščih v Bovcu lahko 
zainteresirani pridobijo letne dovolil-
nice. Več o tem lahko preberete v 
prispevku zgoraj, ki se začne na 
prejšnji strani.
Besedilo in foto: Milan Štulc

ODSLEJ LAHKO TUDI NA NEKATERIH PAR-
KIRIŠČIH NA BOVŠKEM plačujemo prek 
aplikacije EasyPark.

NOVA ZANIMIVA DO@IVETJA 
NA KANINU
Kanin – Pri osvajanju večine sloven-
skih vršacev je potrebna večurna 
hoja, na Kanin pa vas najdaljša slo-
venska gondola v samo 30 minutah 
pripelje v pravi visokogorski biser, 
kjer se odpre prečudovit pogled ta-
ko na okoliške gore kot tudi na mor-
je. Vroči poletni dnevi kar kličejo po 
tišini, sprostitvi in ohladitvi, poleg 
naštetega pa vam visokogorski cen-
ter ponuja tudi nekaj poletnih novo-
sti, med katere lahko umestimo pi-
knik na Kaninu. Kaj je boljšega kot 
piknik nad 2.200 metri nad morjem 
s pogledom na morje? V dolini prev-
zamete košaro najboljših lokalnih 
dobrot, se zapeljete z gondolo in sa-
mo še poiščete pravi kotiček za po-
poln družinski piknik.
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je hitrost vožnje omejena na 30 kilo-
metrov na uro.

Dela s celostno izvedbo, ki so za-
jemala tudi gradnjo nove komunalne 
infrastrukture za odvajanje meteornih 
voda, vkop vodov za kabelsko televi-
zijo, telefonijo ter toplovoda daljin-
skega ogrevanja na lesno biomaso, 
javno razsvetljavo s postavitvijo in 
priklopom uličnih svetilk, so tako 
končana. Celotna naložba ureditve 
vzhodne vpadnice je vredna dobrih 
340.000 evrov in je v celoti financi-
rana iz proračuna Občine Bovec.

V sklopu sanacije je občina finan-
cirala tudi ureditev ob ulici. Na novo 
so asfaltirali območje ob pekarni in 
sosednjih vrstnih hišah. Komunala 
Tolmin je poskrbela za postavitev 
cvetličnih korit in dveh klopi z doda-
tnimi koši za smeti. Tako vzhodna 
vpadnica kot območje ob njej sta 
zdaj lično urejena in tudi veliko bolj 
varna.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Urejeno {e zadnje kro`i{~e 
bov{ke obvoznice

Svojo vsebino ter dokončno podo-
bo je dobilo tudi krožišče obvoznice 
z vzhodno vpadnico v Bovec in ces-
to v industrijsko cono, po domače pri 
Remontu. Za ureditev tudi tega osre-
dnjega dela je poskrbela Občina Bo-
vec, skulpture na vseh treh krožiščih 
pa so plod delavnic v sklopu projek-
ta ARTISTIC.

Krožišče krasita bovški ovci, ki 
simbolično mirno počivata na skali 
na travniku in popotnike opominjata 
na eno najpomembnejših kmetijskih 
dejavnosti Bovškega. Avtor skulptur 
v vseh treh krožiščih je domačin Mi-
loš Domevšček.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Gradnja mostu ^re{njica
Kot smo v SOČAsniku že pisali, se 

je v lanskem letu začela, letos spo-
mladi pa nadaljevala gradnja mostu 
Črešnjica v vasi Soča. Na že priprav-
ljene temelje so tako sredi junija pos-
tavili železni most z leseno vozno 
površino, ki so ga pred tem sestavili 

na lokaciji blizu nekdanje tovarne 
Iskra.

Most je dolg 26 metrov, tehta pa 
kar 17 ton, zato natovarjanje, prevoz 
in postavitev čez reko Sočo še zdaleč 
ni bila preprosta naloga. Kljub temu 
so vsa dela izvedli brez zapletov. Na-
daljevali so z gradnjo dovozov na 
obeh straneh mostu, ureditvijo 
priklopa na glavno cesto Bovec–Tren-
ta, postavitvijo osvetlitve in prometne 
signalizacije; vsa dela morajo biti po 
pogodbi zaključena v začetku avgusta.

Investitor je Občina Bovec, celotna 
naložba pa je vredna skoraj 570.000 
evrov. Most bo izjemnega pomena za 
zaselek Mišja vas. Stari most je bil 
namreč že zelo dotrajan in nevaren, 
zdaj pa bo mogoče čezenj brez težav 
prevažati drva, material za obnovo 
hiš in drugih težjih bremen, ki jih 
doslej po tej poti ni bilo mogoče vo-
ziti, ter izvajanje pluženja v zimskem 
času.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Nova polnilnica za elektri~ne 
avtomobile

Na parkirišču ob Okrepčevalnici 
Kaninske legende je Občina Bovec s 
pomočjo pridobljenih sredstev Eko 
sklada postavila novo polnilnico 
električnih avtomobilov, ki omogoča 
polnjenje dveh vozil hkrati. Lastnik 
je občina, upravljavec pa Sončni Ka-
nin.

Parkiranje na dveh označenih par-
kirnih mestih, kjer električno vozilo 

Utrinki

VSA TRI KROŽIŠČA BOVŠKE OBVOZNICE krasijo lesene skulpture Miloša Domevščka.

MOST ČREŠNJICA JE DOLG 26 METROV, TEHTA PA KAR 17 TON, zato natovarjanje, prevoz 
in postavitev čez reko Sočo še zdaleč ni bila preprosta operacija.

Za najmlajše je lahko izjemno doži-
vetje tudi spoznavanje kozoroga Be-
njamina, najlepšega in najmočnejše-
ga kozoroga na Kaninskem pogorju. 
Kanin ponuja pravljico za male in ve-

KANIN PONUJA NOVA ZANIMIVA DOŽIVETJA, tudi piknik z domačimi dobrotami. Foto: arhiv 
Sončnega Kanina

like otroke. Kaj se dogaja kozorogu 
in kakšne naloge čakajo vse, ki mu 
boste pri tem pomagali, izveste v no-
vi družinski dogodivščini. Ta je 
brezplačna, le z gondolo se zapelje-

te do vrha in že boste lahko del te 
čudovite pravljice. Otroci so navdu-
šeni, »veliki otroci« pa radovedni. 
Do konca avgusta gondolska žični-
ca obratuje vsak dan, urnik obrato-
vanja ter obvestila o pestrem doga-
janju najdete na spletni strani in dru-
žabnih omrežjih. Po novem pa lahko 
s helikopterjem poletite z letališča 
Bovec in doživite panoramski prelet 
Kaninskega pogorja.
Nataša Tratnik, Sončni Kanin

SPOMIN ILKE [TUHEC V 
KANINSKIH LEGENDAH
Bovec – Na smučišču Kanin je, kot 
smo že pisali, letos trenirala smučar-
ka Ilka Štuhec. Po končanem tre-
ningu se je direktorici Manueli Bo-
žič Badalič in vsem delavcem Son-
čnega Kanina zahvalila tudi s startno 
številko in svojim plakatom z lastno-
ročnim podpisom. Oba bosta o zgo-
dovinskih dnevih njenega treninga 

na Kaninu pričala v okrepčevalnici 
Kaninske legende.

Štuhčeva je zelo pohvalila trud in 
profesionalnost žičničarjev ter prip-
ravljavcev prog, za brezhibno orga-
nizacijo pa tudi vse delavce Son-
čnega Kanina. Tem pohvalam se je 
pridružila tudi Meta Hrovat, ki je si-
cer s treningi na Kaninu zaključila 
nekoliko prej. Obe pa sta se vsem v 
Sončnem Kaninu iskreno zahvalili za 
njihov pristop in pripravljenost delati 
tudi ob urah izven ustaljenega urni-
ka. Tudi osebje Sončnega Kanina 
obema smučarkama namenja samo 
pozitivne misli in pravi, da sta 
nadvse prijazni dekleti ter da jim je 
bilo v čast delati z njima. Župan Ob-
čine Bovec Valter Mlekuž je bil ve-
sel takega zadovoljstva smučark. 
Zahvalil se jima je, da sta se odločili 
za trening na smučišču Kanin. Zdaj 
bomo vsi še bolj s pričakovanjem 
spremljali smučarske tekme v ženski 
konkurenci, saj bodo tri naša dekle-

SO^Asnik, letnik XXI, {t. 3, 2020



SO^Asnik, letnik XXI, {t. 3, 2020

( 15 )( 15 )

lahko polnimo, je mogoče z RFID-
kartico, ki jo uporabniki dobijo v Ok-
repčevalnici Kaninske legende (v ča-
su njenega obratovanja). Cena pol-
njenja znaša 1,20 evra za vsako pol-
no uro.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Za~etek gradnje kapelice 
Josefa Vachala

V Soči so junija začeli z gradnjo 
kapelice. Objekt bo namenjen obre-
dom ob slovesu od pokojnikov, poleg 
poslovilnega prostora pa bosta ureje-
na še čajna kuhinja in sanitarije. 
Gradnja naj bi bila zaključena do 
septembra. Investitor je Občina Bo-
vec, vrednost naložbe pa znaša 
130.000 evrov. Projektant je podjetje 
Arhitekti Dobrin, izbrani izvajalec 
del pa SGP Zidgrad Idrija.

Obstoječa kapela je upodobljena 
tudi na lesorezih češkega umetnika 
Josefa Vachala, ki je v vasi Soča 
ustvarjal med prvo svetovno vojno. 
Zaradi ohranitve vedute bodo ohra-
nili piramidno obliko njene strehe. 
Nova kapelica bo oblikovana tako, da 
se čim bolj zlije s krajino. Materiali 
so skromni, vzeti iz okolja – prevla-
dujeta les in kamen, tako kot je obi-
čajno v Alpah. Skladno z izhodišči 
Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije za ohranitev vedute s 
štirikapno streho obstoječe kapele 
kot dominante v prostoru je bila za 
tip strehe kapelice izbrana valovita 
zelena streha, ki povzema topografi-

Utrinki

Obisk Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano

Konec maja so Bovško obiskali 
predstavniki Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). 
Terenski ogled se je začel na Ekolo-
ški kmetiji Černuta v Logu pod Man-
gartom, kjer sta župan Občine Bovec 
Valter Mlekuž in direktorica občin-
ske uprave Katarina Barbara Ostan 
sprejela državnega sekretarja Damja-
na Stanonika s sodelavkama ter jim 
zaželela iskreno dobrodošlico na 
Bovškem. »Popolnoma drugače je go-
voriti o kmetijski dejavnosti na rav-
ninskem delu Slovenije ali pa pri nas 
na Bovškem, kjer nas povsod obdaja-
jo dvatisočaki. V Logu pod Mangar-
tom je to še bolj očitno. Vsi, ki pride-
jo v naše kraje, so nad njihovo lepoto 
navdušeni, sam pa vedno poudarim, 
da se samo od lepote ne da živeti. Tu 
je treba garati, da lahko preživimo. 
Prav je, da to slišite tudi iz prve roke, 
od naših kmetov živinorejcev, zato 
smo vam hvaležni, da ste prišli v na-
še kraje,« je povedal župan.

V nadaljevanju so si ogledali sis-
tem daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso (DOLB) Bovec, hleve za 
ovce Sirarstva Ostan Bovec in Pose-
stvo Bogata Bovec. V popoldanskem 
času se je na okrogli mizi pridružila 
ministrica dr. Aleksandra Pivec. Še 
pred tem so imeli gosti priložnost 
okusiti domače dobrote: sir iz sirarne 
Dominika Černute iz Loga pod Man-

POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA PRI OKREPČEVALNICI KANINSKE LEGENDE ponuja 
dve polnilni mesti.

OB POKOPALIŠČU V SOČI GRADIJO KAPELICO, kjer bo urejen poslovilni prostor s čajno ku-
hinjo in sanitarijami. Njena valovita zelena streha bo povzela topografijo terena za pokopališ-
čem. Foto: Mateja Kutin

jo terena za pokopališčem. Hkrati s 
postavitvijo kapelice je predvidena 

tudi ureditev neposredne okolice.
Milan Štulc

ta (poleg Štuhčeve in Hrovatove je 
letos nekajkrat na Kaninu smučala 
tudi Primorka Ana Bucik) odnesla 
del pridobljenega znanja s Kanina 
povsod po svetu.
Milan Štulc

[TUDENTI BODO RAZISKALI 
POSO^JE
Poso~je – Še tako nenavadno študij-
sko leto se mora enkrat zaključiti. 
Študenti smo že tedne nazaj odložili 
knjige in ugasnili »Skype« izpite. Tudi 
aktivisti Kluba tolminskih študentov 
(KTŠ) smo se od tega nenavadnega 
izpitnega obdobja že nekoliko odpočili.

Ker pa preveč počitka menda škodi 
(tako so nam vsaj vedo pravili starej-
ši), smo se skupaj z mladinsko orga-
nizacijo Mi smo – Mi bomo lotili or-
ganiziranja poletnega dogajanja v 
Tolminu. Festivale je letos zamenjalo 
dogajanje na starem mestnem trgu 
Tolmina, ki se bo pod imenom Pole-

lahko v času branja tega članka po-
sedali ob fontani na enem od predvi-
denih koncertov.

Vendar pa (morebitno) pestro pole-
tno dogajanje ni vse, s čimer smo 
se v zadnjih tednih ukvarjali. Še ved-
no lahko namreč sodelujete v na-
šem KTŠ »Bucketlistu«, projektu, v 
katerem vas izzivamo, da obiščete 
15 čudovitih lokacij v Posočju. Or-
ganizirali smo ga že drugo leto zapo-
red, saj menimo, da je pomembno 
sebe in druge spomniti, v kako lepih 
krajih živimo. Drugi za obisk naših 
lepot unovčujejo vavčerje, mi pa 
unovčimo le prosto sončno soboto, 
zato pot pod noge! Pa kakšno sliki-
co za Instagram z #KTŠbucketlist 
naredite, da vam bodo kolegi iz Lju-
bljane lahko zavidali, vi pa boste so-
delovali v naši nagradni igri. Več in-
formacij o slednji dobite na družbe-
nem omrežju Facebook ali spletni 
strani www.kizej.si/kts-bucketlist.
Ana Žuber, aktivistka KTŠ

tni dnevi mladih predvidoma odvijalo 
do konca avgusta. Zakaj predvi-
doma, se sprašujete? Zato, ker ta 
prispevek pišem v začetku julija, ko 
smo zaradi epidemiološke situacije 

ponovno omejeni z nekoliko strožjimi 
ukrepi o zbiranju. Kljub negotovosti 
v trenutku pisanja zagotavljam, da se 
bomo KTŠ-jevci skupaj s soorgani-
zatorji kar najbolj potrudili, da boste 

KTŠ BUCKETLIST JE PROJEKT, V KATEREM KTŠ IZZIVA ŠTUDENTE, da obiščejo 15 čudovi-
tih lokacij v Posočju. Foto: Lara Batistuta
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gartom, sir sirarne Davida Ostana iz 
Bovca, skuto sirarne Aljaža Stresa, 
med in medico čebelarja Branka Ko-
maca iz Čezsoče ter mlečne izdelke 
Mlekarne Planika Kobarid. Okrogla 
miza je v organizaciji Občine Bovec 
potekala v kulturnem domu. Udele-
ženci so ministrici in državnemu 
sekretarju predstavili največje težave, 
s katerimi se spopadajo pri svojih 
dejavnostih. Predlagali so nekatere 
rešitve oziroma želje, kako naj pris-
topijo k reševanju težav in predstavi-
li svoja pričakovanja. Okroglo mizo 
je vodila Ostanova, udeležili pa so se 
je predstavniki tolminske območne 
enote Zavoda za gozdove Slovenije, 
kobariške mlekarne, Kmetijske za-
druge Tolmin, DOLB Bovec, Kmetij-
sko gozdarskega zavoda Nova Gorica, 
Društva rejcev drobnice Bovškega, 
Čebelarskega društva Bovec in ome-
njene občine.

Ministrica je izrazila zadovoljstvo, 
da se je njena ekipa lahko udeležila 
terenskega ogleda, ki se ga sama za-
radi neodložljivih obveznosti ni mog-
la. Za rejce drobnice je prinesla do-
bro novico, da je Vlada RS tik pred 

njenim prihodom v Bovec sprejela 
odlok, s katerim je potrjen tudi sis-
tem pomoči za tiste, ki so imeli izpad 
prihodka zaradi ukrepov za zajezitev 
koronavirusa. Omenjeni odlok vklju-
čuje tudi ukrep za rejce govedi. Po-
vedala je, da so »prav informacije o 
problemih neposredno s terena najve-
čjega pomena, saj jih v pisarnah po-
gosto ne slišijo na enak način, kot se 
v nekem okolju dejansko dogajajo 
oziroma si težko predstavljajo, kaj v 
okolju to v resnici pomeni. Vaše ob-
močje je specifično, tu je izrazito hri-
bovsko-gorsko kmetijstvo in je obmo-
čje z omejenimi dejavniki. To seveda 
nosi specifične probleme in glede na 
to, da se zaključuje stara finančna 
perspektiva in se pripravljamo na čr-
panje novih sredstev, je to zelo pravi 
čas, da se o tem pogovarjamo.« V 
pripravi na novo finančno perspekti-
vo se pripravlja tudi nov strateški 
načrt, zato je možno marsikaj spre-
meniti oziroma vključiti, je še iz-
postavila ministrica.

