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Tiskano na okolju prijaznem papirju.

Pustite se zapeljati

P reživljamo še eno od čudnih 
poletij … Nič ni tako, kot bi 
moralo biti, nič ukrojeno po 

naših željah. Pa vendar, poletje je tu 
– čas, da si napolnimo baterije za 
nove zmage. To pa počne vsak po 
svoje (glede na želje in zmožnosti) 
in prav je tako. Ne moremo in ne 
smemo biti tako ukalupljeni, da bi 
vsem ustrezale enake stvari. Marsik-
do si želi dopusta na eksotičnem 
otoku, drugi so zapriseženi hrvaške-
mu morju (Ste kdaj pomislili, da se 
pri nas ne sprašuje, kam greš na do-
pust, ampak kam greš na morje?), v 
zadnjih dveh letih pa opažamo tudi 
veliko tistih, ki raziskujejo našo Slo-
venijo. Vemo, kaj je temu botrovalo.

S turisti in obiskovalci se kljub bolj 
ali manj kaotičnim razmeram polnijo 
tudi naši kraji. Dolina Soče, s katere 
lepoto se hvalimo po svetu in smo 
nanjo tako ponosni, sodi v okvir bio-
sfernega območja Julijske Alpe pod 
zaščito UNESCA. To občutljivo narav-
no okolje pa se zlasti v turistični se-
zoni sooča s prometno obremenje-
nostjo, ki ponekod že krepko presega 
zmogljivost. Kako bi lahko ohranili 
te lepote za naše zanamce, kako bi 
preprečili popoln kolaps in hkrati 
razvijali turizem? Kje je meja, do ka-
tere lahko gremo, ne da bi zrušili 
naravno ravnovesje? S takšnimi in 
podobnimi vprašanji se med drugimi 
ukvarjajo tudi posoške občine, Turi-
zem Dolina Soče, Javni zavod Tri-
glavski narodni park in ne nazadnje 
Posoški razvojni center. S skupnimi 
močmi in ob izdatni finančni podpo-
ri strateškega čezmejnega projekta 
Crossmoby smo letos tako obiskoval-

zov, ki so dolino povezali znotraj in 
navzven. Na ta način skušamo raz-
bremeniti dolino prometa in prepre-
čiti prometni kaos. Zavedamo se, da 
rešitev ni v gradnji vedno novih in 
novih parkirnih mest, ampak v vzpo-
stavitvi učinkovitega sistema trajno-
stne mobilnosti, ki bo prispeval tudi 
k trajnostnemu razvoju doline. Dej-
stvo pa je, da gre pri tem za tek na 
dolge proge. Cilja ne bomo dosegli 
čez noč, prepričana pa sem, da bomo 
s skupnimi močmi prestopili ciljno 
črto.

Od začetka julija lahko na posoških 
cestah opazimo obogateno ponudbo 
javnih prevozov. Obstoječim rednim 
linijam in že uvedenim sezonskim so 
se pridružile nove hop on-hop off 
povezave ter čezmejne linije (več in-
formacij najdete v okvirčku). Z malo 
načrtovanja poti lahko to poletje 
brezskrbno uživate na izletih, poho-
dniških in kolesarskih turah, ogledih 
znamenitosti ali ob modrozelenih 
tolmunih. S tem pa prispevate svoj 
kamenček k varovanju tega občutlji-
vega naravnega okolja, v katerega ne 
sodita ne gneča ne hrup na cestah. 
Moja tura je že v glavi. Na izhodišče 
za Krn se bom odpeljala s hop on-
hop off Kobarid. Od tam pa se bom 
peš napotila preko vršacev do Lepe-
ne, kjer me bo čakal bovški avtobus. 
Nekje na poti bom izkoristila prilož-
nost in se osvežila v eni od naših rek, 
potem pa se odpeljala z avtobusom 
domov. 

Izberite tudi vi svojo pot in se pus-
tite zapeljati!
Mateja Kutin, glavna in odgovorna 
urednica

tudi na Facebooku

cem kot tudi domačinom ponudili 
najbogatejšo ponudbo javnih prevo-

PONUDBA DOLINE SO^E:
•  hop on-hop off Bovec (do 

Mangartskega sedla, Lepene, 
Klu`, ^ezso~e in slapov Boka 
ter Virje; mo`nost prevoza {tirih 
koles);

•  avtobusna linija Log pod 
Mangartom–Mangartsko 
sedlo (ob sobotah in nedeljah);

•  hop on-hop off Kobarid (v Bre-
ginjski kot, na Dre`ni{ko, do 
planine Kuhinja, na Liv{ko in 
Kolovrat; mo`nost prevoza {ti-
rih koles);

•  shuttle bus Tolmin (v Javorco 
in Tolminska korita);

•  avtobusna linija preko prelaza 
Vr{i~;

•  ~ezmejna avtobusna linija 
`elezni{ka postaja Most na 
So~i–prelaz Predel–Kranjska 
Gora (avtobus ima prikolico za 
16 koles);

•  ~ezmejna avtobusna linija Tol-
min–Kobarid–^edad;

• navezava avtobusnih prevozov 
na slovensko in italijansko 
`elezni{ko omre`je.

Podrobnej{e informacije, vozne 
rede in cene prevozov dobite na 
spletni strani www.soca-valley.
com/sl/dolina-soce/trajnostna-
mobilnost.

Finan~na sredstva v izdatni meri 
prispeva strate{ki ~ezmejni pro-
jekt CROSSMOBY, ki ga sofinanci-
ra Evropski sklad za regionalni 
razvoj prek Programa sodelova-
nja Interreg V-A Italija-Slovenija.

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/
http://www.soca-valley.com/sl/dolina-soce/trajnostna-mobilnost
http://www.soca-valley.com/sl/dolina-soce/trajnostna-mobilnost
http://www.soca-valley.com/sl/dolina-soce/trajnostna-mobilnost
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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 SO-
ČAsniku objaviti prispevek, nam besedilo posredujte do 24. septembra 
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 PRC-jeva oglasna deska

 5 Severnoprimorska MRRA: O 
treh aktivnih odlo~evalskih 
organih, ki skrbijo za razvoj 
na{e regije

 7  Projekt L-EARN: Po nova 
znanja v tujino

 8  Svetovanje za nove 
mo`nosti in prilo`nosti (3): 
Kako mo~no pa vas digitalni 
~evelj `uli? 
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Poso~ja
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lahko s pomo~jo 
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 39  Knji`na polica

 43  Koledar prireditev

Utrinki

DO MATURE 2021 TUDI S 
POMO^JO U^ENJA NA 
DALJAVO 
Zgornje Poso~je – Letošnji julij je 
maturantom, ki so se morali zaradi 
razglašene epidemije na maturo de-
loma pripravljati tudi od doma, prine-
sel težko pričakovane rezultate. Ne-
kaj več kot 6.000 kandidatov iz 82 
slovenskih šol je 27. zapored opra-
vljalo splošno maturo. Ob tem se 
lahko 48 gimnazij pohvali s 302 di-
jakoma, ki so na maturi prejeli od 30 
do 34 točk in s tem prejeli maturite-
tno spričevalo s pohvalo pri splošni 
maturi. Vse možne točke je prejelo 
15 diamantnih dijakov. Po podatkih, 
ki smo jih v našem uredništvu uspeli 
pridobiti do zaključka redakcije, 
med zlate maturante sodi tudi Tiana 
Kutin iz vasi Kamno, ki je z zlatim 
odličjem zaključila šolanje na Škofij-
ski gimnaziji Vipava.

Poklicne mature, ki je letos prazno-
vala svoj drugi okrogli jubilej, se je 
na 141 srednjih šolah in organizaci-
jah za izobraževanje odraslih v 
prvem roku udeležilo nekaj manj kot 
9.000 kandidatov. Maturitetno spri-
čevalo s pohvalo pri poklicni maturi 
so prejeli kandidati, ki so dosegli 
najmanj 20 od skupno 23 možnih 
točk, in kandidati, ki so pri prekvalifi-
kaciji oziroma izboljševanju dosegli 

zanje najvišje možno število točk, 
kar je 20 točk. Takih kandidatov je 
bilo letos 552, kar je za dobrih 160 
več kot lani ob tem času. Med zlate 
poklicne maturante se je iz naše do-
line uvrstil Anže Kutin iz Tolmina, ki 
je šolanje končal na novogoriški 
Zdravstveni šoli. Iz Biotehniške šole 
v Šempetru pa prihajata kar dva dia-
mantna maturanta iz Posočja, in si-
cer Martin Žbogar iz Kanalskega 
Loma ter Luka Kavčič iz Vrsna, ki 
sta s svojim znanjem osvojila najvišje 
možno število točk.

Poleg splošne in poklicne mature je 
na treh gimnazijah potekala še med-
narodna, ki jo je skupaj opravljalo 
64 slovenskih dijakov in 28 tujcev.

Čeprav letos na Gimnaziji Tolmin, 
edini srednji šoli v naši dolini, niso 
imeli nobenega zlatega maturanta, 
so po besedah ravnateljice Branke 
Hrast Debeljak z rezultati izredno 
zadovoljni. »Namreč vsi naši dijaki 
so ne le uspešno opravili letnik in 
pristopili k maturi, temveč tudi us-
pešno opravili maturo. Druga reč, 
ki nas pa še posebej razveseljuje, 
pa je zelo visoko število doseženih 
točk, za katere mislimo, da vsem 
dijakom omogočajo, da se bodo 
brez težav vpisali na izbrane študi-
je,« je še povedala ravnateljica tol-
minske gimnazije.

Če se izkaže, da je v Zgornjem Po-
sočju še kakšen zlat ali diamanten 
maturant, za katerega do zaključka 
naše redakcije nismo izvedeli, bomo 
veseli, da nas o tem obvestite.
Tatjana Šalej Faletič

Vir:

Trkan V. Goriški maturantje slavili nad »čud-
nim šolskim letom«. Radio Robin. [Online]. 
Objavljeno 12. 7. 2021. [Citirano 16. 7. 2021]. 
Dostopno na https://bit.ly/3hT8k3C.

Znani so rezultati mature 2021. Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. [Online]. Ob-
javljeno 12. 7. 2021. [Citirano 16. 7. 2021]. 
Dostopno na https://bit.ly/3roSbXa.

ZLATA MATURANTKA TIANA KUTIN je na 
Škofijski gimnaziji Vipava prejela maturitetno 
spričevalo s pohvalo pri splošni maturi. Foto: 
Andrej Kutin
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Tečaji so za udeležence brezplačni, saj projekt 
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v 
dolini Soče II sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij: • W: www.prc-lu.si/aktualno  • FB: Ljudska univerza Tolmin

3. Fotografija  

(začetni tečaj) 
50-urni tečaj bo potekal v 
Tolminu od konca avgusta 
dalje dvakrat tedensko ob 
ponedeljkih in sredah od 17. 
do 20. ure pod vodstvom 
izkušenega fotografa Nejca 
Fona. Teoretična znanja, 
pridobljena v računalniški 
učilnici, boste preizkusili na 
terenu. 
Informacije in prijave:  
Nataša Klobučar Štrancar,  
telefon: 05/38-41-887,  
e-naslov: natasa.ks@prc.si

1. Mindfulness 
(Krepitev pozornosti in 

obvladovanje stresa) 
60-urni tečaj ponuja 
skupek preprostih vaj in 
orodij, s katerimi si lahko 
pomagamo pri soočanju 
s stresnimi situacijami 
na delovnem mestu 
ter v domačem okolju. 
Sestavljen je iz predavanj, 
treninga, vodenih vaj, 
individualnega dela ter 
strokovne ekskurzije 
(enodnevni »odmik«). 
Začetek je predviden 
konec septembra oziroma 
ob zapolnitvi mest.
Informacije in prijave: 
mag. Damijana Kravanja,  
telefon: 05/38-41-511, 
e-naslov:  
damijana.kravanja@prc.si

2. Digitalna mineštra 

(računalniški tečaj)  
Dva 50-urna tečaja 
uporabe pametnega 
telefona in računalnika 
se bosta izvajala na 
Prapetnem Brdu in v 
Tolminu od septembra 
dalje.
Vsebina: kako ukrotiti 
računalnik in pametni 
mobilni telefon, varnost 
in zasebnost za miren 
spanec, elektronska pošta 
in internet za posel ter 
družabnost, e-storitve 
iz domačega naslanjača 
(e-uprava, e-zdravje …), 
oblikovanje ključnih 
dokumentov in vsebine po 
dogovoru.
Informacije in prijave: 
Nataša Klobučar Štrancar,  
telefon: 05/38-41-887, 
e-naslov: natasa.ks@prc.si

4. Italijanščina 

(nadaljevalni tečaj) 
60-urni tečaj (raven A2 po 
evropski jezikovni lestvici) 
bo potekal v Kobaridu enkrat 
tedensko od 6. septembra 
dalje. 
Vsebine: besedišče na teme 
prostega časa (kultura, 
šport), dopusta, potovanja, 
oblačil, nakupovanja, 
zdravja, praznikov in 
praznovanja, bivališča 
(mesto, podeželje) ter nekaj 
malega slovnice. Osnova za 
delo: učbenik Arrivederci! 2 
(lekcije od 1 do 6). 
Informacije in prijave: Jana 
Skočir, telefon: 05/38-41-513, 
e-naslov: jana.skocir@prc.si

5. Socialni oskrbovalec na domu 
150-urni program bo potekal v Tolminu od konca avgusta 
dalje od enkrat do dvakrat tedensko v popoldanskem času 
in ob sobotah. 
Vsebina je usklajena s prenovljenim katalogom standarda 
strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo: 
osebna oskrba, vsebine s socialnega varstva, gospodinjstvo, 
prva pomoč in varstvo pri delu.
Informacije in prijave: Nataša Klobučar Štrancar,  
telefon: 05/38-41-887, e-naslov: natasa.ks@prc.si

2018−2022

  BREZPLAČNI TEČAJI ZA ZAPOSLENE IN BREZPOSELNE   
Jesen 2021

Prednost pri vpisu imajo starejši od 45 let, ki imajo  
manj kot srednješolsko izobrazbo.

Vabljeni k vpisu v naslednje tečaje:

http://www.prc-lu.si/aktualno
mailto:natasa.ks@prc.si
mailto:damijana.kravanja@prc.si
mailto:natasa.ks@prc.si
mailto:natasa.ks@prc.si
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Z a kar dva od teh treh razvoj-
nih svetov predstavlja leto 
2021 prelomno leto, saj se z 

njim uradno začenja novo program-
sko obdobje, ki terja osvežitev član-
stva. Vsekakor pa je letošnje leto za 
vse pomembno še z enega vidika. Z 
njim se namreč začenja sedem let 
trajajoče obdobje, ki se ponaša z no-
vim evropskim finančnim okvirjem. 
Zanj pa vemo, da nam lahko zagoto-
vi nepovratna sredstva iz skupnega 
evropskega proračuna – seveda pod 
pogojem, če smo nanj ustrezno prip-
ravljeni. Zato je letošnje leto še kako 
pomembno!

Razvojni svet zahodne 
kohezijske regije v novo 
obdobje z novim ~lanstvom 
in starim/novim vodstvom

V ljubljanski mestni hiši je v maju 
potekala konstitutivna seja Razvojne-
ga sveta kohezijske regije Zahodna 
Slovenija (RS KRZS) za obdobje 
2021–2027. Zbrane je najprej nagovo-
ril gospodarski minister Zdravko 
Počivalšek, ki je dejal, da se zaveda 
razlik, ki nastajajo med vzhodno in 
zahodno kohezijsko regijo. Prepričan 
je, da bo lahko Slovenija kot celota 
razvojno naravnana le, če se bo pos-
krbelo za uravnotežen razvoj vseh 
slovenskih regij in občin. Po sezna-
nitvi s poročilom o delu za preteklo 
leto so člani izvolili novo/staro pred-
sedstvo. Soglasno so namreč za pred-
sednico potrdili mag. Lilijano Mad-
jar, sicer direktorico Regionalne ra-
zvojne agencije Ljubljanske urbane 
regije, medtem ko so župana Občine 
Tolmin Uroša Brežana izvolili za 
podpredsednika. Oba sta ti dve funk-

Poleg Severnoprimorske mre`ne razvojne agencije, ki združuje {tiri razvojne agencije v regiji, za na-
predek Severno Primorske (Gori{ke) razvojne regije skrbijo tudi trije organi: Razvojni svet kohezijske 
regije Zahodna Slovenija, Svet Severne Primorske (Gori{ke) razvojne regije in Razvojni svet Severne 
Primorske (Gori{ke) razvojne regije. Njihove naloge vam bomo podrobneje predstavili v prihodnje,  
tokrat pa se bomo osredoto~ili na tri dogodke, ki so v zadnjih mesecih opozorili na aktivno delovanje 
omenjenih organov.

O treh aktivnih odlo~evalskih organih, 
ki skrbijo za razvoj na{e regije

ciji opravljala že v preteklem manda-
tu.

Kot poročajo na spletni strani RS 
KRZS, je predsednica po izvolitvi »iz-
postavila ključna odprta vprašanja, 
vezana na sofinanciranje projektov 
občin zahodne kohezijske regije v ak-
tualni perspektivi. Predvidena je 
namreč bistveno manjša kvota EU-
sredstev, kot so razvojne potrebe regi-
je, zaskrbljujoče je tudi znižanje stop-
nje sofinanciranja.« Kot pojasnjujejo, 
naj bi bilo za projekte odobreno le 
40-odstotno sofinanciranje, kar je 
polovico manj kot v pretekli finančni 
perspektivi. »Še vedno pa je veliko 
nejasnosti tudi glede dane obljube 
vlade, da bo ta razlika pokrita z na-
cionalnim sofinanciranjem iz prora-
čuna,« so v spletnem zapisu povzeli 
besede Madjarove.

Sicer pa ima vsaka v kohezijsko 
regijo vključena razvojna regija v tem 

razvojnem svetu po pet predstavni-
kov. Iz skupno štirih razvojnih regij 
tako v RS KRZS deluje 20 članov 
oziroma prav toliko nadomestnih čla-
nov. Našo Severno Primorsko (Gori-
ško) razvojno regijo bodo v novem 
programskem obdobju zastopali nas-
lednji člani:
• Tadej Beočanin, župan Občine 

Ajdovščina;
• Uroš Brežan, župan Občine Tolmin 

in kot že rečeno novi/stari pod-
predsednik;

• dr. Klemen Miklavič, župan Mestne 
občine Nova Gorica (MONG);

• Simon Škvor, direktor Posoškega 
razvojnega centra, nosilne razvojne 
agencije v regiji;

• Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija.
Njihovi nadomestni člani so:

• Brigita Habjan Štolfa, direktorica 
Regijske razvojne agencije ROD 
Ajdovščina;

• Mauricij Humar, župan Občine 
Miren-Kostanjevica;

• Marko Matajurc, župan Občine 
Kobarid;

• Marko Rondič, direktor Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Aj-
dovščina;

• Gašper Uršič, župan Občine Cerkno.

Z novim ~lanstvom v novo 
obdobje stopa tudi Razvojni 
svet regije

Po tem, ko se je članom Razvojne-
ga sveta Severne Primorske (Gori-
ške) razvojne regije (RSR) konec 
lanskega leta iztekel mandat, je pred-
sednik starega sveta dr. Klemen 
Miklavič 16. junija v Restavraciji 
Primula v Solkanu sklical ustanovno 
sejo za mandat 2021–2027.

Za predsednika je bil za še en 
mandat ponovno izvoljen že doseda-
nji predsednik, župan MONG, med-

NOVOIZVOLJENI ČLANI RAZVOJNEGA SVETA REGIJE so na ustanovni seji med drugim sprejeli tudi Letno poročilo o izvajanju Regionalnega 
razvojnega programa v letu 2020 in se seznanili s članstvom po posameznih odborih RSR. Prisluhnili so tudi predstavitvi ponovno izvoljenega 
predsednika dr. Klemna Miklaviča. Foto: T. Š. F. 
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tem ko sta podpredsedniško vlogo 
prevzela predstavnica nevladnega 
sektorja Iva Devetak, predsednica 
Medobčinskega društva Prijateljev 
mladine za Goriško, in predstavnik 
gospodarskega sektorja dr. Tomaž 
Vuk, predsednik uprave Salonit 
Anhovo.

Naloge RSR se vežejo predvsem na 
usklajevanje razvojnih pobud in ra-
zvojnih interesov v regiji. Zanje skrbi 
33 članov, ki to funkcijo opravljajo 
neprofesionalno in častno. Od tega 
13 predstavnikov občin (pri nas so to 
vsi župani znotraj regije, sicer pa so 
lahko tudi drugi izvoljeni občinski 
funkcionarji) in prav toliko predstav-
nikov gospodarstva, ki so vključeni v 
različne zbornice v regiji (Gospodar-
sko zbornico Slovenije, Obrtno-pod-
jetniško zbornico Slovenije in Kme-
tijsko gozdarsko zbornico Slovenije). 
Poleg teh je tu še sedem članov, ki 
prihajajo iz nevladnih organizacij v 
regiji in jih predlaga Regionalno sti-
čišče nevladnih organizacij v regiji. 
Člani RSR so načeloma izvoljeni za 
programsko obdobje veljavnosti regi-
onalnega razvojnega programa, razen 
županov oziroma morebitnih drugih 
izvoljenih občinskih funkcionarjev, 
katerih članstvo v RSR je vezano na čas 
trajanja funkcionarskega mandata.

Strokovno, tehnično in administra-
tivno podporo temu usklajevalnemu 

razvojnemu organu zagotavlja Sever-
noprimorska mrežna razvojna agen-
cija (MRRA) na čelu s Posoškim 
razvojnim centrom (PRC), vodilno 
razvojno agencijo v regiji.

Za bolj{o prometno 
povezljivost

V juniju pa se je na svoji 116. seji 
v Hotelu Cerkno sestal tudi Svet Se-
verne Primorske (Goriške) razvojne 
regije, kjer so člani, župani severno-
primorskih občin, v družbi predstav-
nikov Ministrstva za infrastrukturo in 
vodilnih iz razvojnih agencij v regiji 
iskali rešitve ter terminske možnosti 
za uresničitev boljše prometne po-
vezljivosti.

O stanju na 4. razvojni osi oziroma 
prometni povezavi, ki bo Posočje in 
Idrijsko-Cerkljansko povezala z Go-
renjsko in osrednjo Slovenijo, na za-
hodu pa se navezala tudi na sosednjo 
Italijo, je zbrane seznanil župan Ob-
čine Idrija Tomaž Vencelj. Poudaril 
je, da bodo predvideni novi cestni 
odseki bistveno skrajšali potovalni 
čas in s tem zagotovili boljše pogoje 
za delovanje tukajšnjih gospodarskih 
družb ter lokalnemu prebivalstvu 
nudili višjo kakovost življenja. To bo 
po njegovih besedah pripomoglo k 
ohranjanju poseljenosti tega dela Slo-
venije.

Po besedah ministra za infrastruk-

turo Jerneja Vrtovca, ki se je seje 
udeležil s svojo delovno ekipo, je 
povezljivost Slovenije nujna, zato je 
vidno podprl vse dejavnosti na tem 
področju. Kot je dejal, določena dela 
na različnih odsekih že tečejo, ob 
tem pa tudi sam potožil, da največjo 
težavo predstavljajo zelo dolgotrajni 
postopki za pridobitev ustrezne do-
kumentacije. Poleg tega je dal vsem 
prisotnim županom priložnost, da 
ministrstvo na licu mesta opozorijo 
na težave, s katerimi se srečujejo na 
terenu.

V nadaljevanju je Jožica Lazar, 
direktorica Razvojne agencije ICRA, 
predstavila pluse in minuse, ki se 
kažejo pri uresničevanju projekta ko-
lesarskega omrežja v Severno Primor-
ski (Goriški) razvojni regiji, vključe-
nega v dogovor za razvoj regije. 
Skozi ta dogovor bo namreč v naši 
regiji vzpostavljenih 16,5 km kolesar-
skih poti – najdaljša bo speljana na 
relaciji od Solkana do naselja Plave 
in bo v dolžino merila 11 km. Skupaj 
z zbranimi je pregledala stanje po 
trasah in opozorila, da kolesarjev ne 
gre prepuščati samih sebi, ko se po-
samezni urejen odsek neke kolesar-
ske poti zaključi. Če nič drugega, jih 
je po njenem mnenju treba pravilno 
usmerjati dalje. Ta projekt pa je »po-
memben tudi zato, ker bomo s tem v 
kombinaciji z drugimi projekti v pri-

hodnje pridobili navezavo prek Koba-
rida oziroma Robiča in Nove Gorice 
do italijanske strani,« je še dejala.

Vodja organizacijske enote za oko-
lje, prostor in podeželje na PRC Miro 
Kristan je na seji izpostavil še eno 
možnost prometne povezave – Bo-
hinjsko progo, ki velja za steber med-
regijske ter čezmejne trajnostne mo-
bilnosti. Po njegovih besedah je treba 
na tej progi nujno osmisliti tudi turi-
zem, saj v poletnih mesecih prihaja 
do precejšne gneče, »kar predstavlja 
izziv v smislu storitve«. Ob tem je 
opozoril na pomembnost zamisli o 
vzpostavitvi regijskega mobilnostne-
ga centra in pojasnil, da je v procesu 
uresničevanja tudi čezmejna poveza-
va med obema Goricama, s čimer bo 
Bohinjska proga postala najbolj traj-
nostna oblika mobilnosti med Alpa-
mi in Jadranom. »Ključne železniške 
postaje morajo postati točke prestopa 
med različnimi oblikami prevoza v 
okviru koncepta trajnostne mobilno-
sti,« je še poudaril Kristan, sicer član 
delovne skupine Konzorcija za Bo-
hinjsko progo.