Razšli so se z občutkom, da so 
predstavniki MKGP iskreno prisluh-
nili domačinom in zato tudi z opti-

mizmom, da bodo za problematiko 
hribovsko-gorskega kmetovanja našli 
tudi najboljše rešitve.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Promocija dedi{~ine doline 
So~e

Izvajalci projekta ARTISTIC, ki je 
prek programa Interreg Centralna 
Evropa sofinanciran iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, so sredi 

junija v Bovcu organizirali javno 
predstavitev promocijskih vsebin de-
diščine doline Soče in možnosti mno-
žičnega financiranja. Najprej je zbra-
ne nagovoril bovški župan Valter 
Mlekuž, ki je čestital vsem, ki so s 
tem projektom vnesli na Bovško ve-
liko novega. »Vrednotenje bogastva 
nesnovne dediščine za lokalni trajno-
stni razvoj v regijah Evropske unije je 
za našo občino velikega pomena. Ne 
nazadnje se odraža tudi skozi skulp-
ture, ki krasijo krožišča naše obvozni-
ce, čeprav je to le delček te uspešne 
zgodbe.«

Sledila je predstavitev projekta, ki 
se osredotoča na vrednotenje nesnov-
ne kulturne dediščine za lokalni ra-
zvoj. »To zajema vse od otroških 
ustvarjalnih delavnic do strokovnih 
predavanj o financiranju projektov ter 
od postavitve lesnih skulptur v bov-
ških krožiščih do pilotnih projektov, 
ki bodo na dolgi rok služili podpori 
sirarstvu, lesarstvu in nesnovni kul-
turni dediščini nasploh. Pomemben 

Iz ob~inskih uprav

PREDSTAVNIKI KMETIJSKEGA MINISTRSTVA SO KONEC MAJA OBISKALI BOVŠKO. Terenskemu ogledu je sledila okrogla miza, na kateri se 
je ministrica dr. Aleksandra Pivec seznanila s posameznimi problematikami in načrti tako živinorejcev, čebelarjev in gozdarjev kot tudi Občine 
Bovec.

JUNIJA SO V BOVCU ORGANIZIRALI JAVNO PREDSTAVITEV PROMOCIJSKIH VSEBIN DE-
DIŠČINE DOLINE SOČE in možnosti množičnega financiranja. Že maja pa so bile organizirane 
delavnice za najmlajše, kjer jim je Miloš Domevšček predstavil obdelavo lesa, orodje in končne 
izdelke z domačimi motivi. Foto: arhiv projekta ARTISTIC

Utrinki

KREATIVNA DELAVNICA 
SLEPIH IN SLABOVIDNIH
Trenta – V začetku julija je v Trenti 
potekala kreativno-rehabilitacijska 
slikarska delavnica slepih in slabo-
vidnih, ki so se je udeležili člani Med-
občinskega društva slepih in slabo-
vidnih Nova Gorica (MDSS). Pobu-
dnik delavnic je bil pred leti Milan 
Štulc, ustanovni član Lions kluba 
Kobarid (LKK) Soča, bovški župan 
Valter Mlekuž pa je zamisel že takrat 
podprl. Slikarske delavnice so pote-
kale pred Triglavsko rožo, letos pa so 
prvič ustvarjali pred Domom Trenta.

Pomembnost tovrstnih delavnic so s 
svojo prisotnostjo na predstavitvenem 
dogodku izrazili tudi gosti, poleg žu-

pana še guverner Zveze Lions klu-
bov Distrikta 129 Slovenija Danilo 
Tomšič, nekdanja guvernerka Nad-
ja Pahor Bizjak, predsednica cone 
Lions klubov Severne Primorske Ve-
sna Valentinčič in njen nekdanji 
predsednik Radovan Pušnar, aktu-
alni predsednik Lions kluba Kobarid 
(LKK) Soča Aleksander Kravanja 
in vodja tolminske izpostave Javne-
ga sklada za kulturne dejavnosti Sil-
va Seljak. Za organizacijski del so 
poskrbeli predsednik MDSS Igor 
Miljavec, spremljevalci in mentorji.

Udeležence in goste je pozdravil žu-
pan, ponosen, da se slikarska de-
lavnica, tudi ob podpori Občine Bo-
vec, odvija že vsa leta v Trenti. »Ved-

JULIJA JE V TRENTI POTEKALA KREATIVNO-REHABILITACIJSKA SLIKARSKA DELAVNICA 
slepih in slabovidnih, ki so se je udeležili člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih 
Nova Gorica.
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del projekta pa je tudi nova spletna 
stran www.dediscina.si, ki bo zdru-
ževala to dediščino Bovškega in šir-
šega Posočja,« so poudarili izvajalci 
predstavitve.

Matej Rauh, ustanovitelj in direk-
tor platforme za množično financira-
nje Adrifund, je vsem, ki imajo idejo 
ali željo začeti posamezen projekt, 
predstavil postopek prijave na plat-
formi ter kako čim bolj uspešno iz-
vesti kampanjo ter doseg ciljnega 
zneska. Med razpravljavci je bil tu-
di Peter Della Bianca, ki je prek 
ARTISTIC začel pilotni projekt sku-
pnega prostora v vasi Soča v sklopu 
razpršenega hotela.

DELAVNICE ZA NAJMLAJŠE
V okviru projekta so maja organi-

zirali pet različnih delavnic. Vabilu 
za udeležbo pa so se odzvali pred-
šolski otroci iz Vrtca Bovec ter učen-
ci bovške OŠ. Na vseh je mojster 
Miloš Domevšček prikazal strokov-
no obdelavo lesa, uporabo orodja in 
končne izdelke z domačimi motivi. 
Same dejavnosti so prilagodili staros-
ti otrok.

Delavnice so potekale na prostem. 
Prvi dve sta bili namenjeni vrtčev-
skim otrokom, tretja prvošolcem, dve 
skupini drugega razreda pa so gosti-
li na zadnji dan delavnic. Domevšček 
je dokončan kip soške postrvi poda-
ril OŠ Bovec.
Milan Štulc

Ob~ini Bovec in Trbi` 
sodelujeta tudi pri kro`ni 
poti Juliana Trail

Na pobudo direktorja Turizma Do-
lina Soče Janka Humarja je Občina 
Bovec v začetku junija organizirala 

sestanek s predstavniki Občine Trbiž. 
Povabilu župana Valterja Mlekuža 
sta se odzvala tamkajšnji župan Ren-
zo Zanette in odbornik za turizem 
Mauro Zamolo. Sestanek, ki se ga je 
udeležila tudi direktorica bovške ob-
činske uprave Katarina Barbara Os-
tan, je bil namenjen pogovoru o iz-
vedbi krožne poti Juliana Trail skozi 
Trbiž.

Že ob zamisli je Turizem Dolina 
Soče dal pobudo, da bi krožno da-
ljinsko pot Juliana Trail speljali tako, 
da bi imel koristi in dodatne možnos-
ti za razvoj turizma tudi Log pod 
Mangartom. Kot je povedal župan 
Mlekuž, so se na sestanku dogovori-
li za aktivno vlogo Občine Trbiž pri 
vzpostavitvi dela poti po Italiji in 
konkreten ogled na terenu. Slednji je 
bil že opravljen; v imenu Turizma 
Dolina Soče sta se ga udeležila direk-
tor Humar in njegov sodelavec David 
Štulc Zornik. Kot je povedal župan, 
je dogovor obetaven, saj so kljub za-

pletom z zasebnimi zemljišči našli 
najbolj ugodno traso poti od Predela 
do Trbiža in naprej do Kranjske Gore.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Spominska slovesnost na 
Mangartskem sedlu

Občina Bovec je 3. junija na Man-
gartskem sedlu v sodelovanju z 
Združenjem vojaških gornikov Slo-
venije (ZVGS), Slovensko vojsko, 
Turističnim društvom (TD) in Krajev-
no skupnostjo (KS) Log pod Mangar-
tom pripravila spominsko slovesnost 
ob 75. obletnici smučarske tekme 
pripadnikov 10. gorske divizije Ame-
riške vojske. Udeležili so se je tudi 
minister za obrambo Matej Tonin, ki 
je bil slavnostni govornik, veleposla-
nica ZDA Lynda C. Blanchard, ame-
riški obrambni ataše, podpolkovnik 
Ben Shaha, državnozborski poslanec 
Danijel Krivec, bovški župan Valter 
Mlekuž, direktorica občinske uprave 
Katarina Barbara Ostan, predsednik 

ZVGS Slavko Delalut ter predstavni-
ki vojaških in civilnih struktur.

Slovesnost je s slovensko in ame-
riško himno začel Kvintet Orkestra 
slovenske vojske, nato pa so se po 
delno še vedno zasneženem melišču 
pod Mangartom, kjer je 3. junija 
1945 potekala tekma ameriških voja-
kov, spustili trije pripadniki 132. 
gorskega polka z Bohinjske Bele. 
Zbrane je v imenu gostitelja nagovo-
ril župan, ki je izrazil veselje, da so 
se slovesnosti udeležili tudi tako po-
membni gosti: »Naše odlično sodelo-
vanje z Ministrstvom za obrambo, 
ameriško ambasado, ZVGS in vsemi, 
ki jim je pomembno, da taki dogodki 
ne zaidejo v pozabo, se s tovrstnimi 
prireditvami samo še krepi. Občina 
Bovec je prvo veliko in večdnevno slo-
vesnost pripravila že leta 2011, v so-
delovanju z nami pa je ZVGS kasne-
je na tem mestu postavilo ti dve spo-
minski tabli, ob katerih stojimo,« je 
med drugim povedal župan.

Predsednik ZVGS Delalut je pohva-
lil sodelovanje z Občino Bovec in se 
zahvalil za prizadevanja, da smo kljub 
izrednim razmeram tudi letos pripra-
vili tako slovesen dogodek. Združe-
nje dejavno ohranjanja spomin na 
tukajšnje dogajanje in sodeluje pri 
organizaciji dogodkov. Povedal je, da 
z brigadirjem v pokoju Janezom Ka-
varjem pripravljajo tudi zbornik, ki 
bo osvetlil dogajanje; izšel naj bi je-
seni. Skupaj z bovško občino načrtu-
jejo predstavitev in okroglo mizo. 
Sledil je nagovor veleposlanice Lynde 
C. Blanchard, ki se je ob koncu v 
slovenskem jeziku zahvalila kolegom 
z Ministrstva za obrambo, Slovenske 
vojske in predvsem prebivalcem So-
ške doline, da ohranjajo spomin na 

NA POBUDO TURIZMA DOLINA SOČE JE V BOVCU POTEKAL SESTANEK PREDSTAVNIKOV 
BOVŠKE IN TRBIŠKE OBČINE. Beseda je tekla o izvedbi krožne poti Juliana Trail skozi Trbiž. 
Trasa je določena, tamkajšnja občina pa naj bi v najkrajšem možnem času postavila ustrezno 
označitev z enotnimi oznakami.

Utrinki

no sem rad prisoten na takih do-
godkih, še posebno na dogodkih 
MDSS Nova Gorica, ki združuje in 
skrbi za slepe in slabovidne na ob-
močju Severne Primorske. Lani 
sem se udeležil tudi projekta Kole-
sarim, da pomagam.« Udeležencem 
je zaželel, da bi iz Trente odnesli 
najlepše vtise. Povedal je, da bo ob-
čina njihove dejavnosti še naprej 
podpirala.

Miljavec se je zahvalil za podporo lo-
kalne skupnosti in Javnega zavoda 
Triglavski narodni park, predvsem 
pa LKK Soča, ki delavnice že od za-
četka finančno podpira. Tomšič pa je 
poudaril, kako zelo konkretno je prav 
pri tem vidno sodelovanje LKK Soča 

z lokalno skupnostjo in kako se že z 
relativno majhnim vložkom kluba do-
sežejo veliki, tudi rehabilitacijski 
učinki v idiličnem naravnem okolju.
Besedilo in foto: Milan Štulc

^LANOM PRIJAZNO 
DRU[TVO DIABETIKOV 
TOLMIN
Društvo diabetikov (DD) Tolmin zdru-
žuje 140 obolelih za sladkorno bo-
leznijo na območju občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin. Diabetes označu-
je skupino različnih bolezni, ki jim je 
skupna previsoka koncentracija glu-
koze v krvi. Previsok krvni sladkor z 
leti okvari drobno in veliko žilje ter 

moči z zdravilnimi rastlinami pri lajša-
nju težav, pomenu redne nege nog, 
posebno stopal; delavnice na teme 
aktivnega življenjskega sloga, pre-
hrane diabetika na izletu ali zabavi, 
premišljene izbire prehranskih izdel-
kov na trgovskih policah, kuhanja na 
osnovi diabetikom primernih živil; 
številne športne dejavnosti, pohode, 
kopanja, telesno vadbo pod vod-
stvom fizioterapevtke; meritve krvne-
ga sladkorja. Izvedli so meddruštve-
no srečanje s pohodom in druže-
njem z DD Ajdovščina-Vipava in se 
udeležili športno-rekreativnega sre-
čanja društev diabetikov Slovenije v 
Kopru. Društvo vsako leto nameni 
enkratno pomoč socialno šibkim 

lahko povzroči možgansko ali srčno 
kap, ledvično odpoved, slepoto, 
okvaro živcev in okvaro ožilja nog, ki 
lahko vodi v amputacijo. Pomembno 
je ozaveščanje o bolezni in njenem 
poteku, strokovno spremljanje bo-
lezni, zgodnje odkrivanje zapletov in 
kakovostno zdravljenje za upočasni-
tev negativnih procesov.

Društvo je konec junija izvedlo letni 
občni zbor, ki ga je marca odpove-
dalo zaradi epidemije koronavirusa. 
Člani so pregledali lani opravljeno 
delo. V pripravo in izvedbo progra-
ma je bilo vloženih 451 prostovoljnih 
ur. Zajemal je pester nabor dejavno-
sti: predavanja ozaveščanja o diabe-
tesu in možnih zapletih, naravni po-
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smučarsko tekmo na Mangartu in ta 
pomemben del skupne zgodovine.

Slavnostni govornik, minister za 
obrambo Matej Tonin, je izrazil ve-
selje, da je lahko prisoten na taki 
prireditvi, ko se skupaj spominjamo 
dogodka izpred 75 let. Na temeljih 
preteklosti lahko utrjujemo prija-
teljstvo med našo domovino in zave-
zniško državo ZDA. Med drugim se 
je organizatorjem zahvalil za odlično 
izpeljavo slovesnosti in uspešno oži-
vitev dogodka iz naše skupne prete-
klosti, »ki nam daje veliko energije 
tudi za prihodnost. Prepričan sem, da 
bomo znali v prihodnost usmeriti in 
utrjevati tudi dolgoletno prijateljstvo 
med Slovenijo in ZDA. Mir je bil velik 
del prejšnjega stoletja le težko uresni-
čljiv cilj. Dve svetovni vojni sta pret-
resli svet, končali nešteta človeška 
življenja in prizadeli neopisljivo 
trpljenje. Strašna negotovost je bila 
stalnica v življenju ljudi. Negotovost 
pa je tudi realnost našega življenja. 

Premagujemo jo lahko le skupaj. Naj 
živi naše prijateljstvo! Prizadevajmo 
si za mir in ostanimo optimistični in 
prepričan sem, da bomo skupaj 
zmogli.«

Ob tej priložnosti so minister, ve-
leposlanica, župan in brigadir v po-
koju ob spominskih tablah odkrili 
tudi posebni jubilejni spominski 
smučki, ki so ju izdelali v Elanu; 
enaki že krasita tudi muzejsko zbirko 
v vojaškem muzeju v Denverju. Ti 
smučki bosta na ogled na stalni raz-
stavi, ki bo odprta prihodnje leto v 
trdnjavi Kluže.

Ob uspešno izvedeni spominski 
prireditvi se občina za sodelovanje 
zahvaljuje ZVGS, Slovenski vojski, 
TD, KS, Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu in Lovski družini Log pod 
Mangartom, Sončnemu Kaninu in 
Turizmu Dolina Soče. Posebna zah-
vala gre družbi Elan za izdelani in 
podarjeni smučki.
Milan Štulc

Nogometni turnir ob 
ob~inskemu prazniku

Na dan praznika Občine Bovec, ko 
praznuje zavetnik Bovca sveti Urh, se 
je na nogometnem igrišču ob letališču 
odvil prvi nogometni turnir ob ob-
činskem prazniku. Zaradi novo uve-
denih ukrepov zoper širjenje novega 
koronavirusa sta bila odpovedana 
tako slavnostna seja kot Bovški dan, 
nogometni turnir pa je bil izveden ob 
upoštevanju omejitvenih določil.