Sejo je vodil predsednik sveta re-
gije in župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž, medtem ko je strokovno, 
tehnično in administrativno podporo 
svetu tudi tokrat nudila MRRA na 
čelu s PRC.
Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

POD LIPO V PO^ASTITEV 
DNEVA DR@AVNOSTI
Bovec – Na predvečer dneva držav-
nosti že tri desetletja poteka kratka 
kulturna prireditev Pod lipo. Letos 
smo se zbrali pri Kulturnem domu 
Bovec, in sicer v organizaciji Kultur-
no umetniškega društva (KUD) Go-
lobar Bovec in Moškega pevskega 
zbora (MPZ) Golobar.

Ob 30. obletnici osamosvojitve Re-
publike Slovenije je v uvodu MPZ 
zapel slovensko himno, zbrane pa je 
pozdravil Mitja Cuder, predsednik 
KUD Golobar. Kulturni program so 
sooblikovali MPZ Golobar, Mimi Ar-
cet, Eli Kovačič in Nej Muznik, na 
koncu pa je za dobro vzdušje s fraj-
tonarico poskrbel Rene Zorko. Pri-
sotni so ob zvokih harmonike druž-
no zapeli, praznik pa so počastili tu-

di s slastno torto, ki so jo prispevali 
pevci omenjenega zbora.
Besedilo in foto: Milan Štulc

BOV[KI NARE^NI GOVOR  
V REGISTRU NESNOVNE 
DEDI[^INE
Bovec – Doc. dr. Barbara Ivančič 
Kutin z Inštituta za slovensko naro-
dopisje ZRC SAZU je v začetku juni-
ja obvestila Občino Bovec, da je 
bovški narečni govor uradno vpisan 
v nacionalni Register nesnovne de-
diščine pri Ministrstvu za kulturo RS. 
Kmalu zatem je prispelo še obvestilo 
o vpisu enote Bovška slovstvena 
folklora. Kot je pojasnila, je bovški 
govor osnovno »orodje«, s katerim 
ustno komunicirajo domačini na 
Bovškem tako na ravni vsakdanjega 
govora kot tudi pri prenašanju boga-
tega besednega izročila (slovstvene 
folklore), ki je umetnostna zvrst go-
vorjenega jezika. »Zaradi spreme-
njenega načina življenja, migracij, 
globalizacije in drugih vplivov je 
bovški govor danes bolj kot kadar-
koli prej podvržen hitremu spremi-

njanju in odmiranju arhaičnih prvin 
v narečnem jezikovnem sistemu in 
besedišču. Tega se zavedajo ne-
kateri posamezniki in skupine, ki 
poskušajo ohranjati jezikovno bo-
gastvo v dokumentirani obliki (z 
zapisi, slovar) in ga občasno v živi 
besedi predstaviti domačinom in 
obiskovalcem. Za dolgoročni ob-
stanek bovškega narečnega govo-
ra bo treba še bolj načrtno nego-
vati in spodbujati zavedanje o 
vrednosti tovrstne dediščine,« je 
prepričana Ivančič Kutinova.
Bovški govor spada v obsoško nare-
čje; govorijo ga od Predela in Vršiča 
prek Bovške kotline do Srpenice. 
Zaradi geografskih danosti in zgodo-
vinskih okoliščin so v govoru ohra-
njene številne arhaične posebnosti. 
Bovški narečni govor in besedno iz-
ročilo sta pomemben del kulturne 
dediščine, ki sta se v sedanjost pre-
nesla od preteklih rodov ter sta po-
memben del lokalne kulturne identi-
tete prebivalcev Bovškega. K temu 
bo pripomogel tudi vpis v register 
nesnovne dediščine.
Milan Štulc

DAN DRŽAVNOSTI SO NA PREDVEČER PRAZNIKA POČASTILI s kratko kulturno prireditvijo 
Pod lipo, ki se jo je udeležil tudi bovški župan Valter Mlekuž.
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K er se zavedamo, da to ni do-
volj in je treba vsebino ne-
nehno nadgrajevati ter razvi-

jati, smo v lanskem letu s prijavo na 
Erasmus+ Ključni ukrep 1 (KA1) za-
plavali v mednarodne vode. Omenje-
ni program je namenjen izobraževa-
nju in usposabljanju zaposlenih v 
organizacijah, ki izvajajo izobraževal-
ne dejavnosti za odrasle. Udeleženci 
v projektu imajo možnost izobraže-
vanja na organiziranih tečajih ali 
usposabljanja na delovnem mestu 
(gre za tako imenovan »job sha-
dowing«) pri organizacijah gostitelji-
cah širom Evrope.

V projektu Love to – Educate, 
Analyse, React and Nurture (L-E-
ARN) se osredotočamo predvsem na 
izpopolnjevanje zaposlenih na ljudski 

Ustanovitev organizacijske enote ljudska univerza pod okriljem Poso{kega razvojnega centra spada v 
»obdobje novej{e zgodovine« na{ega javnega zavoda, kar pa ne pomeni, da nima bogatih izku{enj na 
podro~ju izobra`evanja odraslih. Lahko bi rekli, da vsebina ostaja ista, embala`a pa je spremenjena.

Po nova znanja v tujino

Ime projekta: Love to – Educate, Analyse, React and Nurture (L-EARN)
Trajanje projekta: 1. 12. 2020–30. 11. 2022
Vrednost projekta: 21.437 evrov
Dodatne informacije: Nika Kikelj Maver, telefonska {tevilka: 05/38-41-514, 
Anja Colja, telefonska {tevilka: 05/38-41-512

Podpora Evropske komisije za pripravo tega prispevka ne 
pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in 
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo 
informacij, ki jih vsebuje.

univerzi na področju dela z različni-
mi ciljnimi skupinami, izmenjavo 
znanj, izkušenj in metod na področju 
izobraževanja odraslih z drugimi iz-
obraževalci odraslih. Na podlagi tega 
bomo lahko oblikovali nove, kakovo-
stne izobraževalne programe, ki jih 
bomo lahko ponujali širšim ciljnim 
skupinam, tudi v okviru Erasmus+ 
programa. Ta v osnovi organizacijam 
in udeležencem nudi možnosti mre-
ženja ter sklepanja novih partnerstev, 
kar je vsekakor eden največjih učin-
kov, ki jih ima naš projekt. Če pov-
zamemo, gre za odličen projekt, iz 
katerega lahko iztržimo veliko. Seve-
da, če so pogoji izvedbe ustrezni.

Ampak … Kot že na mnogotera pod-
ročja, je tudi sem posegel covid-19. 
Po vzhičenosti in veselju, da je pro-

jekt dobljen, nas je koronavirus kaj 
kmalu prizemljil. Začetek izvajanja je 
bil klavrn. Kam iti? Katera država je 
varna? Nekatere od izbranih organi-
zacij gostiteljic po Evropi so zaradi 
virusa prenehale z delovanjem. Kot 
drugim udeležencem izobraževalnih 
programov je tudi nam dana mož-
nost spletne izvedbe mobilnosti, ka-
tere izkušnja pa, žal, ne more biti 
enaka. Zatorej je edino smiselno, da 
se nekdo od nas opogumi, spakira 
kufre in se odpravi novemu znanju 
naproti – z vsemi spremljajočimi po-
trdili o testiranju ter prehodu meje in 
tedensko zalogo kirurških mask.

Tako je bila, navkljub vsemu prela-

ganju terminov izvedbe izobraževanja, 
prva mobilnost le izvedena – in to 
uspešno. Izobraževalni tečaj, ki je po-
tekal v Italiji, je udeleženko opremil 
s poglobljenim znanjem informacijsko-
komunikacijske tehnologije in njego-
vim apliciranjem na poučevanje tujih 
jezikov. Tako bomo, v primeru ponov-
nega »lockdowna«, ustrezno priprav-
ljeni na izvajanje spletnih jezikovnih 
tečajev. Vsekakor pa bodo izkušnje 
in pridobljeno znanje zelo koristne 
pri oblikovanju ponudbe jezikovnih 
programov širši javnosti v prihodnje.
Nika Kikelj Maver, koordinatorka 
projekta, Posoški razvojni center

Foto: arhiv PRC
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8.

REŠEVANJE 
KOMPLEKSNIH 
PROBLEMOV

predlaganje novih 
idej in procesov za 
strokovno področje

7.
vključevanje in 
prispevanje k 
strokovnim rešitvam

6. ZAHTEVNEJŠA 
OPRAVILA

prilagajanje drugim pri 
zahtevnejših opravilih

5.
RAZNOVRSTNA 
OPRAVILA IN 
PROBLEMI

podpora drugim

4.

OPRAVILA IN 
NATANČNO 
DOLOČENI TER 
NEOBIČAJNI 
PROBLEMI

samostojno

3.
OBIČAJNA 
OPRAVILA IN 
ENOSTAVNI 
PROBLEMI

2.

PREPROSTA 
OPRAVILA

samostojno in s 
podporo drugih, kadar 
je to potrebno

1. s podporo drugih

Svetovanje za nove mo`nosti in prilo`nosti (3)

T ehnološki napredek je v 21. stoletju med 
naše ključne temeljne zmožnosti uvrstil tu-
di digitalno pismenost. Zaradi vedno novih 

naprav, aplikacij, tehnologij … digitalna znanja 
niso nekaj statičnega, to pa od nas zahteva stalno 
posodabljanje že pridobljenih znanj in pridobivanje 
dodatnih spretnosti ter veščin. Od osebnih in po-
klicnih okoliščin vsakega posameznika pa je od-
visno, katere so tiste kompetence, ki jih mora 
imeti, da se lahko samostojno ter uspešno sooča 
z različnimi digitalnimi izzivi.

Zaradi hitrih sprememb v digitalnem svetu je 
spremljanje novosti na tem področju nuja. Pozor-
ni moramo biti na to, kako se spreminjajo na pri-
mer naša delovna mesta, sistemi (zdravstveni, 
socialni …), ki jih uporabljamo, in kakšna digital-
na znanja se od nas zahtevajo za večjo neodvisnost 
ter kakovostnejše življenje. Tudi pri razvijanju di-
gitalne pismenosti učenje poteka po posameznih 
ravneh, ki jih ne moremo kar tako preskakovati. 
Evropska komisija je z Okvirjem digitalnih kom-
petenc za državljane (DigComp 2.1) razvitost teh 
razvrstila na osem ravni, in sicer glede na to, kako 
kompleksna opravila lahko posameznik izvede in 
njegovo samostojnost pri tem (glej infografiko).

Na uporabo informacijsko-komunikacijskih teh-
nologij vplivajo različni dejavniki, kot na primer 
geografska oddaljenost (nedostopnost do interne-
ta), omejene finančne zmožnosti, neznanje upora-
be naprav, tujega jezika, različne oviranosti (zdrav-
je, slabovidnost, slepota, druge omejitve telesa) … 
Vse to imamo izobraževalci odraslih tudi v mislih, 
ko načrtujemo in izvajamo tečaje, delavnice in 
druga usposabljanja za boljšo digitalno pismenost 
odraslih. Posameznikom ali skupinam tako na 
osnovi svetovanja pred vključitvijo v izobraževanje 
priporočimo ustrezen tečaj oziroma ga – glede na 
potrebe zaključenih skupin – »ukrojimo po meri«. 
Mobilna računalniška učilnica z 12 prenosnimi 
računalniki nam celo omogoča, da tečaje in delav-
nice izvajamo tudi na primernih lokacijah izven 
sedeža Posoškega razvojnega centra (PRC).

Da bi čim večjemu številu odraslih v lokalnem 
okolju zagotovili možnosti za razvijanje te kompe-
tence, smo na PRC pripravili vsebinsko bogat nabor 

Zaradi nara{~anja e-javnih storitev se vsakodnevno `ivljenje mnogih – bolj ali manj 
uspe{no – vrti okoli razli~nih digitalnih izzivov. Internet je postal klju~en za seznanjanje  
s pomembnimi podro~ji na{ega `ivljenja, digitalne tehnologije pa celo pomembna oblika 
u~enja. To, da zna{ danes uporabljati ra~unalnik, pametni telefon oziroma kak{no drugo 
pametno aparaturo, spletna orodja, socialna omre`ja … se nam zdi nekaj popolnoma sa-
moumevnega.

Kako mo~no pa vas digitalizacija `uli?

Prirejeno po Okvirju digitalnih kompetenc za državljane (DigComp 2.1)

OKVIR DIGITALNIH KOMPETENC
Ocenite samostojnost pri različnih digitalnih opravilih.

RAVEN NEBOGLJENOSTI

PREŽIVETVENA RAVEN

RAVEN PREMAGOVANJA OVIR

RAVEN MOJSTRSTVA
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različnih brezplačnih dejavnosti za 
izboljšanje digitalne pismenosti. V 
naši programoteki lahko najdete:
• 60-urne začetne, obnovitvene in 

nadaljevalne računalniške tečaje, 
kombinirane tematske tečaje (Word, 
Excel, videokonferenčna orodja …) 

Brezplačna svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih se izvaja kot javna služba. Zajema svetovalno 
dejavnost pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja, ugotavljanju in dokumentiranju znanja in 
spretnosti ter samostojnem učenju. Financira jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Posoški 
razvojni center, enota ljudska univerza, jo izvaja na območju občin Bovec, Cerkno, Kobarid in Tolmin.