V sodelovanju občine in Turistič-
nega društva Bovec je bila organiza-
cija brezhibna, pomerile pa so se tri 
ekipe: slovenski župani, Krigli iz 
Ljubljane in Občina Bovec. V slednji 
so zaigrali tudi prijatelji nogometa iz 
Kobarida. Šlo je za spopad veteranov, 
kljub temu pa so bile vse igre dina-
mične in v zgodnjepopoldanskem 
soncu je bilo pretečenega veliko po-
tu. Udeleženci že vedo, katera ekipa 
je bila najboljša, a so enake pokale 
prejele vse, saj ni šlo za rezultatsko 

pomemben nogomet, temveč za pri-
jetno športno druženje. Pokal je pre-
jel tudi najstarejši, zato pa nič manj 
aktiven Jože Zorč iz ekipe Občine 
Bovec.

Župan Valter Mlekuž je bil zado-
voljen, da se je nogometnega turnir-
ja udeležilo toliko njegovih prijate-
ljev, nadvse pa ponosen, da so se 
povabilu odzvali kolegi župani iz vse 
Slovenije. »Zbralo se nas je kar 15, 
vsi pa smo si bili ob zaključku enotni, 
da mora to postati tradicionalen do-
godek. Seveda je tako druženje vedno 
tudi priložnost za izmenjavo izkušenj 
in mnenj o posameznih zadevah, ki 
so si več ali manj v vseh občinah po-
dobne, zagotovo pa je sklepanje novih 
prijateljskih odnosov tako na profesi-
onalni kot tudi na osebni ravni 
neprecenljive vrednosti.« Župan se je 
zahvalil vsem, ki so pripomogli, da 
so kljub težkim časom preživeli ne-
pozabno popoldne.
Besedilo in foto: Milan Štulc

OB 75. OBLETNICI SMUČARSKE TEKME pripadnikov 10. gorske divizije Ameriške vojske je v 
začetku junija na Mangartskem sedlu potekala spominska slovesnost. Foto: David Štulc Zor-
nik

OB LETOŠNJEMU BOVŠKEMU OBČINSKEMU PRAZNIKU je zaradi ukrepov za preprečevanje 
širjenja koronavirusa odpadla slavnostna seja in Bovški dan. Uspelo pa jim je izvesti nogometni 
turnir.

Utrinki

članom. Za slovo od starega leta or-
ganizira srečanje s strokovnim pre-
davanjem.

Sredstva za delovanje pridobi na 
razpisih Fundacije invalidskih in hu-
manitarnih organizacij ter občin Bo-
vec, Kobarid in Tolmin, iz članarine, 
prispevkov članov za posamezne 
dejavnosti in donacij.

Tudi za leto 2020 je DD pripravilo 
raznolik program s poudarkom na 
gibanju in zdravem življenjskem slo-
gu. Spomladansko izvedbo je krojila 

epidemija. Člani upajo, da se bodo 
v drugi polovici leta lahko udeležili 
predvidenih pohodov, izletov, aktiv-
nega edukacijskega oddiha v zdravi-
lišču, vodene telovadbe in strokov-
nih predavanj.

Letošnji občni zbor je bil tudi volilni. 
Po zaključenemu štiriletnemu man-
datu se je od vodenja poslovil Aleš 
Jurman, ki ostaja aktiven član izvr-
šnega odbora. Štafetno palico je 
predal Mateji Kenda kot predsedni-
ci in Marti Rustja kot podpredse-
dnici. Društvu bo še naprej stala ob 
strani ekipa internistične ambulante 
Zdravstvenega doma Tolmin, ki ji ve-
lja prisrčna zahvala.
Mag. Mojca Rutar, podporna članica 
DD Tolmin

KLUB ZA @ALUJO^E V 
POSO^JU
Tolmin – Marsikdo doda pravo 
vrednost življenju in dragocenim tre-
nutkom šele ob srečanju z minlji-
vostjo, o kateri je tekla beseda na 
neformalnemu družabnemu dogod-
ku »hospickafe«, ki mu je gostoljub-
no odprla svoja vrata Coworking ba-
za, ki domuje na Cankarjevi ulici v 
središču Tolmina. Nevladna, nepro-
fitna humanitarna organizacija Slo-
vensko društvo hospic, ki v Sloveniji 
deluje že četrt stoletja, utira svojo 
pot tudi na zahod države. Na Gori-
škem je prisotno četrto leto, v veče-
ru zadnjega junijskega dne pa je na 
pobudo prizadevne tolminske pro-
stovoljke Silve Mlekuž luč sveta 

ALEŠA JURMANA, DOSEDANJEGA PRED-
SEDNIKA DRUŠTVA DIABETIKOV TOLMIN, 
ki združuje 140 obolelih za sladkorno bolez-
nijo na območju treh posoških občin, je na 
junijskem občnem zboru zamenjala Mateja 
Kenda. Foto: Branko Humar
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Utrinki

Ob~ina Kobarid

Iz ob~inskih uprav

Pogovor z novo direktorico 
ob~inske uprave

Občina Kobarid je pred kratkim 
dobila novo direktorico občinske 
uprave. Mesto je zasedla Metka Gre-
gorčič. Z njo smo pripravili kratek 
pogovor.

Poznamo vas kot dolgoletno vodjo 
Oddelka za prostor, kmetijstvo in 
občo upravo na Upravni enoti Tol-
min. Nam lahko na kratko predsta-
vite vaše dosedanje izkušnje? Kako 
vam bodo na tem mestu koristile?

V državni upravi imam dolgoletne 
izkušnje skoraj na vseh področjih, 
zadnjih 20 let pa sem vodila Oddelek 
za prostor, kmetijstvo in občo upra-
vo. Prav na področju prostora vidim 
največ možnosti, da svoje znanje in 
izkušnje uporabim pri delu na no-
vem delovnem mestu. Lokalna skup-
nost mora skozi načrtovanje prostora 
izkoristiti razvojne možnosti, ki jih 
prostor omogoča. Vemo, da je pripra-
va in sprejem prostorskih aktov zelo 
zahteven ter dolgotrajen postopek, 
zato je zelo pomembno, da pri pri-
pravi sodelujejo ljudje z izkušnjami 
in vedenjem, kako pomembno je 
načrtovanje prostora za razvoj vsake 
občine.

Kakšni so vaši prvi vtisi v vlogi di-
rektorice občinske uprave?

Moji prvi vtisi na novem delovnem 
mestu so zelo pozitivni. Prišla sem v 
prijeten kolektiv, zato se ne bojim, 
da ne bi mogla uresničiti ciljev, ki 
sem si jih ob prihodu zastavila. Mo-
ja vizija pri delu s strankami je bila 
vedno ta, da je treba vsakemu obča-
nu prisluhniti in mu pomagati pri 
uveljavljanju pravice, zaradi katere se 
je oglasil pri javnem uslužbencu. Za-
vedam pa se, da se vedno to ne da, 
vendar smo kljub temu dolžni stran-
ki prisluhniti in iskati rešitve.

S čim ste se najprej spoprijeli in 

kakšne naloge vas čakajo v prihod-
nje?

Občina Kobarid je zaradi COVID-19 
sprejela proračun šele v maju, zato 
je bila ob mojem prihodu v teku cela 
vrsta dejavnosti za izvajanje progra-
mov, ki so bili potrjeni s sprejemom 
proračuna. Naj navedem samo naj-
večje projekte, ki so že v izvajanju. Na 
OŠ se izvaja zamenjava strešne kriti-
ne, v naselju Mlinsko je vse pripravlje-
no za ureditev in asfaltacijo poti, prav 
tako je pripravljena vsa potrebna 
dokumentacija za ureditev Stresove 

ulice v Kobaridu. Končuje se rekon-
strukcija in adaptacija stavbe – ribo-
gojnice, v kateri bo v prvi fazi omo-
gočen ogled razvoja soške postrvi in 
izvedba delavnic na temo ribištva.

V proračunu ima Občina Kobarid 
zagotovljena finančna sredstva za 
pripravo projektne dokumentacije za 
gradnjo stanovanjskega bloka in 
gradnjo reševalnega centra, zato bo-
do moje dejavnosti usmerjene tudi v 
ta dva velika projekta. V teku je na-
kup zemljišč na območju obrtne 
cone, saj je razvoj občine usmerjen 
v ustvarjanje prostorskih pogojev za 
gradnjo poslovnih objektov in s tem 
odpiranjem novih delovnih mest.

Na področju turizma je v teku iz-
vedba prve faze urejanja turistične 
poti k slapu Kozjak, hkrati pa poteka 
priprava dokumentacije za izvedbo 
druge faze, ki naj bi se nadaljevala v 
prihodnjem letu.

Na področju urejanja prostora nas 
čaka priprava podlag za možnost 
uporabe instituta lokacijskih preveri-
tev, ki jih določa novi Zakon o ureja-
nju prostora. Postopek sprejema ob-
činskega prostorskega načrta je nam-
reč dolgotrajen in zahteven, z loka-
cijsko preveritvijo pa se da urediti 
manjše posege, ki so nujno potrebni 
in seveda lokacijsko upravičeni.

Na občini smo si enotni, da mora-
mo našim občanom omogočiti pogo-

METKA GREGORČIČ je nova direktorica kobariške občinske uprave. Foto: Nataša Hvala Ivan-
čič

zagledalo tudi v Tolminu. Z dogod-
kom so obeležili 25-letnico društva v 
Sloveniji in začetek Kluba za žalujo-
če v Posočju. V uri in pol trajajočem 
srečanju pod geslom »Gore in minlji-
vost« sta z gostom mag. Žarkom 
Trušnovcem besede prepletala Di-
ana Pungeršič, vodja prostovoljcev 
območnega odbora slovenska Istra, 
in Edin Duraković, koordinator dru-
žine v Slovenskem društvu hospic.
Trušnovec se je kot gorski reševalec 
z več kot 800 intervencijami nema-
lokrat soočal prav s poslanstvom 
hospica, težo izgube pa je okusil tu-
di zasebno, zato je bilo njegovo pri-
čevanje širokega pomena. Bolezen, 
poslavljanje, izguba in žalovanje je 
najtežji čas slehernega od nas. Prav 
s pomočjo prostovoljcev hospica in 

njihovo podporo bolnim, umirajočim 
ter tudi žalujočim odraslim, otrokom 
in mladostnikom je to morda čas v 
iskanju globljih ter trajnejših vrednot.
Območni odbor severne Primorske 
Slovenskega društva hospic vsak 
prvi torek v mesecu od 18.00 do 
19.30 vabi v Klub za žalujoče v 
Coworking bazo v Tolminu. Mleku-
ževa (njena telefonska številka je 
040-652-820) vam bo z veseljem 
predstavila klub, ki je namenjen 
medsebojni podpori, izmenjavi izku-
šenj in druženju žalujočih. Prosto-
voljci iskreno in z ljubeznijo podarja-
jo del svojega časa sočloveku, s či-
mer bogatijo tako druge kot sebe. S 
tihim šepetom govorijo: »Tu bomo, 
ko nas boste potrebovali.«
Valentina Žbogar

S PRVIM HOSPICKAFEJEM so v Tolminu obeležili 25-letnico Slovenskega društva hospic in 
začetek delovanja Kluba za žalujoče. Diana Pungeršič in Edin Durakovič sta se na srečanju 
pod geslom »Gore in minljivost« pogovarjala z gostom mag. Žarkom Trušnovcem. Foto: Nata-
ša Hvala
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je tako za bivanje kot za delo v do-
mačem kraju. Zavedamo se, da pre-
več mladih ostaja v večjih centrih, 
želimo pa si in vse sile usmerjamo v 
to, da bi čim več mladih ostalo ozi-
roma se vrnilo na Kobariško.

Kje vidite nove možnosti, nove pri-
ložnosti za razvoj kobariške občine?

Naravne danosti in lega naše občine 
pomenijo izjemno prednost za biva-
nje in delo tukajšnjih prebivalcev. 
Obdani smo s Krnskim pogorjem, 
Stolom, Matajurjem, imamo reki So-
čo in Nadižo, mejimo na sosednjo 
Italijo, do mestnih središč nas loči 
ura vožnje. Zato je zelo pomembno, 
da občanom omogočimo prostorske 
pogoje za gradnjo predvsem stano-
vanjskih objektov, da ostanejo v kraju, 
da lahko razvijejo delovne pogoje za 
življenje … Na ta način jim pomagamo, 
da dodatno izkoristijo naravne dano-
sti doline in razvijejo dejavnosti, ki 
jim bodo prinašale dohodek. Občina 
pa jim zagotavlja pogoje za osnovno 
šolstvo, primarno zdravstveno varstvo, 
komunalno opremljenost …

Kaj bi za konec povedali vašim ob-
čanom, vašim zaposlenim in ne 
nazadnje bralcem SOČAsnika?

Občinska uprava mora biti servis 
občanom pri urejanju zadev, zato si 
bom prizadevala, da jih bomo reše-
vali strokovno in hitro, da bo odnos 
med občani ter nami korekten in da 
bodo občani zadovoljni odhajali od 
nas.
Pripravila: Mateja Kutin

Nalo`be na dr`avnih in 
lokalnih cestah v ob~ini 
Kobarid

Na cestah v občini Kobarid se 
zaključujejo dela, ki so v preteklih 
mesecih marsikateremu vozniku 
povzročala preglavice zaradi delnih 
ali popolnih zapor. V nadaljevanju 
najdete pregled naložb.

CESTA V BORJANI
Pred glavno turistično sezono je 

naročnik del Direkcija RS za infra-
strukturo (DRSI) zaključila z rekon-
strukcijo državne ceste Borjana–Ro-
bidišče, in sicer del v naselju Borjana. 
V sklopu naložbe so uredili križišče 
državne ceste Staro selo–Breginj in 
ceste Borjana–Podbela ter širili cesto 
skozi naselje. Višina celotne naložbe 
je znašala 2,8 milijona evrov.

Pri projektu rekonstrukcije držav-
ne ceste je sodelovala tudi Občina 
Kobarid. Zagotovila je proračunska 
sredstva v višini dobrih 290 tisoč ev-
rov, ki jih je namenila za ureditev 
komunalne infrastrukture in javne 
razsvetljave.

INFRASTRUKTURA NA LIVŠKEM
Zaključujejo se tudi naložbe na 

Livškem: na odseku Idrsko–Livek (pri 
Globoščaku) in v smeri proti Livškim 
Ravnam. Na cesti Idrsko–Livek so 
bili izvedeni kamnita zložba, krone 
obcestnega zidu in pilotna stena. 
Vrednost naložbe znaša 1,2 milijona 
evrov. Občina Kobarid je zagotovila 
sredstva za ureditev fekalnega pove-
zovalnega kanala Livek–Idrsko.

V BORJANI JE NA NOVO UREJENO KRIŽIŠČE državne ceste Staro selo–Breginj in ceste Bor-
jana–Podbela, cesta skozi naselje pa je razširjena.

V okviru rekonstrukcije ceste od 
Livških Raven do turističnega kom-
pleksa Nebesa je družba Elektro Pri-
morska uredila kabelsko kanalizacijo 
za srednje napetostne kable. Dela na 
trasi med Nebesi in Livkom se bodo 
nadaljevala letos; zajemala bodo iz-
gradnjo podpornih in opornih kon-
strukcij, ureditev odvodnjavanja in 
rekonstrukcijo ceste. Vrednost po-
godbenih del je okoli 1,3 milijona 
evrov.

OBVOZNA CESTA KOBARID–TRNO-
VO OB SOČI

V zaključni fazi je tudi ureditev 
nekdanje prometne povezave med 
Kobaridom in Trnovim ob Soči, ki so 
jo do nedavnega uporabljali kolesar-
ji, pešci in lastniki tamkajšnjih par-
cel. Naročnik del DRSI je staro ma-

kadamsko cesto, ki pelje mimo Kam-
pa Lazar in se na glavno cesto 
priključi nad tolmunom Otona, uredil 
ter preplastili z asfaltom. S tem je 
pripravil obvozno cesto, ki bo služila 
kot razbremenila za osebna vozila, 
ko bodo stekla gradbena dela na 
glavni cesti Kobarid–Bovec (predvi-
doma prihodnje leto). Na trasi dolži-
ne 2.480 metrov je urejeno odvodnja-
vanje, na nekaterih odsekih je cesta 
razširjena, urejena je kabelska kana-
lizacija in revizijski jaški za elektro-
vode, obnovljena je kabelska kanali-
zacija za telekomunikacijske vode, 
postavljene so nove oporne konstruk-
cije in urejeni podporni zidovi. Pro-
jekt v vrednosti 1,7 milijona evrov v 
večini financira DRSI (dobrih 1,3 
milijona evrov), preostanek pa Elek-
tro Primorska, ki je sočasno z uredi-

Utrinki

OBELE@ILI DAN DR@AVNOSTI 
IN ZAVZETJE MEJNEGA 
PREHODA ROBI^
Robi~ – V soboto, 27. junija, je na 
nekdanjemu mednarodnemu mejne-
mu prehodu Robič potekala obe- 
ležitev dneva državnosti in zavzetja 
mejnega prehoda Robič s polaga-
njem venca. Dogodek sta soorgani-
zirali Zveza veteranov vojne za Slo-
venijo Zgornje Posočje in Društvo 
veteranov SEVER Severne Primor-
ske. Mejni prehod Robič je bil prvi 
mejni prehod v samostojni Sloveniji, 
ki so ga prevzeli od Jugoslovanske 
ljudske armade brez izstreljenega 
strela.

Zbrane je nagovoril podžupan Obči-
ne Kobarid Marko Miklavič, ki je 
dejal, da v današnji politiki pogreša 
enotnost, ki je v obdobju osamosvo-
jitve prežemala Slovence. Dejanja 

ob zavzetju mejnega prehoda je ori-
sal takratni udeleženec, vodja enote 

S POLAGANJEM VENCA so na zadnjo junijsko soboto na mejnem prehodu Robič obeležili dan 
državnosti in zavzetje tega mejnega prehoda.

Teritorialne obrambe Silvo Hrovat.
Besedilo in foto: Alojzij Mohorčič

OB 40-LETNICI STAVBE 
TOLMINSKE KNJI@NICE
Tolmin – Okroglega jubileja smo se 
v Knjižnici Cirila Kosmača (KCK) Tol-
min želeli spomniti s slovesnostjo, 
vendar so nam omejitve druženja to 
preprečile. Zato smo obiskali nekaj 
tistih ljudi, ki so pred 40 leti sodelo-
vali pri gradnji nove knjižnične stav-
be, posneli njihova pričevanja in 
spomine ter jih združili v kratek vi-
deo, ki je na ogled na portalu »You-
tube«. Zgodbam iz preteklosti smo 
dodali tudi pogled v prihodnost.

Zgodovina knjižničarstva na Tol-
minskem sega v 60. leta 19. stole-
tja, ko so v Tolminu ustanovili naro-
dno čitalnico, knjižnično dejavnost 
pa so desetletja opravljala različna 
kulturna društva. Samostojna ljud-
ska knjižnica je bila ustanovljena po 
drugi svetovni vojni, a primernih pro-
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tvijo ceste uredila izgradnjo in vkop 
kabelske kanalizacije za nov kablo-
vod.

SANACIJA SKALNEGA PODORA V 
BREGINJSKEM KOTU

Zaključujejo se tudi dela na lokal-
ni cesti Logje–Robidišče, kjer se je v 
preteklosti, predvsem pa v neurju 
februarja lani sprožil skalni podor. 
Izvajalec del je uredil lovilni sistem, 
ki bo v prihodnje zagotavljal lovljenje 
izpadlih skal iz osrednjega dela ero-
zijskega žarišča, ki se nahaja približ-
no 30 metrov nad cesto in je sesta-
vljeno iz skladovitega apnenca na 
razgaljeni lapornati podlagi. Za sana-
cijo podora je okoli 38 tisoč evrov 
zagotovila država, slabih deset tisoč 
pa občina.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Investicijska vzdr`evalna 
dela na ob~inskih objektih

V športni dvorani Kobarid poteka 
obnova hodnika, ki povezuje garde-
robe s športno dvorano. Izvajalec del, 
Gradbeno podjetje Posočje, je odstra-
nil dotrajan parket, po izvedbi hidro-
izolacije in estriha pa bodo pohodno 
površino obložili s keramiko. Sred-
stva za obnovo je Občina Kobarid 
zagotovila v proračunu za letošnje 
leto. Izvajalec bo z deli zaključil pre-
dvidoma do konca avgusta.

Režijski obrat Občine Kobarid re-
dno vzdržuje Športni park Kobarid. 
Pred poletjem so bile postavljene 
nove klopi ob tekaški stezi in teni-
škem igrišču. Sredstva za nabavo in 
njihovo postavitev je iz proračuna 
zagotovila občina.

Dela potekajo tudi na strehi OŠ 

Simona Gregorčiča Kobarid. Menja-
va strešne kritine vključuje zamenja-
vo poda, letev, obrob in žlebov. Ob-
čina je za najbolj dotrajane strehe 
nad kuhinjo, jedilnico in učilnicami 
na severnem pritličnem delu šole v 
proračunu zagotovila potrebna sred-
stva. Dela potekajo tekoče in bodo 
zaključena pred začetkom novega 
šolskega leta.
Nataša Hvala Ivančič

Odlaganje azbestcementih 
gradbenih odpadkov

Občinski svet Občine Kobarid je na 
seji v začetku julija sprejel pravilnik 
o brezplačnem odlaganju odpadnih 
azbestcementih gradbenih izdelkov v 
Zbirnem centru Volče. Upravičenci 
brezplačnega odlaganja so investitorji 
obnove ali odstranitve stanovanjskih, 

gospodarskih ali poslovnih objektov, 
ki se nahajajo na območju občine 
Kobarid. Pod azbestcemente gradbe-
ne odpadke spadajo odpadne strešne 
azbestcemente kritine, cevi iz azbest-
nega cementa in azbestcemente fa-
sadne plošče.

Upravičenci sami poskrbijo za dosta-
vo azbestnih odpadkov na odlagališče. 
Odpadki morajo biti ustrezno zašči-
teni, in sicer pakirani v skladu s pred-
pisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki 
vsebujejo azbest (naloženi na palete 
in dobro zaviti v folijo oziroma zlo-
ženi ter zaprti v vrečah). V zbirnem 
centru se izpolni evidenčni list s po-
datki upravičenca (ime, priimek in 
naslov), podatki prevoznika ter po-
datki lokacije nastanka azbestnega 
odpadka (parcelna številka in številka 
stavbe, kjer so odpadki nastali).

STARA MAKADAMSKA CESTA je urejena in preplaščena z asfaltom. Ko bodo stekla gradbena 
dela na glavni cesti Kobarid–Bovec, bo služila kot razbremenila cesta za osebna vozila.

NA STREHI KOBARIŠKE OŠ POTEKA MENJAVA STREŠNE KRITINE, zamenjali pa bodo tudi 
pod, letve, obrobe in žlebove. Foto: Jernej Bric

Utrinki

STAVBA TOLMINSKE KNJIŽNICE LETOS PRAZNUJE 40 LET. V kratkem videu, ki je na ogled 
na portalu »Youtube«, so se ozrli na preteklost in dodali pogled v prihodnost. Foto: arhiv KCK 
Tolmin

storov za delovanje ni našla. Selila 
se je iz ene stavbe v drugo. Po po-
tresu leta 1976, ki je uničil prostore 
knjižnice v Winklerjevi vili, so začeli 
pripravljati načrte za izgradnjo nove 
stavbe.

Vloga knjižnic se je že konec 70. let 
prejšnjega stoletja začela spreminja-
ti. Izposoji knjig so se pridružile de-
javnosti spodbujanja bralne kulture, 
knjižno-vzgojne ure za mlade in ure 
pravljic za najmlajše, galerijska de-
javnost ter prireditve. V tolminski 
knjižnici je bila ustanovljena prva 
glasbena soba na Slovenskem. Že-
lja po novih prostorih je bila zato še 
večja. Po potresu smo imeli srečo v 
nesreči, saj je država del sredstev 
za popotresno obnovo namenila iz-
gradnji družbenih in kulturnih objek-
tov, po naključju se je v prid knjižnici 
tudi odrekla izgradnji predvidenega 
vojaškega objekta v občini. Kljub te-

mu je finančni okvir predvideval po-
lovico manjšo knjižnico, a tedanja 
občinska skupnost se je zavzela za 

izgradnjo večjega prostora, ki bi 
ustrezal zahtevam za tiste čase so-
dobne knjižnice. Velike zasluge gre-

do danes že pokojni ravnateljici 
Marti Filli, ki si je vsa leta prizade-
vala tako za razvoj knjižničarske 
stroke kot za pridobitev novih pro-
storov. Novozgrajena knjižnica, za 
katero je načrte narisal arhitekt Igor 
Boris Skulj, je bila takrat zgled arhi-
tekture in notranje opreme kot naj-
bolj ugledna stavba pa dolga leta 
kulturno središče kraja.
Sodobna knjižnica danes sledi duhu 
časa, novim trendom in potrebam 
hitro spreminjajoče se družbe. Nudi 
prostore za kakovostno preživljanje 
prostega časa, učenje in druženje, 
ustvarjanje in igro, za nove tehnolo-
gije. Po 40 letih zato potrebe kličejo 
po novih prostorih, v katerih pa bi 
najmlajši imeli še marsikaj drugega 
kot zgolj knjige in igrače … denimo 
tobogane, sladoled ali sobo za kra-
ljične.
Peter Pavletič, KCK Tolmin
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Upravljavec odlagališča odpadke 
stehta in poda poročilo Občini Koba-
rid, ki preveri pravilnost podatkov in 
potrdi njihov izvor. V zakonsko dolo-
čenem roku občina poravna račun za 
odlaganje odpadkov. V primeru ugoto-
vitve neresničnih podatkov je dolžan 
upravičenec ali zanj oseba, ki azbestne 
odpadke pripelje na odlagališče, po-
ravnati stroške odlaganja azbestnih 
odpadkov na podlagi računa, ki ga 
izstavi upravljavec odlagališča.

Sredstva za plačilo stroškov odla-
ganja azbestnih odpadkov v višini tri 
tisoč evrov so zagotovljena v letoš-
njem proračunu Občine Kobarid. 
Odlaganje na strošek občine pa je 
možno do porabe sredstev.
Nataša Hvala Ivančič

Ureditev po~ivali{~ na poti 
proti slapu Kozjak

Zaradi vse večjega obiska Kozjaka 
Občina Kobarid nadaljuje z ureja-
njem infrastrukture na poti do slapa 
in pri njem. Letos bo na obstoječi 
trasi pohodniške poti uredila počiva-
lišča za obiskovalce, jih opremila s 
klopmi in mizami ter uredila lokacije 
pomičnih sanitarij. Pred vstopom na 
glavno pohodniško traso bo na enem 
od počivališč urejeno tudi parkirišče 
za kolesa.

Za ureditev počivališč in ostale 
prepotrebne infrastrukture do slapa 
Kozjak je Občina Kobarid v prora-

čunu za letošnje leto zagotovila 19 
tisoč evrov.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Hop ON Hop OFF KOBARID 
ponovno vozi

Avtobus Hop ON Hop OFF KO-
BARID tako kot pretekla leta tudi 
letos povezuje turistične točke, ko-
pališča ob Nadiži in izhodišča za 
kolesarje ter pohodnike na območju 
občine Kobarid. Od 18. julija dalje 
vozi po urniku vse dni v tednu. Za-
radi trenutne situacije, ki jo je pri-
nesla epidemija koronavirusne bo-
lezni, bo letošnji avtobus vozil le 
do 23. avgusta. Omogoča ga Občina 
Kobarid, delno pa tudi Posoški ra-
zvojni center v okviru strateškega 
čezmejnega projekta CROSSMOBY.

Vozovnica v eno smer znaša dva 
evra na osebo, za prevoz kolesa pa 
je treba odšteti še dodatna dva evra. 
Prevoz otrok do desetega leta sta-
rosti je brezplačen. Prav tako je 
brezplačna vožnja za imetnike de-
stinacijske kartice Julijske Alpe: 
Dolina Soče. Urnik je objavljen na 
spletnih straneh Občine Kobarid in 
Javnega zavoda za turizem Dolina 
Soče.

Vse uporabnike avtobusa poziva-
mo, da spoštujejo ukrepe Nacional-
nega inštituta za javno zdravje za 
preprečevanje okužbe s COVID-19.
Besedilo in foto:  
Nataša Hvala Ivančič

Utrinki

OB POTI PROTI SLAPU KOZJAK UREJAJO POČIVALIŠČA, ki jih bodo opremili s klopmi, miza-
mi in pomičnimi sanitarijami.

HOP ON HOP OFF KOBARID VOZI OD SREDINE JULIJA dalje po urniku vse dni v tednu. Zara-
di situacije, ki jo je prinesla epidemija, bo letos avtobus na voljo le do 23. avgusta. Njegov urnik 
je objavljen na spletnih straneh Občine Kobarid in Javnega zavoda za turizem Dolina Soče.

PRIDRU@I SE BRALNI 
BRATOV[^INI
Zgornje Poso~je – Poleg že uve-
ljavljenega projekta Primorci bere-
mo, ki k branju kakovostnega slo-
venskega leposlovja nagovarja odra-
sle bralce, in vsakoletne Knjižne pe-
karne, ki skozi počitniški čas peče 
raznolike knjižne dobrote, bralci pa 
njihove naslove odkrijejo šele v do-
mačem naslonjaču, je Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin (KCK) to poletje 
pripravila svežo novost. Mladi in od-
rasli se lahko pridružijo izvirni akciji 
spodbujanja medgeneracijskega 
branja z naslovom Bralna bratovščina. 
Z njo želimo na poseben način po-
vezati bralce vseh starostnih skupin, 
da k branju nagovarjajo drug drugega 
in dejavno širijo bralno kulturo. Akci-
ja bo v knjižnicah v Bovcu, Kobaridu 
in Tolminu potekala vse do zadnjega 
poletnega dne, 21. septembra.
Bralce, ki jim je bližji elektronski 
svet, prek spletne strani knjižnice 
vabimo na portal Biblos, PressRea-

der in druge e-vire, kjer lahko na 
svoje naprave naložijo e-knjige ali 
brskajo med e-časopisjem. Atrij tol-
minske knjižnice pa je tudi to poletje 
filmsko obarvan. V juliju in avgustu 
se v sodelovanju s Kinogledališčem 

MLADE BRALCE VABIMO, DA USTANOVIJO BRALNO BRATOVŠČINO, ki jo sestavljata naj-
manj dva člana. Skupno morajo prebrati 12 knjig po svojem okusu, vsaka bratovščina pa bo za 
bralni trud nagrajena. Foto: arhiv KCK Tolmin

Tolmin že peto leto zapored odvija 
Kino pod brezami, za najmlajše pa 
so v naših knjižnicah predvidene tu-
di poletne pravljične ure.
Jerneja Berginc, v. d. direktorja  
KCK Tolmin

O[ DU[ANA MUNIHA MOST 
NA SO^I PONOVNO PREJELA 
NAZIV KULTURNA [OLA
Most na So~i – Naša šola v vseh 
letih svojega delovanja bogati učno-
vzgojni proces z različnimi dejav-
nostmi na kulturnem področju. Potr-
ditev, da smo pri tem izvirni in us-
pešni, smo prvič dobili leta 2015, 
ko nam je Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, ki v sodelovanju z Zvezo 
kulturnih društev Slovenije vsako le-
to objavi razpis za naziv Kulturna šo-
la, podelil ta laskavi naziv.
V letošnji prijavi za podaljšanje nazi-
va smo ponovno popisali vse dejav-
nosti na kulturnem področju, ki so 
se v zadnjih treh letih odvijale na 
centralni šoli na Mostu na Soči in na 
vseh treh podružnicah. Nastal je za-
vidljivo dolg seznam dogodkov in 
dejavnosti, povezanih z različnimi vr-
stami kulture, ki jih sooblikujejo naši 
učenci ter zaposleni. Ponovno smo 
dobili potrditev, da je šola – kar se 
tiče kulturnega in umetniškega 
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Urejena infrastruktura na 
Dre`ni{kem

Občina Kobarid je bila partner v 
projektu Interpretacija naravne in kul-
turne dediščine kot popestritev turisti-
čne ponudbe v Dolini Soče (INTER-
KULT), ki ga je vodil Javni zavod 
Triglavski narodni park. Namen pro-
jekta, ki je uspešno kandidiral za ne-
povratna sredstva iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja na 
javnem pozivu LAS Dolina Soče, je 
bil usmerjanje turističnega obiska iz 
območij, kjer je narava najbolj obču-
tljiva, na območja, ki so namenjena 
turističnemu obisku in morajo biti 
tudi primerno urejena. Na območju 
občine Kobarid je bil cilj arhitekturno 
oblikovati in izvesti ureditev prve fa-
ze vaškega jedra v Drežnici ter 
nadgraditi digitalno promocijo obmo-
čja z naravno in kulturno dediščino. 
Vrednost izvedenih dejavnosti projek-
ta je znašala dobrih 34.000 evrov.

Projekt se je uspešno zaključil in v 
Drežnici danes stoji prenovljeno vaško 
jedro s postajališči, v Koseču pa so 
postavljene nove klopi. Vzpostavljena 
oziroma prenovljena je spletna stran 
www.dreznica.si, kjer so obiskovalcem 
na voljo vse potrebne informacije.
Nataša Hvala Ivančič

V Dre`nici obrat za 
predelavo mesa in prodajo 
mesa drobnice

Društvo rejcev drobnice Zgornjega 
Posočja je leta 2017 uspešno prido-

bilo sredstva prek projekta REVITUM, 
katerega prijavitelj je bil LAS Dolina 
Soče. V dobrih treh letih je v prosto-
rih nekdanje trgovine v Drežnici ure-
dilo obrat za predelavo mesa in izde-
lavo suhomesnih izdelkov, kar pome-
ni veliko pridobitev za razvoj kmetij-
stva v občini Kobarid ter širitev po-
nudbe tako za domačine kot za 
obiskovalce drežniških vasi.