POTREBUJETE INFORMACIJO IN/ALI NASVET?
Če bi radi izboljšali svojo digitalno pismenost, potem smo pravi naslov 
za vas. Svetujemo vam pri izbiri za vas najbolj ustreznega izobraževal-
nega programa. Društvom, institucijam, podjetjem … pa lahko svetujemo 
pri pripravi »na kožo pisanih« usposabljanj/tečajev (skladno s potrebami 
in trenutno ravnjo znanja zainteresiranih).

Pokličite nas na telefonsko številko 05/38-41-506 od ponedeljka do pet-
ka med 8. in 16. uro (glede na predhodni dogovor tudi v poznih popol-
danskih in večernih urah) ali nam pišite na e-naslov svetovanje@prc.si. 
Z vami smo Anja Colja, Nataša Klobučar Štrancar in Patricija Rejec.

Informiranje in svetovanje izvajamo individualno ali v manjših skupinah. 
Poteka lahko:
• osebno v prostorih PRC, na terenu ali v podjetjih in drugih institucijah/

organizacijah, ki nas povabijo;
• na daljavo prek telefona, e-pošte ali po predhodno dogovorjenem video- 

komunikacijskem kanalu.

ter tečaje digitalne fotografije;
• od 30- do 60-urne tečaje za upora-

bo pametnega telefona in računal-
nika;

• krajše tematske delavnice za boljšo 
uporabo pametnega telefona;

• izobraževalno podporo in svetova-
nja pri organiziranem samostoj-
nem učenju v našem Središču za 
samostojno učenje ali na daljavo.
Tečaji, delavnice, podpora in sve-

tovanje so za udeležence brezplačni, 
saj jih financirajo različna ministr-
stva, Evropski socialni sklad in Obči-
na Tolmin. Ponudbo lahko spremlja-
te na FB Ljudska univerza Tolmin in 
na spletni strani www.prc-lu.si, kjer 
se lahko naročite na e-obveščanje. 
Lahko nas tudi pokličete ali nam pi-
šete na objavljena stika.

Patricija Rejec, svetovalka v 
informativno-svetovalni dejavnosti v 
izobraževanju odraslih, Posoški razvojni 
center

TEČAJ RAČUNALNIŠTVA PO MERI za ude-
ležence Medobčinskega društva invalidov 
Krn Tolmin. Foto: arhiv PRC

T okrat vam želimo predstaviti 
e-oglasno desko našega sveto-

valnega središča, ki smo jo pripravili 
s spletnim orodjem Padlet. Prek nje 
vas bomo informirali in vam pripo-
ročali koristne in uporabne brezplač-
ne dejavnosti za pridobivanje novih 
znanj iz različnih področij (digitali-
zacija, zdravje in dobro počutje, uče-
nje jezikov, osebna rast, kariera …) 
ter na različne načine (v skupinah, 
na daljavo, samostojno …).

Ker želimo, da bo oglasna deska 
res zaživela, vas vabimo k sodelova-
nju in soustvarjanju vsebine. Prek nje 
nam lahko zastavite vprašanja, pode-
lite predloge o tematikah, ki vas za-
nimajo, komentirate objave, delite 
uporabne povezave … Če potrebujete 
več informacij in pomoč pri uporabi, 
nas pokličite ali nam pišite na objav-
ljena stika. Z veseljem vam bomo 
pomagali. Oglasna deska je dostopna na spletni strani lutolmin.padlet.org/ljudskauniverza/svetovanje.

PRAKTIČEN 
NASVET 3

PO INFORMACIJE NA E-OGLASNO DESKO

( 9 )

mailto:svetovanje@prc.si
http://www.prc-lu.si
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Regionalna agencija za kulturno dedi{~ino avtonomne de`ele Furlanije - Julijske krajine 
ERPAC, ki je partner projekta WALKofPEACE, je 2. julija na dogodku »Giardino 
dell’Incontro« (Vrt sre~anja) uradno odprla preurejen park v grajskem naselju v Gorici.

Ureditev in preoblikovanje parka ob 
Muzeju vélike vojne v Gorici

Projekt WALKofPEACE sofinancirata Evropski 
sklad za regionalni razvoj prek programa 
INTERREG V-A Italija-Slovenija.

P renova »dnevne sobe« Gorice, kot so jo po-
imenovali na regionalni agenciji ERPAC, bo 
pomembno vplivala na podobo mesta – ta-

ko z vidika ugleda občine, otipljivih ciljev projekta 
WALKofPEACE kot dostopnosti za širšo javnost, 
vključno za osebe z omejitvami. Mesto ima nov 
uporaben prostor, ki dodatno ovrednoti muzejsko 
ponudbo. Vrednost naložbe je bila 260 tisoč evrov, 
od tega jih je 150 tisoč financiranih s sredstvi ome-
njenega projekta, ostalo pa iz proračunskih sred-
stev agencije. Pred obnovo je bil zunanji prostor 
ob Muzeju vélike vojne degradiran, zdaj pa se 
ponaša z obnovljenimi zidovi, zelenimi in tlakova-
nimi površinami ter klopmi, s katerih je mogoče 
uživati v okoliški pokrajini. Obnova je pripomogla 
tudi k protipožarni varnosti muzeja.

Muzej je obogaten tudi z multimedijsko in ume-
tniško instalacijo z vsebino prve svetovne vojne, 
doživete s strani šestih umetnikov, ki so zaznamo-
vali prostor Furlanije - Julijske krajine, Veneta in 
Slovenije. Cilj te sodobne in inovativne rešitve, ko 
se gledalec postavi pred ekran ter sam kreira potek 
pripovedi, je pripomoči k večjemu zanimanju in 
znanju s tega področja. Instalacija, prav tako finan-
cirana s sredstvi projekta WALKofPEACE, bo prek 
projektnih partnerjev predstavljena tudi drugim 
ciljnim skupinam.

Na prireditvi je uvodoma pozdravila direktorica 
ERPAC Anna Del Bianco, ki se je zahvalila Poso-
škemu razvojnemu centru za dobro sodelovanje 
in vodenje projekta. Zbrane so nagovorili tudi de-
želni svetnik Diego Bernardis, odbornik za kultu-
ro na Občini Gorizia Fabrizio Oreti, vodja kabine-
ta župana novogoriške občine Gorazd Božič, part-
ner projekta Andrea Pio Di Leo iz razvojne agen-
cije Gal Venezia Orientale (VEGAL), koordinator 
naložbe Massimiliano Zamar iz ERPAC in Ale-
ssandra Martina, konservatorka ter ustvarjalka 
interaktivne multiinstalacije, postavljene na ogled 
v Muzeju vélike vojne v Gorici.

V imenu slovenskih partnerjev je spregovorila 
Maša Klavora, direktorica Ustanove »Fundacija 
Poti miru v Posočju«, katere osnovno poslanstvo 
je spodbujanje sodelovanja in sprave med nekoč 
sprtimi narodi. Poudarila je, da »Pot miru živi vsak 

riti želimo čezmejno organizacijsko strukturo s ci-
ljem postati najboljši primer čezmejnega sodelova-
nja na območju nekdanjih front v evropskem pro-
storu. S Posoškim razvojnim centrom, Znanstveno-
raziskovalnim centrom Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti ter drugimi institucijami že 
snujemo ideje za nove evropske projekte.«

Suzana Colja Resnik, Posoški razvojni center

RAZMISLEK O ZAPU[^INI
Konec junija so partnerji projekta WALKofPEA-
CE v organizaciji Dežele Veneto obiskali mu-
zej Memoriale Veneto della Grande Guerra 
(MeVe) v Montebelluni in kostnico Sacrario 
francese v Pederobbi. Muzej prve svetovne 
vojne MeVe, ki se nahaja v monumentalnem 
kompleksu vile Correr-Pisani v Montebelluni, je 
postavljen po vzoru spominskega muzeja Caen 
v Franciji, in sicer kot interaktivni in multimedijski 
prostor, posvečen konfliktom ter dogodkom, ki so 
zaznamovali 20. stoletje – od prve svetovne 
vojne dalje.

Obisk muzeja je slovenskim in italijanskim par-
tnerjem projekta nudil priložnost za razmislek o 
našem času ter zapuščini konflikta, ki je za ved-
no spremenil zgodovino in družbeno vedenje 
milijonov ljudi.

Študijski obisk se je končal s postankom v vo-
jaški francoski kostnici v Pederobbi, v katerem 
so posmrtni ostanki tisoč francoskih vojakov, 
padlih med prvo svetovno vojno na gori Tomba.
Suzana Colja Resnik, Posoški razvojni center

KONEC JUNIJA SO SI PARTNERJI PROJEKTA WALKofPEA-
CE ogledali muzej prve svetovne vojne v Montebelluni in fran-
cosko kostnico v Pederobbi. Foto: arhiv Ustanove »Fundaci-
ja Poti miru v Posočju«

V GRAJSKEM NASELJU V GORICI SO UREDILI PARK, ki se ponaša z obnovljenimi zidovi, zelenimi in tlakovanimi površinami ter 
klopmi, s katerih je mogoče občudovati okoliško pokrajino. Tamkajšnji Muzej vélike vojne pa ponuja novo multimedijsko in ume-
tniško instalacijo z vsebino prve svetovne vojne z drugačne perspektive – skozi oči umetnikov. Foto: arhiv ERPAC

dan, ne glede na evropske projekte. To pa zato, ker 
jo gradimo ljudje, ki na tem območju živimo. Ideja 
je nastala, ker smo se domačini zavedali, da mo-
ramo narediti korak naprej, če želimo na območju, 
kjer je nekoč potekala fronta, skupaj bivati in 
ustvarjati. Pomembno je, da poleg projektnih par-
tnerjev v poslanstvo Poti miru verjamejo tudi vsi 
domačini. Le tako se bo ideja širila naprej. Ustva-
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V Zgornjem Poso~ju je kljub velikemu opusto{enju stavbne dedi{~ine in kulturne krajine v prvi 
svetovni vojni, pospe{eni »mediteranizaciji« med vojnama, razpr{eni gradnji tipskih projektov po 
drugi svetovni vojni ter trem velikim potresom v manj kot treh desetletjih pristna sled tega 
tradicionalnega bogastva {e vedno `iva in dobro prepoznavna.

Izvrstna raznovrstna stavbna dedi{~ina 
Zgornjega Poso~ja

T o je pokazala tudi raziskava, 
ki je potekala v okviru projek-
ta Atlas, v katerem kot partner 

sodeluje Posoški razvojni center, iz-
vedli pa so jo arhitekti Odprtega kro-
ga Janko Rožič, Gašper Drašler, 
Janez Polda, Jonel Kolić, Luka T. 
Jerman, Patrik Benedičič ter arhi-
tektki Maja Evelyn Kristan in Jas-
mina Šavli - Lapanja.

Pod pojem stavbne dediščine ne 
spadajo samo posamezni objekti z 
zgodovinsko pričevalnostjo, ki so se-
veda ključni, temveč tudi širša pro-
storska struktura zgodovinskih jeder, 
umestitev stavb v okviru trgov in ulic 
ter razporeditev naselij – ne samo v 
omrežju cest in poti, ampak tudi v 
polju kulturne krajine in narave. Še-
le tako celovito dojeta stavbna dediš-
čina izjemno močno pričuje o zgo-
dovinskem in kulturnem razvoju re-
gije, čeprav je veliko posameznih 
objektov začasno v razmeroma sla-
bem stanju. S prepoznavanjem po-
mena in vrednosti te dediščine ter s 
pravimi prijemi sistematične in celo-
vite prenove bi v skladu z načeli traj-
nostnega razvoja ter kritičnega regi-
onalizma lahko dokaj hitro dosegli 
bistveno izboljšanje stanja v prosto-
ru. To lahko bistveno vpliva na kul-
turno ozaveščenost in prostorsko 
identiteto prebivalcev ter na razvoj 

kulturnega turizma, ki bo po izhodu 
iz krize kmalu spet ena od najhitreje 
razvijajočih se gospodarskih panog 
Evrope.

Skozi zgodovino oblikovani 
raznoliki na~ini poselitve in 
stavbni tipi

Prostor Zgornjega Posočja je mejna 
pokrajina, zatišen, a hkrati prepišen 
svet, v katerem se poleg naravnega 
in kulturnega bogastva od blizu po-
kaže tudi pomen meja. Na vzhodu je 
nekaj deset kilometrov stran že v 
antiki potekal rimski limes, še bližje 
je bila srednjeveška meja Beneške 
republike na zahodu. Tukaj je še 
pred kratkim tekla »železna zavesa«, 
sodobna civilizacijska meja, ki je v 
20. stoletju delila svet na Vzhod in 
Zahod. Te zgodovinske in politične 
ločnice so v Evropski uniji padle. 
Vendar pa ena meja ostaja in zdi se, 
da je prav ta vplivala na vse ostale. 
Ni je postavil človek, z reko in gor-
skimi verigami jo vzpostavlja narava. 
Predvsem z njo se uglašuje kultura, 
ki odmeva tukaj že od Divjih bab, 
glasneje in jasneje sledljivo pa vsaj 
od prazgodovinske svetolucijske kul-
ture dalje.

Tukaj, kjer se vzdolž reke preže-
mata alpski in mediteranski svet ter 
prečno prepletajo vplivi Julijskih Alp 
in Furlanske nižine, so se na stiku 
goriške, beneške, idrijsko-cerkljanske 
ter gorenjske regije skozi zgodovino 
oblikovali izjemno raznoliki načini 
poselitve in stavbni tipi: v osrednjem 
delu kobariško-tolminski, Breginj-
skem kotu slovenskobeneški, dolini 
Bače in Idrijce škofjeloško-cerkljanski 
in najgloblje v osrčju Julijcev najbolj 
samonikel bovško-trentarski, če naš-
tejemo samo osnovne stavbne tipe 

STRŽIŠČE JE GRUČASTO STRNJENO NA-
SELJE NA POBOČJU ČRNE PRSTI. Sestav-
ljata ga zaselka, ki ju zaradi snežnih plazov 
ločuje nepozidano območje. Posamezne 
stavbe so strnjene v gručo z enotno orienta-
cijo slemen prečno na teren. Visoka pročelja 
so obrnjena proti soncu, najnižjemu horizon-
tu in dnu doline. Strm naklon streh govori ne 
samo o zgodovini slamnate, lesene in opeč-
ne kritine, temveč kaže tudi usklajenost s 
strmimi pobočji na robu, smer slemen pa pri-
ča o uglašenosti vasi in doline v osrednji osi.

CERKEV SV. DANIJELA V VOLČAH JE ENA OD NAJPOMEMBNEJŠIH SIMBOLNIH IN DU-
HOVNIH SREDIŠČ TEH KRAJEV, o čemer nam govori tudi pogled s poljskega križpotja. Leva 
pot ni kakršna koli poljska pot, temveč stara glavna cesta v Tolmin, ki se tu usmeri točno na 
Kozlov rob in grad na vrhu (posvetno). Obenem se desna pot naravna na vrh Tolminskega Trigla-
va v ozadju (narava) in zvonik cerkve pod njim (sveto).

Projekt Atlas sofinancira Evropski sklad za 
regionalni razvoj prek programa Območje Alp.
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brez številnih vmesnih podtipov. Že 
samo to kaže na izjemno pestrost in 
veliko kulturno bogastvo Zgornjega 
Posočja, kar ni samo lepa možnost 
za poglobitev prostorske identitete 
prebivalcev, temveč tudi konkurenč-
na prednost pri razvoju kulturnega 
turizma.

Stavbna tipologija, ugla{ena 
z naravno danostjo in 
kulturo regije

Tradicionalni stavbni tipi so se 
izkristalizirali kot celovit odgovor člo-
veka na različne naravne pogoje ne-
kega območja (podnebne razmere, 
oblika terena, sestava tal in krajevni 
materiali …). Pravi pritisk za to 
kristalizacijo vzpostavlja narava, not-
ranji vzgib pa ji daje skozi številne 
rodove preizkušena vloga človeka 
(njegove potrebe, način življenja, 
družbena in gospodarska organizaci-
ja, simbolna in duhovna nadgradnja), 
skratka kultura v globljem in širšem 
pomenu besede.

Stavbna dediščina je ostalina pre-
teklosti, vendar s svojo prilagoditvijo 
naravnim pogojem izjemno dobro 
govori sedanjosti o prihodnosti. Str-
ma streha že poleti pripoveduje o 
količini snega pozimi. Še bolj po-
membna je umestitev domačij in 
naselij na varna mesta pred snežnimi 
plazovi ali nad ravnjo ne samo se-
zonskih, temveč tudi stoletnih po-
plav. Bovška hiša, kakor piše in v 
risbah kaže arhitekt Miroslav Kaj-
zelj, je zasnovana tako, da poleti 
napušč (linda) nad gankom ustavi 
sončne žarke, pozimi pa jih spusti v 
notranjost, kar šele danes postaja 
standard sodobnih nizkoenergijskih 
hiš. Podobno velja za ganke in linde 

prostore, temperaturo osrednjega 
prostora z ognjiščem sta vsaka s svo-
je strani ščitili tudi sobi v nadstropju, 
skladišče sena na wrh (na podstrehi) 
pa je bila za tiste čase skoraj optimal-
na izolacija, ki je preprečevala uha-
janje toplote navzgor.

Tipologija stavb je uporaben sis-
tem razvrščanja stavb po funkciji, 
obliki, velikosti, ki lahko določa 
osnovna pravila igre, dovoljena v do-
ločeni stavbni skupini in nekem pro-
storskem okviru. Tipološko se da 
natančno opredeliti predvsem pro-
porcije, naklone, širine napuščev in 
dopustne oblike odprtin. Težava po-
enostavljene tipologije pa je lahko v 
tem, da se jo razume kot abstraktno 
rešitev za katerikoli prostor. Prav taki 
tipski projekti so skupaj z nadobu-
dnim samograditeljstvom ustvarili 
eksplozijo razpršene gradnje v času 
socializma in naredili veliko škode v 
prostoru nekdanje Jugoslavije od 
Bovca do Ohrida.

Od splo{nega do lokalnih 
znanj in posebnosti

S tipološkimi načrti je treba ravna-
ti kot z orodjem, ki vpliva na izhodi-
šča projektiranja na ravni idejne re-
šitve, hkrati pa je treba vsako stavbo 
umestiti v prostor in jo uskladiti z 
okolico. Tradicionalna stavbna tipo-
logija kaže, kako so stari mojstri ar-
hitekturo skozi stoletja uglaševali z 
naravo in kulturo določene regije. 
Metodologija, ki izhaja iz tradicional-
ne tipologije in prostorskih principov, 
je tudi danes optimalno orodje, s 
katerim se arhitektura ne postavlja 
več samo v abstraktni prostor (»spa-
ce«), temveč v stvarno okolje konkret-
nega kraja (»place«). S tem obratom 

IZJEMNA UGLASITEV NASELJA S POKRAJINO V LOGU POD MANGARTOM – Ob prihodu v 
Gorenji Log se cesta naravna na zvonik, v isti osi pa se z grebenom v ozadju in horizontom stika 
Strmška glava, za katero se skriva Strmec na Predelu. Paviljon gostišča na desni strani ceste in 
cerkev v ozadju se stikata z vogaloma in tako zapirata pogled proti osrednjemu trgu naselja.

V ŠČIRNOVEM OGRADU V BREGINJU, kjer več domov tvori zaključeno celoto okoli skupnega 
dvorišča (duora), so sestavni del obeh nizov tudi gospodarska poslopja.

hiš v Benečiji. Zanimiv je tudi premi-
slek o ohranjanju toplote v izhodišč-
ni zasnovi tradicionalne bovške hiše. 

Ne samo, da so bile večinoma 
vrhhlevne in so pozimi živali v hlevu 
pomagale ogrevati zgornje bivalne 

Utrinki

SLOVO OD LOVROVEGA 
TONETA
Kanalski Lom – Na lomljanskem 
pokopališču smo se 22. junija pos-
lovili od najbolj spoštovanega moža 
v vasi. Anton Bavdaž - Lovru Tone 
je bil pri 96. letih najstarejši krajan, 
še kakšno leto nazaj pa bi ga na tak 
dan videli pri delu na polju pod hišo 
v središču Kanalskega Loma.

Rodil se je kot prvi od štirih bratov 
na skromni kmetiji. Že zgodaj je za-
čutil odpor do fašizma in se še kot 
nepolnoleten vključil v odporniško 
gibanje proti okupatorju, v katerem 
se je večkrat izkazal s svojo človeko-
ljubnostjo. Najprej je bil kurir v do-
mači okolici, nato borec Gradnikove 

krajan. Kot miner je sodeloval pri 
obnovi domovine na gradbiščih po 
Primorskem in Gorenjskem. Po po-
roki s Humarjevo Marijo in rojstvu 
hčere Klare ter sina Sergeja se je 
ustalil doma. Od leta 1960 je skrbel 
za skromno kmetijo in 20 let vsak dan 
v vsakem vremenu, najprej s konji, 
nato s traktorjem po slabi cesti vozil 
mleko iz Loma na Most na Soči, nazaj 
pa vse, za kar so ga prosili krajani.

Po potresu leta 1976 je veliko pri-
speval k obnovi in razvoju prej zelo 
zapostavljenega kraja. Z manjšo eki-
po je bil gonilna sila pri ureditvi bolj-
še ceste iz doline. Ponarodeli sta 
anekdoti, kako so nekoga, ki jih ni 
hotel sprejeti, čakali pred pisarno, 

brigade, po poškodbi kolka nekaj 
časa terenski aktivist, konec vojne 
pa je dočakal v artileriji 9. korpusa.

Po vojni je bil povsod, kjer je bilo mo-
goče, le v partiji ne, vsaj tako pravi 
Oskarjev Vili, zdajšnji najstarejši 

UTRINEK IZ ŽIVLJENJA LOVROVEGA TONETA – 20 let je vsak dan v vsakem vremenu, najprej 
s konji, nato s traktorjem po slabi cesti vozil mleko iz Loma na Most na Soči, nazaj pa vse, za kar 
so ga prosili krajani. Foto: družinski arhiv
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HIŠO PRI FRATNIKU V ŽABČAH (iz 18. stoletja) odlikujejo vse ključne značilnosti kobariško-tol-
minskega tipa: umestitev v breg vzporedno s terenom, v celoti zidani in ometani zidovi, asime-
trična zatrepna fasada, nizka pravokotna okna v mezaninu, položna streha s širokim napuščem 
(lindo) in z njim povezan lesen gank. Klet je delno vkopana v strmo padajoč teren.

se kultura spet poveže z naravo, glo-
balno odpre v lokalno, posredno v 
neposredno in tako spet postane za-
res univerzalno. To je popolnoma v 
skladu z načeli kritičnega regionaliz-
ma, ki je ena najbolj prodornih 
usmeritev v novejši arhitekturni pra-
ksi in teoriji.

V omenjeni raziskavi z izvirno me-
todologijo in načinom branja prosto-
ra, ki združuje najsodobnejša spoz-
nanja prostorskih strok in staro mod-
rost umeščanja v prostor, odkrivamo 
prostorske principe, ki se navezujejo 
na strukturo naravnih in kulturnih 
dominant ter ključnih smeri in poti, 
na širšo okolico naselja in na odnose 
med stavbnimi volumni v naselju ter 
vključujejo tudi analizo razmerij 
(proporcij) in gospodarskih poslopij 
ter arhitekturnih členov in detajlov 
na posameznih hišah. Ponovno je 
potrdila presenetljivo doslednost, ce-
lovitost in zgoščenost kompozicijskih 
principov tako v urbanističnem kot 
arhitekturnem merilu. Prostorsko 
mojstrstvo, ki se kaže v skoraj organ-
ski celovitosti vsake vasi in hkrati v 
raznolikosti posameznih hiš, ki so v 
ključnih točkah uglašene na opazo-
valca, potrjuje predpostavko, da tu 
ne gre predvsem za estetske (čeprav 
so v harmoničnem kontrapunktu na-
rave in kulture tudi prvinsko lepi), 
temveč za globlje orientacijske prin-
cipe, pri katerih je vsaka oblika in 
smer gibanja premišljena ter skoraj 
vsak korak osmišljen. Ti prostorski 
principi niso nekaj zastarelega. Na-
sprotno, prav skoznje se lahko tudi 
sodobni človek, ki je v labirintih na-
videznih resničnosti prostorsko moč-
no dezorientiran, najlažje orientira in 
prizemlji.

Dedi{~ine ne {~iti le stroka
Tradicionalna stavbna dediščina 

tega območja je strokovno zelo dobro 
obdelana. Med drugim je Kajzelj iz-
dal dve knjigi: Bovška hiša: Ljudsko 
stavbarstvo od Učje do Trente (1997) 
in Bovško od doline do planine – Oris 
tradicionalnega gospodarjenja (2011). 
Pripravljena je bila razstava in kata-
log Tolminskega muzeja Izginjajoča 
stavbna dediščina (2008), avtoric 
Karle Kofol, Darje Pirih in Andrejke 
Ščukovt. V iskanju sodobne regional-
ne tipologije je bil izpeljan arhitek-

turni natečaj in izdana publikacija 
Posoškega razvojnega centra Pasivna 
hiša na Bovškem (2012), v kateri je 
tudi pregleden prispevek Ščukovtove 
Stavbna dediščina Posočja.

Kot je v razpravi Kulturna dedišči-
na, njena zaščita in vloga v prostoru 
zapisala Ščukovtova, se »v primerjavi 
s tradicionalnim v sodobnem varstvu 
širi tudi obseg sodelujočih, poleg stro-
ke sodelujejo pri raziskovanju, ne-
posrednih posegih na stavbah, iskanju 
najustreznejših rešitev ter pri uprav-
ljanju z dediščino tudi lokalne skup-

nosti in različni predstavniki civilne 
družbe.« Prav proces, ki pasivno 
varstvo stavbne dediščine spreminja 
v aktivno prenovo in hkrati nagovar-
ja ter povezuje strokovnjake in osveš-
ča prebivalce, je treba še okrepiti ter 
ga s predavanji in prostorskimi delav-
nicami razvijati ter nadgraditi s siste-
matično in celovito prenovo. Skladno 
s tem je treba dopolniti in izboljšati 
tudi prostorsko zakonodajo, ki mora 
postati vzvod za spremembe.