Obrat sestavljajo predelovalnica 
mesa, hladilnice in zorilnice za suše-
nje suhomesnih izdelkov ter manjša 
trgovina, kjer bo mogoče meso in 
izdelke tudi kupiti. V prihodnje na-
črtujejo še prodajo prek spletne trgo-
vine. Poleg obrata in trgovine bo v 
stavbi zaživela okrepčevalnica, kjer 
bodo obiskovalci lahko poskusili su-
homesne izdelke, pečene dobrote iz 
mesa drobnice in druge lokalne spe-
cialitete. Društvo je za ureditev obra-
ta od Kmetijske zadruge Tolmin 
odkupilo pritličje objekta. Prostori v 
prvem nadstropju pa so v lasti Obči-
ne Kobarid in jih za razne dejavnosti 
uporablja drežniška fantovščina, naj-
bolj znana po tem, da ohranja tradi-
cijo drežniškega pusta.

Občina je bila partner v projektu 
REVITUM in je za namen vzpostavitve 
obrata prispevala dve zorilnici ter hla-
dilnico. Poleg izgradnje predelovalnice 
mesnih in suhomesnih izdelkov ter 
prostora za prodajo je bil položen 
asfalt na severni strani objekta, nare-
jena je bila fasada, kupljena oprema 
za predelavo in prodajo mesa, urejeni 

Utrinki

PRENOVLJENO VAŠKO JEDRO – V okviru projekta INTERKULT, ki je bil uspešno prijavljen na 
javni poziv LAS Dolina Soče in ga je delno sofinancirala Evropska unija iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja, so med drugim v Drežnici uredili postajališča. Foto: Sandra 
Kemperle

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE ZGORNJEGA POSOČJA JE V OKVIRU PROJEKTA REVITUM 
v Drežnici uredilo obrat za predelavo mesa in izdelavo suhomesnih izdelkov. Ta predstavlja ve-
liko pridobitev za razvoj kmetijstva v občini ter širitev ponudbe tako za domačine kot za obisko-
valce drežniških vasi. Foto: Nataša Hvala Ivančič

udejstvovanja – še kako živa. Izkaza-
li smo razvejano in kakovostno kul-
turno delovanje in po ocenah stro-
kovne komisije zbrali zadostno števi-
lo točk, da ohranimo naziv Kulturna 
šola 2020, ki ga bomo uporabljali 
nadaljnja štiri leta.

Na naziv smo vsi zaposleni zelo po-
nosni; ponovno nam daje motivacijo, 
da se bomo še naprej trudili in krepili 
kulturno vzgojo ter ustvarjalnost otrok 
na različnih umetnostnih področjih.
Marta Medvešček, učiteljica slovenšči-
ne, OŠ Dušana Muniha Most na Soči

PRIZNANJA TOLMINSKEMU 
DRU[TVU UPOKOJENCEV
Tolmin – Društvo upokojencev (DU) 
Tolmin je 20. junija organiziralo obč-
ni zbor. Na njem je predsednik Po-
krajinskega združenja DU severne 
Primorske Zlatko Martin Marušič 
podelil plakete. Z veliko plaketo je 
bilo kot najbolj dejavno v regiji odli-
kovano tolminsko društvo. Prav tako 

pa je veliko plaketo prejel tudi Rudi 
Rauch, mala plaketa pa je šla v roke 
Majdi Maglica.

DU Tolmin, ki ga od lanskega marca 
vodi Metod Leban, ima 1.123 čla-
nov. Društvenih dejavnosti se v pov-

prečju udeleži od 80 do 100 članov. 
Že več let člani upravnih odborov 
pripravljajo pester program in tak je 
bil tudi lanskoletni. Aprila so obiskali 
Kras, maja pa se družili na pikniku. 
Poleti so vsak torek v Izolo odpeljali 
dva avtobusa enodnevnih kopalcev. 
Oktobra je bil organiziran izlet v Sau-
ris, v novembru so martinovali, na 
slovesno kosilo pa so povabili 80- in 
90-letne člane. Decembra so obi-
skali praznično slovensko obalo.

Na slovenski kulturni dan so ponov-
no obiskali Prešernov smnj v Kra-
nju, v prejšnjih letih pa pobliže spoz-
navali galerije in muzeje v prestolni-
ci. Od novembra do marca je v so-
delovanju s Kinogledališčem Tolmin 
potekal Srebrni filmski abonma.

Rudi Rauch in Mara Vidmar vsak me-
sec na potepe vodita po sto pohod-
nikov. V okviru DU delujejo moštva 
balinarjev, pikada, šaha in križank, ki 
na tekmovanjih posegajo po najvišjih 
mestih. Dobro obiskano rekreacijo 
vodi kineziologinja Katja Beguš.

TOLMINSKO DRUŠTVO UPOKOJENCEV je bilo kot najbolj dejavno v regiji odlikovano z veliko 
plaketo Pokrajinskega združenja DU severne Primorske. Veliko plaketo je prejel še Rudi Rauch 
(drugi z desne), mala plaketa pa je šla v roke Majdi Maglica. Nagrajenca sta na fotografiji v 
družbi Zlatka Martina Marušiča (na levi), predsednika PZDU, in Metoda Lebana (na desni), ki 
je kot predsednik DU prevzel društveno plaketo. Foto: arhiv DU Tolmin
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so bili prezračevalni sistemi in tele-
fonska ter internetna povezava. Objekt 
je tudi klimatiziran. Zaključuje se ure-
ditev gostinskega lokala in okolice, kar 
bo omogočilo zagon dejavnosti še v 
letošnji, sicer okrnjeni turistični sezoni. 
Glavni partner v projektu REVITUM 
je Posoški razvojni center, vrednost 
projekta Društva rejcev drobnice Zgor-
njega Posočja pa znaša okoli 150.000 
evrov.
Nataša Hvala Ivančič in Jernej Bric, 
Občina Kobarid

Spoznavanje edinstvene 
so{ke postrvi

Avgusta se bo zaključila prva faza 
projekta Oživitev ribogojnice v Koba-
ridu (KOBARIBA), ki ga prek javnega 
poziva LAS Dolina Soče sofinancira-
ta Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za pomor-
stvo in ribištvo. Vključevala je adap-
tacijo stavbe z ureditvijo razstavnega 
prostora, sanitarij in multimedijske 
dvorane v pritličju, v kateri se danes 
že izvajajo delavnice, predavanja in 

drugi dogodki. Občina Kobarid je za 
zunanjega izvajalca izbrala Zavod 
VseUk, ki je specializiran in izkušen 
v izobraževanju 4.0 ter skupaj z njim 
zasnovala načrt oživitve ribogojnice 
na virtualen in izkustveno-raziskova-
len način, kar sovpada s prehodom 
na izobraževanje 4.0 ter digitalizacijo 
izobraževanja. Ta se osredotoča na 
pametno tehnologijo, izkustveno uče-
nje, umetno inteligenco in robotiko.

Zavod VseUk je dejaven projektni 
partner evropskih projektov za ino-
vacije v šolstvu, vodi naravoslovne 
delavnice Mali radovednež, razvili pa 
so tudi »InnoBox«, prvi znanstveni 
zabojček s poskusi za otroke v Slo-
veniji, ki za izvajanje poskusov doma 
nudi videonavodila v slovenskem 
jeziku. Pri svojem delu se tako stalno 
srečujejo z uporabo sodobnih tehno-
logij na področju izobraževanja.

V sklopu oživitve kobariške ribogoj-
nice so v juliju potekale prve delavni-
ce. Zavod VseUk je poskrbel za inter-
aktivni in raziskovalni del delavnic, 
medtem ko je Zavod za ribištvo ude-

ležencem razkazal ribogojnico. VseUk 
je udeležence prek virtualnih očal 
(360-stopinjski film) popeljal na popo-
tovanje po znamenitostih občine Ko-
barid in jim prek mobilne aplikacije za 
nadgrajeno resničnost (»augmented 
reality« – AR) predstavil soško postrv.

Za tem so udeleženci delavnice pre-
šli iz virtualnega v resničnost. S pristno 
izkušnjo dela biokemijskega strokov-
njaka – raziskovalca v laboratoriju – 
so z opravljanjem biokemijskih testov 
spoznali pravo ribo, njeno anatomijo in 
biološke potrebe. Pri raziskovalnem de-
lu so jim bili vedno na voljo mentorji 
Zavoda VseUk, ki so poskrbeli, da so 
dobili odgovore na raziskovalna vpra-
šanja, sestavili širšo in kar je najbolj 
pomembno, strokovno pravilno sliko 
v spoznavanju značilnosti ter poseb-
nosti soške postrvi. Zavod za ribištvo 
je vsa spoznanja še dodatno nadgra-
dil z orisom zgodovine ribogojnice, 
prikazom gojenja te ribe in predsta-
vitvijo njenega naravnega okolja.

Projektni partner Turizem Dolina 
Soče je priskrbel številne posnetke 

fotografij na temo ribištva, tudi pod-
vodne, in serijo kratkih filmov za 
promocijo ribiškega turizma pri nas. 
Nekatere so razstavljene v pritličju 
stavbe ribogojnice, kjer projektni 
partner Faronika izvaja dogodke na 
temo ekologije ter delavnice o prede-
lavi rib in turizmu. Zavod za ribištvo 
pa vsem udeležencem omogoči ogled 
kobariške ribogojnice.
Nataša Hvala Ivančič in Teja Bajt, 
Zavod VseUk

Obisk voja{kega ata{eja 
Ruske federacije

Sredi junija je Občino Kobarid obi-
skal vojaški ataše Ruske federacije v 
Sloveniji letalski podpolkovnik Ale-
ksander Mališev. Obisk je bil name-
njen spominu na padle ruske parti-
zane, ki so v drugi svetovni vojni 
svoja življenja za svobodo pustili v 
tem delu naše domovine. Cvetje in 
vence je položil pri obeležjih na po-
kopališču v Breginju, Napoleonovem 
mostu v Kobaridu in grobnici borcev 
narodnoosvobodilnega boja (NOB) 

PREK POLETJA SE V OKVIRU PROJEKTA KOBARIBA v kobariški ribogojnici odvijajo delavni-
ce, na katerih udeležence s pomočjo virtualnih očal popeljejo na popotovanje po znamenitostih 
občine in jim z mobilno aplikacijo za nadgrajeno resničnost predstavil soško postrv. Foto: arhiv 
Zavoda VseUk

VOJAŠKI ATAŠE RUSKE FEDERACIJE ALEKSANDER MALIŠEV se je tudi letos poklonil spo-
minu na padle ruske partizane, ki so v drugi svetovni vojni dali svoja življenja za svobodo. Foto: 
Nataša Hvala Ivančič

Utrinki

Člani DU pa radi pomagajo tudi dru-
gim. Pletilje so tako izdelale vreče 
za pomoč živalim, prizadetim v poža-
rih v Avstraliji. V okviru projekta Sta-
rejši za starejše je 24 prostovoljk 
obiskalo 942 oseb starejših od 69 
let. Opravile so 85 prvih in 844 po-
novnih obiskov ter pomoč nudile 
116 osebam. Predstavniki društva 
pa ob okroglih visokih obletnicah 
obiskujejo člane. Člani pa se po 
predhodnem dogovoru lahko obrne-
jo po brezplačne nasvete k pravniku.

Letos je delovanje društva zaradi 
epidemije nekoliko zastalo, a še 

vedno upamo na lepšo jesen. Več o 
delovanju, pa tudi o novem logotipu 
si lahko preberete na FB-strani 
društva.
Nevenka Janež, DU Tolmin

V MEDNARODNEMU 
TURISTI^NEMU KATALOGU 
PRVI^ TUDI BA[KA GRAPA
V zgornjem delu Baške grape so 
preteklo zimo združili moči vseh pet 
krajevnih skupnosti, tri društva s turi-
stičnimi produkti in deset turističnih 
ponudnikov ter prvič pripravili skup-

no promocijo za turistični katalog 
Žurnal Alpen Adria 2020/2021. To 
predstavlja prvi korak k izvajanju na-
log, ki izhajajo iz potrditve kandida-
ture tega območja za vstop v mrežo 
Gorniških vasi. Območje namreč 
vstopa v dvoletno pripravljalno obdo-
bje, v katerem bo treba bistveno iz-
boljšati mobilnost do turističnih točk, 

BAŠKA GRAPA JE LETOS PRVIČ PRIPRAVI-
LA skupno promocijsko predstavitev za turis-
tični katalog Žurnal Alpen Adria. Moči je 
združilo pet krajevnih skupnosti, tri društva in 
deset turističnih ponudnikov. Foto: Tomaž 
Štenkler
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na kobariškem pokopališču. Župan 
Marko Matajurc je ob tej priložnosti 
poudaril pomen spomina na žrtve, ki 
počivajo v naši zemlji. Vojaški ataše 
pa je spomnil, da je naša dolžnost 
čuvati priborjen mir, za katerega so 
svoje življenje žrtvovali borci NOB, 
med katerimi so bili tudi Rusi.

Pri polaganju vencev so bili pri-
sotni praporščaki Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Slovenije, 
Društva veteranov Sever Severne 
Primorske in Območnega združe-
nja veteranov vojne za Slovenijo 
Gornje Posočje. Po končanih spo-
minskih slovesnostih se je vojaški 
ataše srečal s kobariškim županom, 
ki se mu je zahvalil za vsakoletni 
obisk in ohranjanje spomina.
Vojko Hobič, predsednik KO ZB za 
vrednote NOB Kobarid, in Nataša 
Hvala Ivančič

Dogajanje na Kobari{kem
V prejšnji številki SOČAsnika smo 

pisali, da bo občina sproti spremljala 
in spoštovala usmeritve ter sprejete 

ukrepe Vlade RS, vezane na zajezitev 
širjenja virusa COVID-19. Glede na 
trenutne razmere je Občina Kobarid 
preučila možnosti organizacije do-
godkov. Za varnost vseh občanov in 
obiskovalcev kraja je sprejela odloči-
tev, da se poletno dogajanje v njeni 
organizaciji prestavi. O novih datu-
mih vas bomo obvestili.

Tudi letošnji Jestival okusov in umet-
nosti, ki vsako leto na prvo oktobrsko 
soboto v Kobarid privabi številne lju-
bitelje lokalne kulinarike in kulture, 
bo letos malo drugačen. Aktualne in-
formacije o festivalu lahko spremljaj-
te na spletni strani www.jestival.si.

Kljub vsemu pa je prireditveni 
prostor v Kobaridu bogatejši za 
razstavo ob 70-letnici Tolminskega 
muzeja z naslovom Posoška dedišči-
na na ulici. Z njo želi muzej opozo-
riti na neprecenljivo bogastvo, za 
katerega skrbi, in se obenem zahva-
liti vsem, ki z obiskom, donacijami 
ali na drug način sooblikujejo muzej-
sko dejavnost ter pomagajo pri ohra-
njanju kulturne dediščine tega pros-

tora. Razstava bo v Kobaridu na ogled 
najmanj do konca septembra.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Pod`upan pospremil leto{nje 
deveto{olce

Letošnja valeta OŠ Simona Gregor-
čiča Kobarid je potekala nekoliko dru-
gače kot prej. Z upoštevanjem vseh 
potrebnih zaščitnih ukrepov, ki jih je 
prinesel COVID-19, se je 15. junija od 
osnovnošolskih klopi poslovilo 34 
devetošolcev generacije 2005. Zak-
ljučni dogodek je potekal v športni 
dvorani, kjer so prejeli spričevala in 
pohvale ter se v družbi učiteljev in 
staršev poslovili od osnovne šole.

V imenu Občine Kobarid je priso-
tne nagovoril podžupan Marko 
Miklavič. Čestital je vsem devetošol-
cem, njihovim staršem in učiteljem 
ter jim zaželel vse dobro na nadaljnji 
poti. Posebno pozornost je namenil 
najboljšim učencem generacije in jim 
ob tej priložnosti podaril spominsko 
darilo občine, portret Simona Gregor-
čiča v okvirju.

LETOŠNJE POLETNO DOGAJANJE JE OBČINA KOBARID PRESTAVILA. Kljub temu pa si 
lahko ogledamo razstavo Posoška dediščina na ulici, ki jo je tudi v Kobaridu ob 70-letnici svoje-
ga delovanja postavil Tolminski muzej.

DEVETOŠOLCI SO SE NA VALETI POSLOVILI OD OSNOVNOŠOLSKIH KLOPI. Posebno po-
zornost je podžupan Marko Miklavič namenil najboljšim učencem generacije in jim ob tej pri-
ložnosti podaril spominsko darilo občine. Foto: Igor Baloh - Parin

Utrinki

povečati nastanitvene kapacitete, 
atraktivnost nekaterih naselij in še 
kaj. Smernice za delo usmerja Med-
narodni upravni odbor Gorniška vas 
v Salzburgu, ki je konec preteklega 
leta potrdil kandidaturo, ob podpori 
Občine Tolmin pa je nosilec projekta 
Planinsko društvo Podbrdo.