Raziskovanje stavbne tipologije in 
modrosti tradicionalne arhitekture ni 
nekaj zastarelega, ampak velik korak 
naprej. Ne gre le za najnovejša nače-
la trajnostnega razvoja, ki vključujejo 
aktivno prenovo kulturne dediščine, 
temveč tudi za sodoben teoretski pre-
obrat kritičnega regionalizma (Kenneth 
Frampton). Regionalizem pomeni 
sodobno arhitekturo, ki spoštuje re-
gionalne pogoje in upošteva lokalne 
posebnosti, kritičnost pa predstavlja 
svetovljansko širino, ki preprečuje 
zgolj romantizirano posnemanje tra-
dicije. Povezava univerzalne civiliza-
cije z avtonomnimi kulturami omo-
goča kopernikanski preobrat,* ki nas 
od današnjega »spopada civilizacij« 
lahko pripelje do »sožitja kultur«. Če 
prvo vodi v nebrzdan razvoj, razkroj 
in možni konec civilizacije, drugo 
pomeni ne samo vzdržen razvoj, am-
pak tudi preboj ter prevoj v kulturo 
življenja v skladu z naravo in s tem 
tudi v preživetje človeka na Zemlji.
Janko Rožič, Odprti krog

Foto: arhiv Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije, Območna enota Nova 
Gorica

*Za kopernikanski obrat je na začetku treba 
zbrati malo več miselnega napora, potem pa 
same stvari postanejo bolj preproste.

Utrinki

saj bo enkrat iz nje pač moral priti, 
in kako so kar sami minirali cesto, 
da so jo nato občinski cestarji morali 
narediti prevozno.

Po osamosvojitvi je bil glavni borec 
za ponovno vzpostavitev agrarne 
skupnosti in nato njen dolgoletni 
predsednik. Ta še vedno, danes 
pod vodstvom njegovega sina, slož-
no deluje. Prav tako je složna celot-
na krajevna skupnost, zagotovo tudi 
po zaslugi in vzoru Toneta.

Razlik med krajani in ljudmi ni delal. 
Bil je živa krajevna enciklopedija. 
Čeprav član Zveze borcev je s svoji-
mi podatki pomagal zbrati imena za-
molčanih žrtev druge svetovne voj-
ne, ki se jim je po osamosvojitvi na 

pokopališču postavilo spominsko 
obeležje. Ko se je pred nekaj leti v 
kraju oglasil Italijan, ki je raziskoval, 
kje je padel njegov sorodnik, se je 
izkazalo ne samo, da Tone ve, kje je 
skupaj z nesrečnim tovarišem poko-
pan, ampak tudi, da je sodeloval pri 
pokopu – čeprav je šlo za sovražne-
ga vojaka, so ga pokopali tako, kot 
si to zasluži vsak človek.
Izpred Lovrove hiše se ne bo več sli-
šalo klepanje kose in na polju pod 
njo ne bo več postavljenih zadnjih 
lomljanskih lonc. Bodo pa Tonetove 
čebele v oskrbi njegovega sina še 
naprej brenčale in krajani se bomo 
še dolgo spominjali moža, ki je bil 
res dober človek.
Krajevna skupnost Tolminski Lom

@UPAN OBISKAL STOLETNO 
NADO CUDER
Bovec – V soboto, 5. junija, je svo-
jih častitljivih sto let praznovala Na-
da Cuder, rojena Braz, iz Vodenc 
pri Bovcu. Ob tako visokem jubileju 
jo je obiskal tudi bovški župan Val-
ter Mlekuž, ki ji je v imenu Občine 
Bovec podaril šopek rož in ji iskreno 
čestital.

Svojci so slavljenki pripravili prijetno 
slovesnost, najbolj pa jo je presene-
tila tako pestra druščina. Z vsakim 
od obiskovalcev je pokramljala in se 
veselila vsakega posebej. Pri svojih 
stotih letih se Nada zelo dobro drži, 
župan pa ji je med drugim čestital 
tudi za pokončno držo in pogum, saj 

je preživela tudi koncentracijsko ta-
borišče.

Ob svojcih so ji čestitke izrekli še 
predstavnici bovške enote Rdečega 
križa Slovenije in bovške župnijske 
Karitas ter predsednika Združenja 
borcev za vrednote NOB Bovec in 
Združenja borcev za vrednote NOB 
Bovec, Kobarid, Tolmin, ki je slav-
ljenko v imenu vseh nagovoril ter na 
kratko opisal tudi grozovito obdobje, 
ki ga je preživela v koncentracijskem 
taborišču Auschwitz.

Slavljenki je zapel Moški pevski zbor 
Golobar, pod vodstvom Danila Dur-
jave, za prijetno vzdušje pa je pos-
krbel harmonikar Rene Zorko. V 
spomin so nastale številne fotografi-
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Ob~ina Bovec
17. redna seja bov{kega 
ob~inskega sveta

Po potrditvi dnevnega reda in za-
pisnikov prejšnjih sej so člani Občin-
skega sveta (OS) Občine Bovec 
obravnavali tretji Rebalans proračuna 
Občine Bovec za leto 2021. Ta je bil 
nujen, saj se ponudbene vrednosti 
naložb razlikujejo od ocenjenih v 
proračunu. Tako prihaja do preraz-
poreditev vrednosti naložb znotraj 
kvote, ki ga na podlagi 11. člena Za-
kona o Triglavskem narodnem parku 
financira država kot tudi med drugi-
mi naložbami v občini. Prerazporeja-
jo in dopolnjujejo se tudi viri finan-
ciranja naložb. Na podlagi 23. člena 
Zakona o financiranju občin (ZFO-1) 
se tako del sredstev iz proračunske 
postavke za gradnjo športne dvorane 
prerazporedi na projekt rekonstruk-
cije mostu v Logu Čezsoškem, ki bo 
predvidoma zaključen prej, deloma 
pa na projektno dokumentacijo za 
športno dvorano. Večina virov iz 
omenjenega člena ZFO-1 pa še naprej 
ostaja za financiranje projekta grad-
nje športne dvorane. Rušenje stare 
telovadnice bo financiralo Ministr-
stvo za okolje in prostor prek Držav-
ne tehnične pisarne. Z rebalansom 
se povečuje tudi vrednost na postav-
ki vzdrževanje športnih igrišč, kjer 
se bo poleg obnove obstoječih igral 

celovito uredilo še območje parka ob 
Mercatorju. Rebalans, ki so ga člani 
OS potrdili soglasno, na prihodkovni 
strani predvideva dobrih 9.600.000 
evrov, na odhodkovni pa okoli 
10.460.000 evrov.

V nadaljevanju seje so člani potr-
dili predlog Komisije za priznanja in 
odlikovanja Občine Bovec za pode-
litev občinskih priznanj, ki je letos 
predlagala, da se podelijo tri občin-
ska priznanja in ena denarna nagra-
da. To pa je tudi vse, saj na razpis ni 
prispel noben predlog za častnega 
občana in podelitev plakete.

Poročilo o gospodarjenju z gozdo-
vi v občini Bovec v preteklem letu je 
podal svetovalec za gozdarstvo pri 
Občini Bovec Andrej Fon, medtem 
ko je Program o vzdrževanju gozdnih 
cest v letu 2021 predstavil vodja Za-
voda za gozdove Slovenije, Krajevna 

Iz ob~inskih uprav

Intervju z bov{kim `upanom 
Valterjem Mleku`em

Vsakič, ko se pripravljam na inter-
vju z županom, me preganja obču-
tek, da ne bomo bralcem povedali 
prav nič novega, saj jih že čez celo 
leto sproti obveščamo o dogajanju v 
posamezni občini. Kljub temu se ved-
no znova izkaže, da vsega vendarle 
še ne vemo – vsaj ne vsi. Zato se iz 
tistih osnovnih vprašanj navadno raz-
vije kup podvprašanj, ki intervju po-
tegnejo čez začrtane okvirje.

In nič drugače ni bilo tokrat. Vsaj 
še enkrat toliko ga je nastalo, kot bi 
ga moralo. Zato vam na tem mestu 
v branje ponujamo »porezano« razli-
čico pogovora z županom Občine 
Bovec Valterjem Mlekužem.

Začniva tam, kjer se je v preteklih 
letih le upalo, zdaj pa naposled tu-
di uresničilo. Reševalno vozilo ima-
te v Bovcu drugo sezono zapored. 
Kakšno breme je s tem padlo z 
vaših ramen?

Ko se je lani pokazala problemati-
ka s koronakrizo in ko gasilci, ki so 
bili vse do takrat naši prvi posredo-
valci, niso več hodili na teren, sva se 
z direktorjem Zdravstvenega doma 
Tolmin dogovorila, da bo reševalno 
vozilo pri nas na Bovškem. Ta poteza 
se je izkazala za pravilno. Vemo, da 
skoraj ne mine dan, da ekipa ne bi 

enota Bovec Dragan Markovič. OS 
Občine Bovec ga je soglasno potrdil.

Načrtovanje dela vrtca in predlog 
sistemizacije delovnih mest za šolsko 
leto 2021/2022 so predstavile ravna-
teljica OŠ Bovec Denise Šuler Rutar, 
njena pomočnica za Vrtec Bovec Ida 
Šemrov ter računovodja Nada Mle-
kuž. Člani OS so potrdili predlagano 
sistemizacijo delovnih mest in ceno 
programov vrtca za prihodnje šolsko 
leto. Ta bo za jasli znašala 526,57 
evra, celodnevni program 413,32 
evra, kombinirani program 419,98 
evra, čas odprtja vrtca pa bo od 6.30 
do 15.30.

Člani sveta so nato sprejeli še 
Sklep o spremembah in dopolnitvah 
sklepa o določitvi parkirnih površin 
v Občini Bovec in potrdili tri ukinitve 
javnega dobrega.
Besedilo in foto: Milan Štulc

NA 17. SEJI OBČINSKEGA SVETA so člani soglasno sprejemali odločitve – med drugim tudi 
tretji rebalans proračuna.

Utrinki

je, med njimi tudi fotografije štirih 
generacij. Vsi prisotni so slavljenki 
zaželeli še veliko zdravih let.

Besedilo in foto: Milan Štulc

OB JUBILEJU ODKRILI VE^ 
OBELE@IJ
Zgornje Poso~je – Območno zdru-
ženje veteranov vojne za Slovenijo 
Gornje Posočje (OZVVSGP) in Dru-
štvo veteranov Sever Severne Pri-
morske sta ob 30. obletnici osamo-
svojitvenih dogodkov izvedli niz pri-
reditev, na katerih so obujali spomi-
ne na takratna dogajanja.

V počastitev jubileja so s krajšimi na-
govori in vojaškimi častmi odkrili 
obeležja na domačijah, kjer so v ča-
su pred in med vojno skrivaj skladi-

V ZAČETKU JUNIJA JE SVOJ STOTI ROJSTNI DAN PRAZNOVALA NADA CUDER. Ob viso-
kem jubileju jo je obiskal tudi bovški župan Valter Mlekuž.

ščili orožje teritorialne obrambe. V 
petek, 25. junija, so jih odkrili na 
domačijah Janka Volariča na Svinu 
7, Gabrijela Dejana v Ladri 39 in 
Rajka Berginca v Smastu 17. Dan 
kasneje so obeležja odkrili pri Petru 
Sovdatu v Kalu - Koritnici 6 in 
Zdenku Čopiju v Čezsoči 62. Zad-
nji ponedeljek v juniju pa so obelež-
ja svoje mesto našla še pri Borisu 
Lebanu v Zadlazu - Žabčah 25, 
Marku Krivcu na Volarjah 24 in Si-
monu Rejcu na Volarjah 47. Na 
vseh teh prireditvah so govorci v pri-
sotnosti častne straže Slovenske 
vojske osmislili postavitev obeležij.

Na dan odkritja obeležij so pod okri-
ljem območnega združenja potekale 
tudi druge slovesnosti. Omenjeni 
petek se je odvila proslava na mej-
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šla na teren. Vozilo smo dobili 1. ju-
nija, tu pa bo do konca avgusta, mo-
goče septembra – bomo videli sproti. 
Za zdaj se pogovarjamo za čas turi-
stične sezone. Je pa treba iti še na-
prej. Naš cilj je, da sezono razširimo 
čez celo leto. To velja tudi za reševal-
no vozilo. Šele takrat si bomo res 
oddahnili. Bi pa radi k nam pritegni-
li še kakšnega zdravnika oziroma 
zdravnico, zato smo namenoma blizu 
zdravstvenega doma kupili hišo. Ko 
se bo kdo odločil za to ponudbo, mu 
bomo lahko poleg službe ponudili še 
stanovanje.

Na zadnji redni seji ste sprejeli že 
tretji rebalans letos. Kako to?

Ni šlo za nobene pluse/minuse ali 
kakšno zadolževanje. Šlo je pred-
vsem za premetavanje sredstev z ene 
proračunske postavke na drugo. Dam 
primer. Sprva smo namenili 560.000 
evrov za ureditev razmer Vasi na ska-
li. Tu bi morali že pred časom pose-
kati in očistiti posledice vetroloma, 
nato pa urediti še cesto. Ampak za-
radi snega sečnje nismo mogli spra-
viti pod streho do časa in smo lahko 
šele zdaj dobro začeli z deli. Nima 
smisla, da bi najprej cesto asfaltirali, 
potem pa les vozili s kamioni po njej 
in jo tako spet uničili. Da pa ne bi 
čakali, smo ta denar raje preusmerili 
na drugo postavko. Zato ti rebalansi. 
Ni vedno optimalno, a ni druge, če 
hočemo zadržati nepovratni denar 
pri nas. Letos smo morali sredi glav-
ne sezone začeti z deli v Velikih ko-
ritih, čeprav vemo, da je tam v tem 
času masa ljudi. Iz 11. člena Zakona 
o Triglavskem narodnem parku smo 
dobili kar 1.250.000 evrov – zadnji 

sedežev oziroma po evro za vozila 
nad pet sedežev. Smo se pa odločili, 
da avtodomom tam ne bomo pustili 
parkirati.

Spomnim se, da sva pred časom 
govorila tudi o tem, da v gospodar-
skih panogah primanjkuje delav-
cev.

Kar se naših dveh največjih podje-
tij tiče, ima TKK namen še povečati 
proizvodnjo. Mislim pa, da so v 
Mahle že prišli delavci iz Srbije. Se-
veda so tu težave s stanovanji. Dokler 
ni turistične sezone, ni težav, ko pa 
je sezona, jih noče nihče več odda-
jati delavcem, ker na račun turistov 
zaslužijo v enem mescu bistveno več, 
kot bi sicer. Zato smo tudi šli v spre-

membo prostorskega načrta, kjer 
smo na nekaj lokacijah dali možnost 
za stanovanjsko gradnjo.

Pred sabo imamo še en izziv – do-
biti kader za nov dom upokojencev. 
V Tolminu in Novi Gorici nas opo-
zarjajo, da takšnega kadra ni. Sam 
mislim, da če začnemo danes graditi 
nov dom, imamo še vedno dve ali tri 
leta časa, da te stvari uredimo.

V medijih sem zasledila, da se pri 
vašem domu za starejše stvari za-
pletajo.

Decembra so me poklicali z mini-
strstva, naj nujno pridem z direkto-
rico občinske uprave k njim v Lju-
bljano. Pa sva šla. Tam so povedali, 
da so videli projekt in predlagali 
prilagoditev. So djl , da če nam uspe 
pridobiti še gradbeno dovoljenje do 
časa, bodo zadevo sofinancirali iz 
državnega proračuna. Zato smo šli 
na občini in na upravni enoti nemu-
doma v akcijo. Naredili smo vse tako, 
kot so predlagali – spremenili število 
sob, dodali nekaj enoposteljnih sob, 
uredili parcelacijo in v rekordnem 
času pridobili gradbeno dovoljenje. 
V pol leta smo naredili čudež! Am-
pak, če hočeš, da zadeva zaživi, mo-
raš imeti upravitelja. Žal pa vodstvo 
noče sodelovati z nami. Ne vprašajte 
me, zakaj, ker to vedo le oni.

In kaj zdaj?
Ker Tolmin ni imel posluha, sem 

se šel pogovarjat v Novo Gorico. Tu 
končne odločitve še niso sprejeli. Po-
čakamo na sredo, 21. julija, ko bo o 
tem odločal njihov svet. Res bi bilo 
škoda, če bi nam ta več kot pet mi-
lijonov vreden projekt padel v vodo.

računi morajo biti plačani 15. novem-
bra. Če tega denarja do takrat ne 
porabimo, ga izgubimo.

Ko sva ravno v Trenti. Slišim, da se 
bo v Zadnjici po novem pobirala 
parkirnina.

Ravno danes (op. uredništva: 13. 
julija) se asfaltira cesta v Zadnjico. 
Bomo pa na urejenem parkirišču res 
postavili parkomat. Sicer ne moremo 
zahtevati visoke parkirnine, sploh 
zato, ker gredo od tam po navadi 
ljudje v hribe in avtomobile parkirajo 
za od deset do dvanajst ur. Tako da 
bomo tu v času od 1. aprila do 31. 
oktobra pobirali simbolične zneske. 
Za vsako uro parkiranja bo treba da-
ti 50 centov za osebna vozila do pet 

V BOVCU DOBILI ZELENO LUČ ZA GRADNJO NOVEGA DOMA UPOKOJENCEV – Čeprav je 
bil izid v času nastajanja intervjuja precej negotov (kar boste lahko sami razbrali), nas je župan 
Občine Bovec Valter Mlekuž, kot je obljubil, takoj po seji sveta novogoriškega doma upokojen-
cev, ki je potekala v sredo, 21. julija, razveselil z novico, da so člani omenjenega sveta potrdili 
vlogo Doma upokojencev Nova Gorica kot upravitelja bovškega doma za starejše občane. To 
pomeni, da so dali s tem Bovčanom zeleno luč za začetek gradnje. Župan se ob tem veseli še 
drugih novogradenj, med katerimi je tudi nova športna dvorana. Foto: T. Š. F.

Utrinki

nem prehodu Robič, na kobariškem 
trgu pa je potekal svečan dvig zasta-
ve. V soboto je bila osrednja prosla-
va dneva državnosti v Kulturnem do-
mu Bovec, v ponedeljek pa je vete-
ranska delegacija položila cvetje na 
obeležje na Šentviški Gori.
Radovan Lipušček, član predsedstva 
OZVVSGP

SLOVESNA PRIREDITEV NA 
NEKDANJEM MEJNEM 
PREHODU ROBI^
Robi~ – Na praznični petek, 25. ju-
nija, je Društvo veteranov Sever 
(DVS) Severne Primorske v sodelo-
vanju z Območnim združenjem vete-
ranov vojne za Slovenijo Zgornje Po-
sočje (OZVVS) in ob podpori Obči-

ne Kobarid organiziralo prireditev v 
počastitev 30-letnice samostojnosti, 
dneva državnosti in spomin na osvo-
boditev mejnega prehoda Robič v 
osamosvojitveni vojni. Začela se je z 
dvigom slovenske zastave in sloven-
sko himno. Vse prisotne je najprej 
pozdravil župan Občine Kobarid 
Marko Matajurc, ki je poudaril eno-
tnost državljanov na plebiscitu o sa-
mostojnosti in pri obrambi domovi-
ne. Povedal je, da je bilo v preteklih 
letih že veliko narejenega za blaginjo 
vseh, vendar je treba z delom nada-
ljevati.

Zbrane sta nagovorila tudi takratni 
namestnik komandirja mejne milice 
Hasib Huseinbašić, v imenu OZVVS 
pa Silvo Hrovat, takrat pripadnik Te-
ritorialne obrambe. Predsednik DVS 

V POČASTITEV 30. OBLETNICE OSAMOSVOJITVENIH DOGODKOV so s krajšimi nagovori in 
vojaškimi častmi odkrili obeležja na domačijah, kjer so v času pred in med vojno skrivaj skladi-
ščili orožje teritorialne obrambe. Foto: Alojzij Mohorčič
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Vsekakor se potrebe po tem kaže-
jo, zato se nam gre, da to izpeljemo. 
S tem bi deloma rešili tudi stanovanj-
sko problematiko, o kateri sva prej 
govorila. Poznam kar nekaj takih, ki 
na stara leta živijo sami v hiši ali sta-
novanju. Če bi se ti odločili, da gredo 
v dom, bi lahko kakšni družini dali 
svoje stanovanje v najem. S svojo 
penzijo in najemnino bi pokrili stro-
ške bivanja v domu, kjer bi imeli 
priskrbljeno vse. Lokacija je fantastič-
na. Vse je blizu: zdravstveni dom, 
središče, narava … Imamo tudi moč-
no podporo ministrstva. Če država za 
to ne bi imela posluha, potem nam 
ne bi bila pripravljena dati 80.000 
evrov na posteljo. V načrtu imamo 
66 postelj. Skratka, mi smo priprav-
ljeni peljati naložbo do konca in pos-
krbeti za vsa zunanja dela. A brez 
upravitelja ne bo nič. (Op. ur.: več o 
končnem dogovoru pod fotografijo.)

V katero smer se želite razvijati v 
novem programskem obdobju? 
Kakšna je vizija občine? 

Kar se turizma tiče, moramo ure-
diti predvsem zimski turizem. Tu 
bomo morali iti na vse ali nič, pri 
čemer Kanin ne bi smel biti izjema. 
Poleti vse poka po šivih. Zdaj bi vsi 
samo kampe in glampinge delali. Za-
to smo morali potegniti črto v novem 
prostorskem načrtu in reči dovolj! 
Naš turizem bi radi dvignili na višjo 
raven – predvsem s hoteli. Še vedno 
se trudimo s hotelom Kanin; upamo, 
da bo končno dobil pravega kupca. 
So me pa obvestili, da začnejo takoj 

po koncu sezone delati tudi nov ho-
tel na letališču.

Sicer pa je eden od ciljev tudi, da 
bi enkrat končno za ves promet za-
prli tudi plac v Bovcu. To ni nemo-
goče, res pa je, da bo treba premisli-
ti, kako speljati obvoz.

Kot sem že omenil, smo v enem 
letu pridobili kar štiri velika gradbena 
dovoljenja. Obetajo se nam še nova 
telovadnica, trgovina Spar in nov sta-
novanjski kompleks.

Kdaj naj bi nov trgovski ponudnik 
prišel v dolino?

Do konca leta naj bi tu že imeli 
novo trgovino. Lastnik, ki je kupil 
parcelo na spodnjem parkirišču, pri 
prvem krožišču pod Kaninom, ima 
lastno gradbeno podjetje in bo gradil 
montažni trgovski objekt. V prvi fazi 
bo poskrbel za trgovino, drugo leto 
pa zraven zgradil še stanovanja.

Ker vemo, da ste po duši športnik, 
zagotovo nestrpno pričakujete novo 
športno dvorano. Kako kaže z deli 
in kdaj naj bi objekt odprl svoja 
vrata?

Streha je že dol. Eno soboto smo 
se dobili ljubitelji športa. Vseh ukop 
nas je bilo okoli 30. Skupaj s člani 
gorske reševalne in gasilci smo pro-
stovoljno izpraznili celo telovadnico, 
odmontirali vso opremo in pobrali 
parket, tako da so ostali samo zidovi. 
S to našo prostovoljno akcijo smo 
prišparali kar nekaj denarja. Računa-
mo, da bodo z rušenjem začeli drugi 
teden. Sicer pa smo iz 23. člena Za-

kona o financiranju občin za to do-
bili milijon in pol, ravno včeraj pa 
smo izvedeli, da od države dobimo 
še nekaj dodatnih sredstev. Upali 
smo, da bo telovadnica končana dru-
go leto, ampak bi prej rekel, da bo 
končana v začetku 2023. Z njo ima-
mo širši namen. Notri bomo imeli 
balinišče, velik fitnes in profesional-
no plezalno steno. Dvorana bo pri-
merna tudi za državne tekme. Gremo 
na to, da športnim ekipam omogoči-
mo pogoje za priprave. S tem lahko 
polnimo hotelske kapacitete v sezoni, 
ki je namenjena pripravam. In na ta 
način podaljšamo sezono na septem-
ber, oktober, pa tudi na pomladanski 
čas. Bo pa imela telovadnica tudi 
povezovalni hodnik s šolo, tako da 
otrokom ne bo treba do nje po cesti.

Vaša občina podpira tudi neeko-
nomske avtobusne linije. Zakaj?

Ni vedno vse v ekonomiki. S tem 
podpiramo trajnostno mobilnost in 
zmanjšujemo prometno obremenje-
nost. S kranjskogorskim županom 
sva si pred leti začela prizadevati, da 
se linija čez Vršič podaljša še na junij 
in september. Julija in avgusta je bi-
la ta linija že več let prej subvencio-
nirana s strani države, ampak smo jo 
hoteli podaljšati. Tako to razliko zdaj 
sofinancirata obe občini. Težko je 
turistu reči, da 31. avgusta avtobus 
še pelje, dan kasneje, ko je tu še ved-
no veliko gostov, pa ne več. Čez Pre-
del pa smo tudi že par let nazaj re-
ševali zadeve. Ker slovenski avtobus 
ne more parkirati na italijanskih 

postajah, smo šli do župana v Trbi-
žu, ki nam je pomagal, da lahko zdaj 
ta avtobus ustavi vsaj na železniški 
postaji. Od 1. julija dalje imamo tudi 
hop on-hop off povezave. Te peljejo 
v Lepeno, Čezsočo, do slapov Virje 
in Boka, pa tudi na Mangartsko sedlo 
in do Kluž.