Bogat z informacijami in slikovno 
privlačen katalog že 45 let izdajajo 
na Avstrijskem Koroškem v nem-
škem, italijanskem in slovenskem je-
ziku. V nakladi 10.000 izvodov kot 
edinstven informativni medij v obmo-
čju alpsko-jadranske regije promovi-

ra lepote, raznolikost in ponudbo 
treh držav, treh regij ter treh kultur. 
Poudarek je na Avstrijski Koroški, 
Furlaniji in Sloveniji.

Letošnji katalog ponuja možnosti iz-
bire za preživljanje prostega časa na 
88 straneh. Slovenija vabi v vse svo-
je pokrajine, tudi v Zgornje Posočje. 
Brezplačno bo na voljo v informacij-
skih centrih, turističnih agencijah, 
turističnih nastanitvenih objektih, na 
bankah, avtobusih, vlakih, celo v 
zdravstvenih domovih v Avstriji, Italiji, 
Nemčiji in Sloveniji.
Olga Zgaga

ZNANSTVENE ILUSTRACIJE 
TJA[E BON
Vol~e – Mlada umetnica Tjaša Bon 
se nam je tokrat predstavila že s 
svojo tretjo samostojno razstavo av-
torskih likovnih del, ki so bila pod 
naslovom Mikro na ogled 4. in 5. ju-
lija v domu krajevne skupnosti v Vol-
čah. Ilustratorka ohranja raziskova-
nje vidnega sveta, kot se nam ponu-
ja iz neposredne bližine. Njen pri-
marni interes ostaja opisovanje mi-
krostrukture površin v prvem planu. 
S svinčnikom pedantno opredeljuje 
snovnosti mimezisa in pri tem upora-

bi množice mikroelementov, ki »na 
zunaj« funkcionirajo kot dovršen po-
snetek. Tako se opazovalci zlahka 
zapletemo v koncept navidezne si-
mulirane realnosti, na primer muhe, 
vešče, metulja, skratka telesa. Pre-
pričljivo, ker se kot tako drzno nepo-
sredno ponuja na ogled, in proniclji-
vo, ker se nam istočasno odmika v 
fragmente. Kot nakazuje omrežena 
Lacanovska teorija*, se namreč vsa-
kodnevna realnost vedno nanaša na 
simbolne, odprte in nezapečatene 
ter v plasti duše odmaknjene imagi-
narne tvorbe. Seveda pa na vpraša-
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Devetošolce ter vse zbrane je na-
govorila tudi ravnateljica Melita Ja-
kelj s sporočilom, da bo njihova 
pomlad kot zgodovinska, shranjena 
v časovni kapsuli in vzidana na skriv-
no mesto v šoli. Razredničarki Tea 
Podobnik in Barbara Smrekar sta 
podelili zaključna spričevala in po-
hvale ter čestitke z dobrimi željami. 
Že tradicionalno so na valeti razgla-
sili tudi športnico in športnika šole. 
Letos je ta naslov pripadal Hani Ka-
nalec in Ivu Rotu.

Devetošolci si bodo letošnjo valeto 
nedvomno zapomnili tudi po epide-
miji, ki je zaznamovala šolsko leto in 
njihovo slovo od osnovnošolskih klopi. 
Kljub negotovosti in vsem ukrepom 
pa so pripravili prisrčen zaključni 
dogodek, prepleten z glasbo in ple-
som. S prisotnimi v dvorani so delili 
zgodbe, ki so jih spletli med šola-
njem. Razredničarki prihodnjih deve-
tošolcev so skupaj s točnimi navodili 
za uporabo predali ključ in se s himno 
poslovili od osnovnošolskih klopi.
Nataša Hvala Ivančič

http://www.jestival.si
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Urejanje vi{je le`e~ih cest
V zadnjih letih je obremenitev viš-

je ležečih cest vse večja, še posebej 
v poletnem času, ko se v dolino Soče 
zgrnejo množice obiskovalcev od 
drugod. Vaščani Sel pri Volčah imajo 
težave že pri vsakodnevnih opravilih, 
saj ozka cesta na posameznih delih 
prek celega leta otežuje srečevanje 
osebnih vozil. Občina Tolmin se je 
zato lotila urejanja izogibališč, s ka-
terimi bo promet postal bolj preto-
čen, večja pa bo tudi varnost prebi-
valcev, ki se dnevno vozijo na delo 
ali po opravkih. Na 650 metrov dol-
gem odseku ceste nastaja enajst izo-
gibališč, deloma asfaltiranih, deloma 
makadamskih, za kar bo iz proraču-

plačljivih parkirnih mestih v občini 
Tolmin so sprejeli tudi Odlok o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o 
določitvi javnih parkirnih površin, s 
katerim so omogočili uvedbo mož-
nosti plačevanja parkirnine z mobil-
nimi telefoni prek aplikacije oziroma 
s poslanim SMS-sporočilom. Prav 
tako se je po prenovi parkirišča spre-
menil tudi sistem plačevanja parkir-
nine na parkirišču pred vstopom v 
Tolminska korita, zato so svetniki 
obravnavali tudi Sklep o določitvi 
parkirnine za omenjeno parkirišče in 
ga potrdili. Javni zavod za turizem 
Dolina Soče je namreč med zimo na 
novo uredil parkirne površine na-
sproti okrepčevalnice, s čimer je pri-

na namenila slabih 15 tisoč evrov.
V teku je tudi celovita sanacija dela 

ceste med Mostom na Soči in Tolmin-
skim Lomom, ki bo predvidoma zaklju-
čena do konca avgusta. Na odseku nad 
Drobočnikom izvajalec sanira poškodo-
vane podporne zidove, prek katerih 
bo izvedena nova armiranobetonska 
krona, izboljšalo pa se bo tudi od-
vodnjavanje ceste z izvedbo drenaže. 
Na najbolj poškodovanih delih se bo 
zamenjala neustrezna tamponska 
podlaga. Ob zaključku del je v dolžini 
250 metrov predvidena tudi preplasti-
tev celotnega odseka ceste. Vrednost 
naložbe znaša okoli 41.000 evrov.
Tanja Volarič Karlo in Boštjan Uršič, 
Občina Tolmin

Spremembe na pla~ljivih 
parkiri{~ih

Potem, ko so med obdobjem epi-
demije člani tolminskega občinskega 
sveta dvakrat odločali prek dopisne 
seje, so se junija in julija dvakrat se-
šli še v živo. Obravnavali in potrdili 
so Odlok o zaključnem računu za 
leto 2019 ter rebalans proračuna za 
leto 2020. Župan Občine Tolmin 
Uroš Brežan je predstavil razloge za 
povišanje prihodkov in spremembe 
na strani odhodkov. S potrditvijo re-
balansa so svetniki prižgali zeleno 
luč za nemoteno nadaljevanje projek-
tov v tem koledarskem letu.

Zaradi uvajanja novega sistema 
plačevanja parkirnin na nekaterih 

Utrinki

nje, kaj naj bi znanstvene ilustracije 
»zakrile«, lahko posredno ponujamo 
le nekaj ohlapnih odgovorov. Tudi 
zaradi dejstva, ker je Tjaša Bon mla-
da ustvarjalka in se njena profesio-
nalna pot šele začenja sidrati med li-
kovnimi silami današnjega časa, ki 
je že sam po sebi zahteven, nepred-
vidljiv in mnogoznačen. To pa ne ovr-
že dejstva, da se, kljub omenjenim 
preprekam, sodobnosti zmoremo 
približati in čeprav ji še nismo uspeli 
pripeti ustrezne terminološke opre-
delitve, lahko z veseljem spremljamo 
tendence, ki vztrajno bistrijo odnos 
do sodobnih kreacij. Če je ob koncu 
60. let prejšnjega stoletja nemški fi-
lozof, skladatelj in glasbeni kritik 

OBČINA TOLMIN UREJA IZOGIBALIŠČA NA CESTI PROTI NASELJU SELA PRI VOLČAH, s 
katerimi bo promet postal bolj pretočen, večja pa bo tudi varnost udeležencev v prometu. Foto: 
Boštjan Uršič

NA NEKATERIH PLAČLJIVIH PARKIRNIH MESTIH V OBČINI TOLMIN uvajajo nov sistem pla-
čevanja; parkirnino bo možno plačati z mobilnimi telefoni prek aplikacije oziroma s poslanim 
SMS-sporočilom.

Theodor W. Adorno lahko izrekel 
misel, da je očitno, da ni nič glede 
umetnosti očitno, pa se danes, dile-
mam estetike navkljub, lahko vpra-
šamo: Ali je še kaj ostalo, kar ni oči-
tno? Kaj se samo po sebi po-kaže? 
Tjašine znanstvene ilustracije so 
eden od načinov, kako skozi polje 
neposredno likovno vidnega, prispe-
ti do slutnje imaginarnega. Domišlje-

TJAŠA BON JE ŠTUDENTKA AKADEMIJE 
ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 
(smer oblikovanje vizualnih komunikacij). 
Mlada umetnica se primarno ukvarja z znan-
stveno ilustracijo in avtorsko fotografijo. 
Znanstvena ilustracija je področje ilustracije, 
ki je most med likovno umetnostjo in zna-
nostjo. Foto: Miha Klanjšček
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dobil 20 novih parkirnih mest – 
skupno jih je zdaj na voljo 45. Na-
mestil je tudi novo urbano opremo 
in zapornice. Sklep predvideva pla-
čevanje parkirnine po dejanskem 
parkirnem času med 8. in 19. uro, 
uvaja pa se tudi sankcija v primeru 
izgube parkirnega listka. S potrditvi-
jo Sklepa o določitvi parkirnine za 
parkirišče v Modreju so omogočili 
uvedbo plačljivega parkiranja na 
obeh parkiriščih ob državni cesti. 
Pobudo za ureditev parkirnega reži-
ma na Mostu na Soči z okolico in 
uvedbo plačljivega parkiranja na že 
obstoječem parkirišču pri Modreju so 
sicer Občini Tolmin podali člani Kra-
jevne skupnosti Most na Soči, na 60 
parkirnih mestih pa bo znašala višina 
parkirnine en evro na uro oziroma 
pet evrov na dan. Nov režim bo juli-
ja in avgusta v veljavi vsak dan, apri-
la, maja, junija ter septembra pa zgolj 
ob koncih tedna in praznikih.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Arhitekt predstavil mo`nosti 
ureditve starega jedra 
Tolmina

Zgodbe, ki jih govori stari del Tol-
mina z ozkimi ulicami, portali, trgi 
in stopnišči, med katerimi vsak nosi 
svojo zgodovino, so neprecenljivo 
bogastvo kraja, ki si ga Občina Tol-
min tudi sistemsko prizadeva ume-
stiti v prostor ter življenja občanov. 
Arhitekt Tomaž Krušec je Tolmin-
cem junija na javni tribuni predstavil 
rezultate večmesečnih delavnic in 
možne rešitve ureditve starega mest-
nega jedra, do katerih so strokovnja-
ki prišli v sodelovanju z lokalnim 
prebivalstvom.

Delovna skupina je temeljito preu-

ključne za zagon gospodarstva po 
epidemiji. Ugotovitve arhitekta in nje-
gove skupine bodo vsekakor predsta-
vljale pomembno izhodišče pri na-
daljnjem urejanju Tolmina, ki se bo 
letos začelo s projektiranjem in iz-
vedbo ureditve tržnice ter projektira-
njem Mestnega trga. Občina želi 
namreč enotno urediti celoten pros-
tor ob kinogledališču in Tolminskem 
muzeju, predvsem park, ki razmeju-
je cesto od prireditvenega prostora.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Malo povpra{evanja pri 
razpisih za stanovanja

Reševanje stanovanjskih težav za 
mlade in nasploh ugodna stanovanj-
ska politika tako na področju gradnje 
kot dovoljšnega števila bivalnih enot 
je med prednostnimi nalogami Obči-
ne Tolmin. Tudi preteklo pomlad sta 
bila objavljena dva stanovanjska raz-
pisa: eden za najem tržnega stanova-
nja in drugi za dodelitev dveh stano-
vanj mladim v najem.

Po anketi, ki je bila junija 2016 iz-
vedena med mladimi v občini Tol-
min, se je namreč pokazalo, da več 
kot polovica anketiranih biva pri svo-
jih starših oziroma med tednom biva 
zunaj domačega kraja. Velika večina 
anketiranih je zadovoljnih s svojim 
trenutnim bivanjskim statusom, a si 
kljub temu večina želi samostojno 
rešiti stanovanjsko vprašanje. Največ-
ja ovira pri tistih, ki še ne živijo sa-
mostojno, a si tega želijo, so finančna 
sredstva, zato si Občina Tolmin pri-
zadeva iz svoje stanovanjske kvote 
del proračunskih sredstev redno na-
menjati tudi mladim. Vseeno velikega 
povpraševanja ob objavi letošnjih 
razpisov ni bilo zaznati. Za tržno 

čila trenutni položaj v starem delu 
mesta, v katerem je labirint ozkih 
ulic, kjer je še veliko bivalnih enot, 
a le malo poslovnih prostorov, ki obi-
čajno mestom podnevi narekujejo 
utrip in življenje. Kot je dejal Krušec, 
bi bil pri urejanju starega jedra po-
treben poudarek na zgodovini Tolmi-
na in posebnostih tega prostora, v 
katerem primanjkuje urbanega zele-
nja. »Pokazalo se je, da najbolj dra-
gocene ostanke preteklosti, kot so 
portali in fontana, zakrivajo objekti 
modernega sveta, prometni znaki, 
različne talne oznake, table,« je pou-
daril Krušec. Ena od možnosti bi 
bila uvedba enotnega standarda ure-
ditve starega dela, po katerem bi se 
uporabljali enaki količki, cvetlična 
korita, ograje in urbana oprema. V 
tem delu mesta priporoča območje 
umirjenega prometa z enotnim tlako-
vanjem brez prometnih talnih oznak; 
vanj bi imeli z avtomobilom dostop 
le njegovi prebivalci, za vse druge pa 
bi ostalo zaprto.

Krušec je priporočil vzpostavitev 

povezave proti novejšemu delu mes-
ta, in sicer po ulici, ki pelje do sto-
pnišča pod tržnico, ki jo namerava 
občina urediti v naslednjem koledar-
skem letu. Eno ključnih povezav med 
novim in starim Tolminom pa vidi v 
glavni cesti, ki pelje preko mesta. V 
svetu se na takšnih površinah vse 
bolj uveljavlja območje mešane cone, 
na kateri skupaj sobivajo pešci in 
avtomobili, katerih hitrost je omejena 
na največ 20 kilometrov na uro, med-
tem ko pešci lahko kadarkoli stopijo 
na cestišče. »S preoblikovanjem te 
ceste v drugačno cono bi dobili pros-
tor, ki bi ljudi lažje in učinkoviteje 
pripeljal do starega dela. Ta cesta to 
vsekakor omogoča,« je poudaril nuj-
nost sprememb cestnih režimov v 
Tolminu za razvoj in zagon življenja 
v starem mestnem jedru, kjer si tudi 
Občina Tolmin želi povečati zanima-
nje za zagon različnih dejavnosti. 
Realizacija želenih vsebin pa bi bila 
možna šele po izgradnji tolminske 
obvoznice, ki jo je Vlada RS uvrstila 
na seznam pomembnih naložb, ki so 

ne, čiste in likovno občutljive, priteg-
nejo oko, v svoji polnosti pa jih vidi-
mo takrat, ko odstremo tančico po-
nujenega.
Lucijan Lavrenčič, profesor likovne 
umetnosti
*Lacanova teorija (po Jacquesu Lacanu, fran-
coskemu psihoanalitiku, psihiatru in zdravniku) 
se ukvarja s konceptom nezavednega, ki teme-
lji na Freudovi teoriji psihoanalize.

VZTRAJNO [ELESTENJE 
DEDI[^INE
Ba{ka grapa – Letošnje leto je tudi 
za Kulturno tehnično turistično (KTT) 
društvo Baška dediščina nenava-
dno. Tradicionalni spomladanski 
društveni prireditvi, delavnico izdela-

ve cvetnonedeljskih butar – puslov 
in Volfovo srečanje, je zaradi razsa-
janja koronavirusa moralo preseliti 
na splet. Posebno prva je v mnogih 
spodbudila ustvarjalnost in zavest 
po ohranitvi običaja, ki prinaša vese-
lje ter prebuja življenje v ljudeh in 
naravi.

Člani društva so tople pomladne dni 
izkoristili za čiščenje objektov teh-
nične dediščine, v katerih je zima 
našla zatočišče za svoje ledene vet-
rove. Lotili pa so se tudi vzdrževalnih 
del. Čez potoček ob Prangarjevemu 
mlinu so postavili nov, trajnejši most 
z varovalno ograjo, ki so ga pred 15 
leti le obnovili. Čezenj se vije prilju-
bljena gozdna steza, bližnjica s ces-

ARHITEKT TOMAŽ KRUŠEC JE TOLMINCEM JUNIJA NA JAVNI TRIBUNI predstavil rezultate 
večmesečnih delavnic in možne rešitve ureditve starega mestnega jedra, do katerih so strokov-
njaki prišli v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom.

NOV, VARNEJŠI IN TRAJNEJŠI MOST z varovalno ograjo pri Prangarjevemu mlinu. Foto: Alen-
ka Zgaga
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stanovanje velikosti 56,97 m2, za ka-
terega je bila predvidena mesečna 
najemnina med 284,85 in 400 evri, 
je prispela le ena prijava. Na razpis 
dveh stanovanj za mlade med 18. in 
35. letom pa se je prijavilo šest oseb, 
pri čemer za stanovanje v izmeri 
20,85 m2 mesečna najemnina znaša 
37,29 evra, za drugo velikosti 53,26 
m2 pa 150 evrov.
Tanja Volarič Karlo

Za vo`njo ob koncih tedna 
potrebne dovolilnice

Število obiskovalcev doline Tolmin-
ke se je v zadnjih letih močno pove-
čalo, s tem pa tudi obremenitev tam-
kajšnjega okolja. Občina Tolmin je 
zato letos med 25. junijem in 31. 
avgustom ob koncih tedna ter prazni-
kih na tej relaciji uvedla omejitev 
prometa za motorna vozila in soča-
sno okrepila javni prevoz do parki-
rišča pod cerkvico sv. Duha v Javorci. 

Dolina Tolminke se namreč zaradi 
povečanega obiska sooča z več teža-
vami hkrati. Ker po konfiguraciji me-
ji na sotesko, v njej ni mogoče zago-
toviti večjega parkirišča brez velikih 
posegov v naravo, kar pa na območju 
Triglavskega narodnega parka (TNP) 
ni sprejemljivo. Velika prometna 
obremenitev vpliva in načenja tudi 
naravno okolje, v katerem uspeva 
vrsta zaščitenih rastlin. Poleg tega pa 
na povečini makadamski cesti popol-
ne varnosti ni mogoče zagotoviti, že 
zgolj poskusi v tej smeri pa zahteva-
jo izredno visoke stroške vlaganja.

Promet je Občina Tolmin poskusno 
omejila s postavitvijo znaka, ki stoji 
pod cerkvico sv. Petra nad Zatolmi-
nom in za motorizirana vozila vožnjo 
prepoveduje ob koncih tedna ter pra-
znikih, za avtodome pa vse dni v 
tednu. Obiskovalci doline bodo mo-
rali svoje jeklene konjičke pustiti na 
enem od urejenih parkirišč v Tolmi-

nu ali Zatolminu in uporabiti javni 
prevoz ali se v dolino Tolminke 
odpraviti peš oziroma s kolesom. Iz-
jema so vsi, ki cesto uporabljajo za-
radi izvajanja svoje dejavnosti ali 
zaradi lastništva nepremičnine na 
tem območju, saj so upravičeni do 
posebne dovolilnice. Med njimi so 
lastniki kmetijskih površin, travnikov 
in gozdov, rejci drobnice, pastirji, 
gozdarji, člani lovske in ribiške dru-
žine, zaposleni v Javnem zavodu 
TNP ter drugi. Dovolilnice je mogoče 
prevzeti na Občini Tolmin vsak dan 
v času uradnih ur, za dodatne infor-
macije pa lahko pokličete Sanjo Si-
vec Levpušček, vodjo Oddelka za 
okolje in prostor.
Tanja Volarič Karlo

Ob nem{ki kostnici spomnili 
na pomen sodelovanja in 
zdru`evanja

Po zaključku obnove nemške ko-
stnice, ki je potekala v okviru projek-

ta WALKofPEACE, ki ga vodi Posoški 
razvojni center v sodelovanju s pro-
jektnim partnerjem Ustanova »Fun-
dacija Poti miru v Posočju«, je ob 
objektu junija potekala priložnostna 
slovesnost. Udeležila sta se je tudi 
državni sekretar na Ministrstvu za 
obrambo Uroš Lampret in nemški 
veleposlanik v Republiki Sloveniji 
Klaus Riedel, doslej redni obiskova-
lec Posočja, ki se je s tem službeno 
tudi poslovil, saj zaključuje službo-
vanje v naši državi. Skupaj z župa-
nom Občine Tolmin Urošem Breža-
nom so se udeleženci s polaganjem 
vencev poklonili padlim nemškim 
vojakom v prvi svetovni vojni.

Sledil je ogled odprtja razstave Tol-
minskega muzeja Nemške kostnice 
med Sočo in Piavo, ki sta jo skupaj 
pripravila direktorica muzeja mag. 
Damjana Fortunat Černilogar ter 
italijanski strokovnjak dr. Moreno 
Baccichet. Razstava, ki predstavlja 
podobne objekte tudi od drugje in je 

Utrinki

te v Stržišče do ceste v Podbrdo. 
Vzpostavili so tudi nov most na 
pešpoti čez Tamar na Bačo pri 
Podbrdu, ki ga je odnesla povodenj. 
Za Jakovo kovačijo izdelujejo nov 
hrastov podstavek za nakovalo. Čla-
nice so zasadile cvetlična korita in 
poskrbele za vrtičke ob vetrovalni 
napravi, na Robarjevem griču in na 
nekaj točkah ob tematski poti Na 
svoji zemlji na Koritnici.

Kot sopodpisniku mednarodne kon-
zorcijske pogodbe o ustanovitvi ter 
delovanju Partnerstva za ohranjanje 
in oživljanje poznorimskega zidu 
Claustra je Narodni muzej Slovenije 
pred kratkim društvu izročil promo-
cijsko gradivo, ki je kot del medna-
rodnega projekta Claustra+ izšlo v 

zadnjem času – dve brošuri (Lokaci-
je in potovalni načrt: zid, ki povezuje 
ter Potovanje v preteklost) ter ze-
mljevid. Na pobudo društva je med 
20 nosilci te poznorimske dedišči-
ne, ki sega do Reke, enakovredno 
zastopan tudi zaselek Zarakovec v 
Baški grapi.
Olga Zgaga, KTT društvo Baška 
dediščina

MOTO@EGEN ZA VARNO IN 
SRE^NO VO@NJO
Sela pri Vol~ah – Na prvo junijsko 
soboto je bilo v prijazni vasici Sela 
pri Volčah živahnejše kot po navadi. 
Prihrumela je množica motoristov in 
se zbirala pred podružnično cerkvijo 

REŠEVANJE STANOVANJSKIH TEŽAV ZA MLADE in nasploh ugodna stanovanjska politika je 
ena od prednostnih nalog Občine Tolmin. Na letošnjih stanovanjskih razpisih (eden za najem 
tržnega stanovanja, drugi za dodelitev dveh stanovanj mladim v najem) pa velikega zanimanja 
ni bilo zaznati. Foto: Kristina Rutar Gabršček

NA SLOVESNOSTI OB ODPRTJU PRENOVLJENE NEMŠKE KOSTNICE so se s polaganjem 
vencev poklonili padlim nemškim vojakom v prvi svetovni vojni.

MOTOŽEGEN v idiličnem okolju vasice Sela pri Volčah. Foto: Vili Florjančič
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poučen sprehod skozi zgodovino ne-
kega obdobja, bo do konca sep-
tembra na ogled na ploščadi pred 
Tolminskim muzejem. »Projekt obno-
ve nemške kostnice je model sodelo-
vanja več institucij, ki se ga poslužu-
jemo na različnih področjih. Na po-
dlagi pridobljenih izkušenj bomo s 
skupnim delom ter sodelovanjem, 
tudi med občinami v Posočju, lahko 
nadaljevali za doseganje skupnih ci-
ljev,« je župan Brežan ob tem spom-
nil na moč in pomen povezovanja. 
To je ključno za Evropo in svet, sko-
zi delovanje na lokalni ravni pa mu 
sledi tudi tolminska občina.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Nova sprehajalna pot 
povezala Tolminska korita in 
Kozlov rob

Naravne lepote Tolmina in njegove 
okolice so pravi raj za številne spre-
hajalce ter kolesarje, ki radi uživajo 
v naravi. Z letos zaključeno naložbo 
Turizma Dolina Soče in Občine Tol-
min pa je pohodnikom na voljo tudi 
nova sprehajalna pot od Tolminskih 
korit do parkirišča Štrklepce na robu 
Tolmina, ob katerem se začne tudi 
vzpon na Kozlov rob. Pot je prava 
osvežitev, saj je urejena v skladu s 
smernicami Triglavskega narodnega 
parka in posegov v naravnem okolju, 
zaradi česar predstavlja idealno pri-
ložnost za sprostitev v naravi. Obe-
nem ima pomembno povezovalno 
vlogo, saj je nastala tudi z željo, da 
bi čim več obiskovalcev Tolminskih 
korit svoje jeklene konjičke parkiralo 
že na robu Tolmina in ne na zadnjem 
možnem parkirišču, ki ima zelo ome-
jeno kapaciteto. Zaradi nezahtevnega 

terena je primerna za vse starostne 
skupine pohodnikov in sprehajalcev, 

ki za 1.250 metrov dolgo pot v pov-
prečju potrebujejo 15 minut.

Z ureditvijo poti je Turizem Dolina 
Soče zaključil velik del celovite pre-
ureditve Tolminskih korit, v katero je 
bilo vloženih dobrih 180 tisoč evrov. 
Brezplačno parkirišče Štrklepce so 
uspešno odprli že ob začetku lanske 
sezone, maja letos pa so zaključili 
tudi preureditev parkirišča na vstopu 
v Tolminska korita. »Od leta 2006, 
ko smo začeli z urejanjem Tolminskih 
korit, smo za različne investicije na-
menili že milijon evrov. Pri tokratnem 
projektu smo sredstva zagotovili pred-
vsem iz lastnih virov, za del pa je 
poskrbela Občina Tolmin, ki je uredi-
la odkupe zemljišč in lastniška raz-
merja. Vsem, ki so tako ali drugače 
sodelovali pri tem projektu, se ob tej 
priložnosti iskreno zahvaljujem, vrsta 
je dolga in brez njih do cilja ne bi 
prišli,« je ob odprtju dejal Turizma 
Dolina Soče Janko Humar. Razkril 
je, da že pripravljajo tudi digitaliza-
cijo vstopnih mest v Tolminskih ko-
ritih, s katerimi bi zagotovili usmer-
janje obiska te priljubljene turistične 
točke. To je namreč nujno, saj jo je 
lani obiskalo dobrih 80 tisoč obisko-
valcev, kar je deset odstotkov več kot 
leto prej. V poletnih mesecih obre-
menitev te lokacije tako že dosega 
kritično mejo.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Ministrico Piv~evo seznanili 
s te`avami pri razvoju 
pode`elja

Ohranjanje življenja v visokoleže-
čih krajih in zagotovitev ugodnejših 
razmer za razvoj gorskega kmetijstva 
sta bili eni od osrednjih tem pogovo-
rov med ministrico za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. Aleksan-

Utrinki

sv. Marije Magdalene. Ta sakralni bi-
serček s konca 15. stoletja se je 
med prvo svetovno vojno znašel v 
zaledju soške fronte, bil močno po-
škodovan, leta 1928 pa obnovljen. 
Večina motoristov je na svojih črnih 
jaknah nosilo napis Moto klub »So-
ča« Tolmin, ki je tega dne povabil 
svoje člane ter motoristične prijatelje 
iz drugih klubov na blagoslov njiho-
vih motorjev in motoristov. Največ se 
jim jih je pridružilo iz skupine OK Ri-
ders iz Nove Gorice.

Ljubitelje jeklenih konjičkov sta v 
tem neokrnjenem naravnem sve-
tišču pozdravila in jim nekaj besed v 
pomoč pri premagovanju prihajajo-
čih izzivov namenila predsednik Mo-
to kluba »Soča« Tolmin Boris Le-

vali s panoramsko vožnjo. Tokrat so 
se zapeljali do Kobarida in v Starem 
selu zavili v Breginjski kot. Preko 
Breginja in vasi Logje so prispeli v 
kamp Podbela, kjer so jih sprejeli z 
domačim okrepčilom. Skozi številne 
vasice so se vrnili v prostore kluba 
gostitelja v Tolminu, kjer so županu 
in župniku obljubili motoristični izlet.
Olga Zgaga

V PLANINSKEM DRU[TVU 
PODBRDO SE DOGAJA
^rna prst – Za visokogorsko posto-
janko, kot je Dom Zorka Jelinčiča na 
Črni prsti, je vsaka nova planinska 
sezona nov začetek. Zima Planin-
skemu društvu (PD) Podbrdo, ki 

skrbi za dom, skoraj vsako leto pri-
pravi kakšno neprijetno preseneče-
nje. Največkrat poškoduje stebre to-
vorne žičnice, ki pa jim je letos pri-
zanesla. Žičničarji so v sodelovanju 
s člani in v skladu z načrtom dela že 
do maja uspeli zamenjati še edini le-
seni steber s kovinskim in se lotili iz-
delave novega transportnega vozič-
ka. Od vzpostavitve žičnice iz Strži-
šča na Črno prst leta 1976 je to ko-
maj tretji po vrsti. Konec maja je na 
daleč viden rumeno pobarvan in do 
vrha naložen voziček, prilagojen po-
trebam današnjega časa, že polzel 
po jeklenici proti vrhu gore.

Pred uradnim začetkom sezone so 
se člani društva potrudili tudi pri ure-
janju dostopnih poti. Obnavljali so 

KONEC JUNIJA SO ODPRLI NOVO SPREHAJALNO POT, speljano od parkirišča Štrklepce do 
Tolminskih korit. Z njo so prispevali tudi k razbremenitvi motornega prometa.

ban in župan Občine Tolmin Uroš 
Brežan. Zatem je tolminski župnik 
Damijan Bajec opravil krajši obred 
in s sveto vodo blagoslovil vse jekle-
ne konjičke, njihove lastnike in spre-
mljevalce. Dotaknila naj bi se jih mi-
sel dobrote in spoštovanja, jih varo-
vala pred skušnjavami ter nevar-
nostmi, ki v vedno hujših oblikah 
ogrožajo njihove poti in jim dala 
moč, da bi se zmogli previdno ter 
strpno prilagajati razmeram na ce-
stah. Vsi so svoje motorje ozaljšali z 
oljčnimi vejicami ter spominskimi na-
lepkami.

Sledilo je kratko druženje z domači-
ni, ki so jih, navdušeni nad dogod-
kom, pogostili z domačimi dobrota-
mi. Že tradicionalno so ga nadalje-

KMETIJSKA MINISTRICA DR. ALEKSANDRA PIVEC (na fotografiji s tolminskim županom Uro-
šem Brežanom) se je v začetku julija mudila na obisku v Tolminu. Seznanila se je s problemati-
ko kmetijstva v naših krajih in izrazila podporo zamisli o razglasitvi Posočja za ekološko cono.
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dro Pivec ter predstavniki lokalnih 
institucij ob njenem delovnem obi-
sku v Tolminu v začetku julija. Obe-
nem so se pogovori vrteli tudi okoli 
naslednje finančne perspektive, v 
kateri izhodišča za razvoj podeželja 
v zahodnem delu države niso ugo-
dna.

Ministrica je dobila vpogled v šte-
vilne težave in izzive, s katerimi se 
soočajo kmetje, lokalni pridelovalci, 
gozdarji, lovci in ribiči. Nikolaj Ma-
ver in Franci Žbogar iz Kmetijske 
zadruge Tolmin ter Anka Lipušček 
Miklavič iz Mlekarne Planika Koba-
rid so poudarili potrebo posebnega 
statusa gorskih vasi, kjer je kmetova-
nje zaradi zahtevnih terenov močno 
oteženo. Nujen bi bil razmislek v 
smeri dodatnih subvencij, boljših iz-
hodišč pri prijavljanju na posamezne 
državne razpise, drugačnih meril pri 
gradnji, plodnejšega dialoga s Trigla-
vskim narodnim parkom v smislu 
olajšanja življenja lokalnemu prebi-
valstvu s prožnejšimi pravili, posta-
vitev meril pri sobivanju z velikimi 
zvermi, pa tudi boljših telekomuni-
kacijskih povezav, ki bi tudi tistim, 
ki ne kmetujejo, omogočale delo od 
doma in s tem obstanek v visokogor-
skih zaselkih. Lipušček Miklavičeva 
je posebej izpostavila možnost raz-
glasitve Posočja za ekološko regijo, 
saj večina kmetov ter pridelovalcev 
strogih kriterijev države niti ne more 
izpolniti, četudi so izdelki s tega ob-
močja med najbolj kakovostnimi in 
ekološkimi.

Kot je pojasnila ministrica, so »la-
ni ustanovili posebno skupino, ki 
deluje kot posvetovalno telo ministri-
ce in ga sestavljajo člani različnih 
hribovskih območij Slovenije. Od njih 
pričakujem pripravo stališč do ukre-
pov za prihodnjo finančno perspekti-
vo, ki bi bili veliko bolj usmerjeni v 

podporo hribovskim in gorskim kme-
tijam.« Dr. Pivčeva je izrazila podpo-
ro zamisli o razglasitvi Posočja za 
ekološko cono in pozvala k pripravi 
utemeljenega predloga, na katerem 
bi država lahko gradila nadaljnjo stra-
tegijo. Po seznanitvi s problematiko 
Doma za upokojence Podbrdo pa je 
zbranim predstavila idejo socialnega 
varstva na kmetijah kot obliko dopol-
nile dejavnosti, kar je ponekod v 
državi že zaživelo tudi v praksi.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Ob~ini Tolmin certifikat Brez 
plastike

Kako zanamcem pustiti čim bolj 
idilično okolje in obenem družbi za-
gotoviti zdrave ter prijazne razmere 
za bivanje, je vprašanje, s katerim se 
Občina Tolmin loteva svojih projek-
tov. Pred časom se je odločila za uki-
nitev plastike na njenih dogodkih, 
kar ji je prineslo tudi certifikat Brez 
plastike, ki sta ji ga podelila Skup-
nost občin Slovenije in Ministrstvo 
za okolje in prostor. »Tolminsko ima 
izjemne naravne danosti, ponaša se 
z bogato zgodovinsko in kulturno de-
diščino, od ostalin na Kozlovem robu 
do prve svetovne vojne, na podlagi 
katere se razvija in gradi tudi Pot mi-
ru. Ima sir Tolminc, ki se ponaša z 
zaščiteno označbo porekla, znana je 
soška postrv, spominska cerkev v Ja-
vorci je nosilka Znaka evropske de-
diščine od leta 2018. V Evropi in svetu 
smo bili že v marsičem prepoznani 
kot regija izjemnega potenciala, ki pa 
je lahko krhek, če z njim ne ravnamo 
na pravi način. Vsi vemo, da je pla-
stika velika težava sodobnega sveta, 
naša odločitev, da jo izločimo iz upo-
rabe na naših dogodkih, pa je korak 
v smeri, ki smo si jo zastavili na rav-
ni naše občine za prihodnje. Veseli 
me, da tudi pri različnih poslovnih 

subjektih na Tolminskem vse bolj 
opažam podobno razmišljanje,« je 
dejal tolminski župan Uroš Brežan.

Občina Tolmin s tem sledi svoji 
trajnostni naravnanosti. Od februarja 
se ponaša tudi z znakom »Slovenian 
Green Destination«, ki ga je pridobila 
z uspešno prijavo na nacionalni po-
ziv Zelene sheme slovenskega turiz-
ma. Kot smo v SOČAsniku že pisali, 
gre za nacionalni program in certifi-
cirano shemo, ki pod krovno znamko 
Slovenia Green združuje vsa prizade-
vanja za trajnostni razvoj turizma v 
Sloveniji, nudi konkretna orodja za 
oceno in izboljšanje trajnostnega de-
lovanja destinacijam in ponudnikom 
ter promovira zeleno delovanje.
Tanja Volarič Karlo

Poletni ve~eri in dodatna 
gostinska ponudba

Čeprav je letos zaradi koronavirusa 
izvedba prireditev oziroma posame-
znih dogodkov močno prilagojena in 
omejena, se je Občina Tolmin odlo-

čila, da čez poletje v starem delu 
Tolmina uvede območje umirjenega 
prometa. Obenem je med 1. julijem 
in 11. oktobrom zaprla Trg 1. maja, 
na katerem bo tudi letos do konca 
avgusta deloval začasni gostinski 
obrat Lokalc. Ker so s tem tamkajšnji 
prebivalci in poslovni subjekti zača-
sno izgubili del parkirnih površin, se 
jim je na osnovni lanskoletne dobre 
prakse s podelitvijo posebnih dovo-
lilnic omogočilo brezplačno parkira-
nje na osrednjem parkirišču pred 
Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin. 
Prav tako se je z začetkom julija 
spremenil prometni režim na Cankar-
jevi in Ulici Petra Skalarja. Na slednji 
namreč do konca avgusta poteka ce-
lovitejša rekonstrukcija ene od 
zgradb, zato bo do takrat zaprta, 
promet po Cankarjevi pa bo potekal 
v obratni smeri od običajne in s tem 
omogočal neposredno povezavo do 
Trga 1. maja. Dostop do Sotočja in 
Dijaške ulice je urejen okoli Športne-
ga parka Brajda in mimo Šolskega 
centra Tolmin, kjer je začasno dovo-
ljen dvosmerni promet.

Ob sodelovanju občine, Zavoda za 
kulturo, šport in mladino Občine 
Tolmin (ZKŠM), Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti, območna iz-
postava Tolmin, Mladinskega centra 
Tolmin, Kluba tolminskih študentov 
in Krajevne skupnosti Tolmin je nas-
tal tudi raznolik ter zanimiv program 
glasbenih, pevskih in plesnih dogod-
kov, ki so ga združili pod skupnim 
imenom Tminsko poletje 2020. Ob 
fontani v starem jedru naj bi se po-
leti zvrstilo kar 30 dogodkov, nad 
katerim bdi ZKŠM. Izvedbo sicer 
sproti narekuje trenutna epidemiolo-
ško situacija v državi, zato se posa-
mezne dogodke sproti prilagaja na-
vodilom Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje in Vlade RS. Upošte-

Utrinki

markacije, odstranjevali podrto drev-
je in na razgledni točki v gozdu nad 
Kalarskim brdom izdelali novo poči-
vališče.

Na pragu sezone pa je zaradi posle-
dic ostrih zimskih klimatskih razmer 
največ pozornosti zahteval planinski 
dom. Potrebno je bilo veliko dobre 
volje in prostega časa članov, da je 
1. junija pričakal obiskovalce očiš-
čen, ogrevan ter dobro založen. Pla-
ninci in pohodniki ga pogosto uvr-
ščajo na seznam izletov. Pohvale 
dobiva nov oskrbniški par, ki dobro 
kulinarično ponudbo nadgrajuje s 

sodobno ustvarjalnostjo, kot je »sla-
dica z razgledom«.

Dom vsako leto zahteva tudi izbolj-
šave, ki jih je mogoče izpeljati le v 
poletnih mesecih. Letos ima društvo 
v načrtu sanacijo betonskega zoba 
na pročelju, obnovo fasade na biva-
ku in več notranjih izboljšav. Pri tem 
stavi tudi na prostovoljstvo članov in 
simpatizerjev. Prva delovna akcija za 
pripravo na izvedbo načrtovanih del 
je bila izredno dobro obiskana, kar 
je odraz priljubljenosti gore med do-
mačini.
Olga Zgaga

PRVA VOŽNJA NOVEGA TRANSPORTNEGA VOZIČKA – Pripeljal je drva za ogrevanje planin-
skega doma. Foto: arhiv PD Podbrdo
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ODLOČITEV OBČINE TOLMIN, da ukine pla-
stiko na dogodkih, se je obrestovala. Foto: ar-
hiv Občine Tolmin
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Še eno novost prinaša prostor ob 
sotočju Tolminke in Soče, ki je bil v 
preteklosti priljubljeno zbirališče lo-
kalnega prebivalstva. Ker zaradi ko-
ronavirusa letos ne bo festivalov, ki 
so se pretekla leta vrstili na tem pri-
zorišču, poletje ponuja priložnost za 
obujanje tradicije. ZKŠM, kot uprav-
ljavec zemljišča ob vodi je zato v 

vati je treba vsa zdravstvena priporo-
čila in ukrepe, od medsebojne razdalje 
med obiskovalci do razkuževanja rok. 
Občina Tolmin je ob pripravi na le-
tošnje poletje v starem mestnem je-
dru upoštevala tudi pretekle pripom-
be prebivalcev tega območja in pro-
gram dogajanja ter delovni čas Lokal-
ca omejila do najpozneje 22. ure.

sodelovanju z občino izvedel razpis 
in izbral izvajalca gostinske dejavno-
sti na Sotočju, s čimer se je želelo 
obogatiti ponudbo obiskovalcem. V 
začetku julija odprt začasni gostinski 
obrat bo deloval do konca avgusta. 
Občina Tolmin je najela in za zača-
sno parkiranje uredila travnik naspro-
ti propadajočega objekta hotela Para-
diso z namenom, da bi obiskovalci, 
tako domači kot tuji, osebna vozila 
puščali na urejeni lokaciji in zadnji 
del poti do Sotočja opravili peš. Pro-
metne oznake vožnjo prav do nab-
režja reke prepovedujejo, prav tako 
je prepovedovano divje kampiranje v 
naravnem okolju. Vsi obiskovalci, ki 
bi si zaželeli takšnega načina pre-
življanja dopusta, bodo preusmerjeni 
v okoliške kampe.
Tanja Volarič Karlo

Mladim ~ez poletje ne bo 
dolg~as

Poletje je pravi čas za posvečanje 
samemu sebi, pridobivanje novih 
znanj in krepitev dobrega počutja. 
Mladinski center Tolmin je zato ju-
nija izvedel dva sklopa dogodkov: 
40-urni tečaj ozvočevanja in odrske 

STARO MESTNO JEDRO JE TUDI TO POLETJE UREJENO KOT OBMOČJE UMIRJENEGA 
PROMETA. Trg 1. maja je zaprt, na njem pa je začasni gostinski obrat Lokalc. Če bodo razmere 
dopuščale, bo pestro tudi kulturno dogajanje. Ob četrtkih in sobotah, ko so načrtovane priredi-
tve, vas Lokalc vabi na tminsko friko. Ponujajo lokalno kavo Coronini in osvežilne pijače za pole-
tne dni. Foto: Špela Mrak

tehnike ter sklop vadb joge za mlade. 
Oba sta bila namenjena mladim med 
15. in 29. letom, odzivi pa so bili ze-
lo pozitivni.

V prihodnje si želijo mladi še več 
podobnih priložnosti neformalnega 
izobraževanja in kakovostnega pre-
življanja prostega časa. Programi zanje 
se bodo nadaljevali do konca avgusta 
v starem mestnem jedru Tolmina, 
kjer Mladinski center Tolmin skupaj 
s Klubom tolminskih študentov pri-
pravlja pet dogodkov v okviru Poletnih 
dnevov mladih. Skupaj bomo ustvarili 
prostor za druženje, kjer bodo na voljo 
različne družabne igre. Vsako sreča-
nje bodo zaokrožili tematski dogodki: 
ustvarjalna delavnica za mlade, večer 
smeha s stand upom, koncert skupi-
ne »The tree man band« in raperja 
Blaža Iaria, pub kviz … Poletje bo-
mo sklenili s Tržnico mladinskih or-
ganizacij, na kateri se bodo predsta-
vljale različne organizacije iz občine 
Tolmin. Na dogodku boste pridobili 
tudi prve informacije o participator-
nem proračunu za mlade in prisluh-
nili skupini Brencl banda.
Marina Laharnar, vodja mladinskih pro-
gramov, Zavod za kulturo, šport in mladi-
no Občine Tolmin
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Datum Kraj Prireditev Informacije

2. 8.  (21:00) MOST NA SOČI Kino Jezero 2020: vojni film Preboj
TD Most na Soči in Kinogledališče 
Tolmin

4. 8.  (21:00) TOLMIN, atrij knjižnice Kino pod brezami: dokumentarni film Jadralke FB TminskoPoletje

5. 8.  (20:00) TOLMIN, Trg 1. maja Poletni dnevi mladih: Tree Man Band in raper Blaž Iaria FB TminskoPoletje

6. 8.  (20:00) TOLMIN, Trg 1. maja Glasbeni večer pri fontani: skupina Johny Bravo FB TminskoPoletje

9. 8.  (21:00) MOST NA SOČI Kino Jezero 2020: komična drama Tu je bila Britt-Marie
TD Most na Soči in Kinogledališče 
Tolmin

11. 8.  (21:00) TOLMIN, atrij knjižnice Kino pod brezami: komična drama Posebni FB TminskoPoletje

13. 8.  (18:30) TOLMIN, Mestni trg Voden ogled tolminske kulturno-zgodovinske poti (prijave na 041-791-837) FB TminskoPoletje

13. 8.  (20:00) TOLMIN, Trg 1. maja Glasbeni večer pri fontani: Smaal Tokk s skupino FB TminskoPoletje

15. 8. POSTAJA–TOLMINSKI LOM 19. Vzpon na Široko www.sktd-lom.si/vzponsiroko

16. 8.  (20:00) MOST NA SOČI
Kino Jezero 2020: družinska animirana pustolovščina Slavna medvedja 
zasedba Sicilije

TD Most na Soči in Kinogledališče 
Tolmin

18. 8.  (20:30) TOLMIN, atrij knjižnice Kino pod brezami: drama Corpus Christi (Kino Otok) FB TminskoPoletje

19. 8.  (20:00) TOLMIN, Trg 1. maja
Poletni dnevi mladih: Večer smeha (Matic Kokošar, Matevž Baloh, Dejan 
Ikovic - Bushi)

FB TminskoPoletje

20. 8.  (20:00) TOLMIN, Trg 1. maja
Folklorni večer pri fontani: folklorni skupini Razor in BC ter skupina ljudskih 
godcev in pevk Pomladni dan

FB TminskoPoletje

21. 8.  (19:00) TOLMIN, Trg 1. maja Modna revija z gosti FB TminskoPoletje

22. 8.  (17:00) TOLMIN, Trg 1. maja Poletni dnevi mladih: tržnica mladinskih organizacij in nastop Brencl bande FB TminskoPoletje

22. 8.  (18:30) TOLMIN, Mestni trg Voden ogled tolminske kulturno-zgodovinske poti (prijave na 041-791-837) FB TminskoPoletje

od 22. do 28. 8. TOLMIN Mednarodni košarkarski kamp Brezec&Sagadin Tolmin 2020
Boris Velikonja: 031-711-049,  
boris.velikonja1@siol.net

25. 8.  (19:00) TOLMIN, atrij knjižnice Kino pod brezami: A je to: Mojstra na delu (Pat & Mat, animiran) FB TminskoPoletje

27. 8.  (20:00) TOLMIN, Trg 1. maja Glasbeni večer pri fontani: Vokalna skupina Flance in Oktet Simon Gregorčič FB TminskoPoletje

28. 8.  (19:00) TOLMIN, Trg 1. maja Mednarodni večeri Magdalenca: irska glasba FB TminskoPoletje

29. 8.  (19:00) TOLMIN, Trg 1. maja Mednarodni večeri Magdalenca: španska glasba in ples FB TminskoPoletje

11. 9.  (18.00)
ŠENTVIŠKA GORA, 
večnamenska dvorana

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Tolmin s podelitvijo priznanj in 
nagrad

Občina Tolmin

12. 9. (18.00)
ŠENTVIŠKA GORA, 
večnamenska dvorana

Odprtje večnamenskega objekta in nastop Ansambla Spev
KS Šentviška Gora, Pečine in Ponikve 
ter Občina Tolmin

16. 9. KOBARID Dan mobilnosti Občina Kobarid

12. 10. (20:00)
TOLMIN, parkirišče za 
kinogledališčem

Pomladna noč: Tabu, Koala voice in D'Šups Band FB TminskoPoletje

15. 10. KOBARID, kulturni dom
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Kobarid s podelitvijo priznanj in 
nagrad

Občina Kobarid: 05/38-99-200

V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (telefonski številki: 05/38-41-502, 05/38-41-510; 
e-naslov: socasnik@prc.si). Informacije za objavo v naslednji številki SOČAsnika sprejemamo do 7. oktobra 2020. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo 
odvijale po 23. oktobru 2020.
Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Objavljamo samo naslednje podatke: 
datum in uro, kraj, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja ter telefonsko številko ali e-naslov ali spletno stran. Če želite v SOČAsniku podrobneje najaviti 
prireditev v obliki članka, oglasa ali oglasnega sporočila, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja.
Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.

Skladno z morebitnimi novimi ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19 lahko pride do sprememb ali odpovedi prireditev.

AKTIVNA IN 
KULINARIČNO 
OBARVANA JESEN 
V DOLINI SOČE
V septembru in oktobru se bosta v 
malo drugačni obliki odvila Jestival 
in FrikaFest ter kulinarično ponudbo 
dopolnila z organiziranimi pohodni-
škimi in kolesarskimi izleti po celotni 
dolini. Pohodniške ture si bosta de-

lila s tradicionalnim Festivalom po-
hodništva, ki se bo odvil že 12. in 
prvič segel tudi v občino Kanal ob 
Soči. Ker letos veljajo omejitve pri 
organizaciji večjih dogodkov, se bos-
ta Jestival in FrikaFest odvijala razpr-
šeno (več dni in v različnih krajih).
Vabljeni na kulinarično-pohodniško-
kolesarske avanture po dolini Soče.
Več o jesenskem programu bo ob-
javljeno na spletni strani Turizma 
Dolina Soče www.dolina-soce.si.
Foto: 2Lindens (arhiv Turizma Dolina Soče)

www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja
http://www.dolina-soce.si