Odkar imamo te linije, se bistveno 
bolj koristi tudi del pohodniške poti 
Juliana Trail, ki vodi iz Bovca do 
Trnovega in naprej v Kobarid. Pred-
videvam, da zato, ker zdaj ljudje ve-
do, da imajo bus za nazaj. Ne vem, 
če veste, da smo pred kratkim spe-
ljali še eno novo traso pohodniške 
poti – Narnijo, ki se začne pri mostu 
v Čezsoči in pelje tik ob Soči. To je 
čisto samostojna pot, urejena prek 
Turizma Dolina Soče in financirana 
iz občinskega proračuna.

V preteklosti je bila Občina Bovec 
znana po odličnem čezmejnem so-
delovanju, ki je bilo v času razgla-
šene pandemije okrnjeno.

Moram reči, da so naša sodelova-
nja z župani onkraj meje še vedno 
odlična. V tem času smo okrepili 
sodelovanje z Rezijo. Imajo novo žu-
panjo, ki je zelo zainteresirana za 
sodelovanje. Tudi Festival dei Cuori, 
ki ga organizirajo v Tarčentu, nas bo 
letos spet povezal. Malo pa se je usta-
vilo sodelovanje s Prijedorom. Letos 
je odpadlo tudi sodelovanje s Puljem. 
Se pozna, da je malo čudno to covid 
obdobje. Upam, da bo šlo kmalu mi-
mo in da te povezave zaživijo nazaj.
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

Severne Primorske Angel Vidmar 
je skupaj s sekretarjem društva Bru-
nom Ipavcem županu Matajurcu iz-

ročil srebrno priznanje, ki ga je Zveza 
društev Sever podelila Občini Koba-
rid na podlagi dobrega sodelovanja.

NA PRAZNIČNI 25. JUNIJ JE POTEKALA PRIREDITEV V POČASTITEV 30-letnice samostoj-
nosti, dneva državnosti in spomin na osvoboditev mejnega prehoda Robič v osamosvojitveni 
vojni, ki se je začela z dvigom slovenske zastave in slovensko himno.

Slavnostni govornik, takratni predse-
dnik izvršnega sveta Občine Tolmin 
Pavle Gregorčič, je orisal prehoje-
no pot slovenskega naroda do 
lastne samostojne države. S kultur-
nim programom je prireditev pope-
stril Mešani pevski zbor Justin Kogoj 
Dolenja Trebuša pod vodstvom Ma-
teja Kavčiča, ki je prireditev tudi 
povezoval. Uradnemu delu je sledilo 
prijateljsko druženje.
Besedilo in foto: Alojzij Mohorčič

ZAKLJU^EK TRETJEGA 
SEKTORJA KABLOVODA 
KOBARID–BOVEC
Bov{ko – Gradnja kablovoda tretje-
ga sektorja od Bovca do Loga Čez-
soškega je bila sredi junija zaključe-
na, čeprav se rok za zaključek del 
še ni iztekel. Bovški župan Valter 
Mlekuž se je osebno zavzel za pri-

dobivanje soglasji in skupaj z direk-
torico občinske uprave Katarino 
Barbaro Ostan ter direktorjem 
Elektra Primorske, distribucijske 
enote Tolmin Jernejem Kendo so v 
ta namen dobesedno trkali na vrata 
lastnikov zemljišč, po katerih poteka 
kablovod. »Zadovoljen sem, da se 
nam je z Elektrom Primorska uspe-
lo dogovoriti za začetek izvajanja 
del v smeri od razdelilne postaje 
Bovec do Loga Čezsoškega. Ob 
zaključku del na tretjem sektorju 
se iskreno zahvaljujem vsem la-
stnikom zemljišč, ki so podali so-
glasja za izvajanje del na njihovi 
lastnini in so tvorno sodelovali pri 
postopkih, potrebnih za izvedbo 
gradnje. Zahvaljujem se tudi inve-
stitorju in izvajalcu za odlično so-
delovanje,« je ob koncu del pouda-
ril župan.

Kot je povedal Kenda, so se dela na 
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Podelili leto{nje ob~inske 
nagrade

Zavetnik Bovca sv. Urh goduje 4. 
julija. Tega dne praznuje tudi Občina 
Bovec svoj praznik. Vsako leto pri-
pravi slavnostno sejo Občinskega 
sveta Občine Bovec, na kateri župan 
ter predsednik Komisije za priznanja 
in odlikovanja najzaslužnejšim za 
blagostanje občine podelita občinske 
nagrade.

Letošnjo slavnostno sejo so orga-
nizatorji pripravili s toliko večjim 
zanosom, saj je lanskoletna zaradi 
znanih omejitev odpadla. Za izvedbo 
je poskrbel Kulturni dom Bovec z 
Iris Stres in Robertom Kokošinom 
na čelu, kulturni program pa je obli-
koval Jernej Cuder. Dogodka so se 
med drugimi udeležili poslanca v 
Državnem zboru RS Danijel Krivec 
in Monika Gregorčič, župan Občine 
Kobarid Marko Matajurc, županja 
Občine Rezija Anna Micelli ter šte-
vilni drugi vabljeni gostje.

V slavnostnem nagovoru je priso-
tne pozdravil bovški župan Valter 
Mlekuž, ki se je ob tej priložnosti v 
živo zahvalil tudi lanskoletnim nagra-
jencem, da so storili nekaj več in 
dali tej dolini poseben pečat. Kljub 
situaciji, ki je zaznamovala preteklo 
leto, se življenje ni ustavilo, k temu 
pa so pripomogli tudi vladni ukrepi. 
Kot je povedal, verjamejo, da bodo 
projekte in zadane cilje tudi uresni-
čili. »Čeprav morda ni pravi trenutek 
za velike projekte, smo se odločili, da 
gremo v gradnjo nove športne dvora-
ne, saj jo Bovško nujno potrebuje. 

Vemo, da se je v zadnjem času vse 
podražilo. Vendar sem bil vedno op-
timist in ko nekaj začnemo, potem 
tudi izpeljemo. Leta 2016 so bili mno-
gi skeptični glede obnove kaninske 
žičnice. Če tega takrat ne bi naredili, 
se danes zagotovo ne bi pogovarjali o 
novem projektu Kanina,« za katerega 
verjame, da ga bodo s sodelavci in 
prijatelji izpeljali. Dotaknil se je tudi 
gradnje bovškega doma za ostarele, 
za katerega je občina naredila vse, 
kar je bilo v njeni moči. »Moram pa 
reči, da država še nikoli ni bila tako 
radodarna, še nikoli tako pripravlje-
na pomagati, kot je tokrat. Letos je 
namenila sredstva za vse, zataknilo 
pa se je pri iskanju upravljavca.« Ob 
tem je prosil za pomoč pri iskanju 
kakovostnega upravljavca in dodal, 
da »dom ne bo odprt jutri, ampak v 

letu 2023, zato imamo do takrat do-
volj časa, da se zagotovi tudi ustrezen 
kader. Prepričan pa sem, da bo tudi 
uporabnikov zagotovo dovolj. Verja-
mem, da bi s tem dosegli še nekaj 
druge dodane vrednosti, saj menim, 
da bi se marsikdo od tistih, ki zdaj 
sami živijo tudi v večjih stanovanjih, 
preselil v dom, ta stanovanja pa bi 
lahko dali mladim družinam v na-
jem. Sam sem trmast človek, zato 
stojim za tem, da dom v Bovcu bo.« 
Župan je omenil tudi druge načrto-
vane projekte in tiste v izvajanju ter 
zaključil v veri, da bodo uspešno 
realizirali vse, kar načrtujejo.

V nadaljevanju sta župan in pred-
sednik Komisije za priznanja in odli-
kovanja Igor Černuta podelila pri-
znanja lanskoletnim prejemnikom 
(nagrajence smo predstavili v prvi 

letošnji številki SOČAsnika), nato pa 
še letošnjim. Tokrat predlogov za ča-
stnega občana in plaketo ni bilo, po-
delili pa so tri priznanja in denarno 
nagrado. Priznanja so namenili špor-
tnemu centru Prijon sport center, 
Alojzu Begušu in Valterju Mlekužu, 
denarno nagrado pa Turističnemu 
društvu Čezsoča. V nadaljevanju lah-
ko preberete kratke obrazložitve na-
grad.

PRIJON SPORT CENTER, ki ga 
vodi Igor Mlekuž, je priznanje prejel 
zaradi uspešnega vključevanja v tu-
ristični produkt Bovškega in vključit-
ve v lokalno okolje v Čezsoči, kjer 
center deluje. Mlekuž s svojo vztraj-
nostjo, trmo, predvsem pa mirnostjo 
in zbranostjo ter ne nazadnje s pri-
jaznostjo celotne ekipe dokazuje, da 
center pelje v pravo smer. Ponudbo 
vedno znova nadgrajujejo in prilaga-
jajo svojim gostom, katerim se trudi-
jo ponuditi vse informacije za brez-
skrbno dopustovanje, zato se radi 
vračajo k njim. S svojim delom in 
delom njegovih zaposlenih je ime 
Čezsoče ponesel v svet.

ALOJZ BEGUŠ je od leta 1983 v 
Bovcu delal kot fizioterapevt. Z dobro 
voljo, po kateri je slovel, je vestno 
opravljal svoje delo najprej v Hotelu 
Kanin, nato v starem zdravstvenem 
domu, po potresu v Hotelu Alp in do 
zaslužene upokojitve v fizioterapiji 
Zdravstvene postaje Bovec. Strokov-
no je pomagal številnim pacientom 
in se vedno trudil za urejeno okolico 

NA LETOŠNJI SLAVNOSTNI SEJI je Občina Bovec podelila tri priznanja in denarno nagrado.

Utrinki

tem sektorju zaključila v okviru po-
godbene vrednosti, ki znaša 630 ti-
soč evrov. Skupno je doslej zgraje-
nega že 9,3 kilometra kablovoda, 
kar predstavlja skoraj polovico celot-
ne 21-kilometrske trase in 
1.235.000 evrov finančnega vložka. 
V prihodnjem letu pa je predvidena 
izgradnja sektorja od Loga Čezso-
škega do Trnovega ob Soči.

odseka vozila težka vozila. V prihod-
njem letu pa bo dobila fino asfaltno 
prevleko, ki jo bo financirala Občina 
Bovec.
Besedilo in foto: Milan Štulc

O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI 
TUDI V VRTCU BOVEC
Bovec – Tudi vrtčevski otroci sode-
lujejo v tako pomembnih projektih, 
kot je trajnostna mobilnost. V bov-
škem vrtcu so se k projektu Trajno-
stna mobilnost prijavile tri skupine 
otrok: Polžki, stari od dve do tri leta, 
Ježki, stari od tri do štiri leta, in 
Škratki, stari od pet do šest let. Sku-
paj je v projektu sodelovalo 40 ot-
rok. Projekt je trajal od 31. julija lani 
do 30. junija letos. V tem času je 
nastala odlična maketa Bovca z oko-
liškimi hribi, ki prikazuje prednosti in 
pomanjkljivosti v cestnem prometu 

ter trajnostni mobilnosti. Ob zaključ-
ku so na obisk povabili tudi bovške-
ga župana Valterja Mlekuža, ki je 
pohvalil delo vzgojiteljic in otrok. Ti 
so mu podrobno predstavili svoje 
delo in predvsem pomen vsake po-
drobnosti v maketi.

Župan je bil navdušen nad tem, da 
se že vrtčevski otroci vključujejo v 
tako pomembne projekte, kot je traj-
nostna mobilnost. Prav ta je po-
memben del trajnostnega razvoja 
bovške občine. Čestital je vsem 
vzgojiteljicam in mentoricam. »Sam 
sem zelo vesel vseh predlogov, ki 
ste jih pripravili v projektu. V zad-
njih nekaj letih smo na tem podro-
čju naredili zelo veliko, še posebej, 
kar zadeva pločnike in prehode za 
pešce, pa tudi hitrostne ovire smo 
postavili prav na ulici, ki pelje mi-
mo vrtca,« je vrtčevskim otrokom in 
vzgojiteljicam povedal župan ter 

GRADNJA TRETJEGA SEKTORJA KABLOVODA KOBARID–BOVEC od Bovca do Loga Čez-
soškega se je zaključila sredi junija.

Na prigovarjanje župana in zaradi 
odličnega sodelovanja z Občino Bo-
vec ter racionalnim pristopom inve-
stitorja so se v Elektro Primorska 
odločili, da z grobo in fino asfaltno 
maso preplastijo celotno cestišče, 
ne samo pas vkopa kablovoda. Ces-
ta od mosta do Loga Čezsoškega 
ima zdaj samo grobo prevleko, saj 
bodo po njej do izgradnje zadnjega 
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zdravstvene postaje. V pustnem času 
je s smislom za humor opozarjal na 
napake v kraju. Do podrobnosti se je 
vživel v svojo pustno vlogo na spre-
vodu po Bovcu, brez njega pa si Bu-
ški Toukerji tega praznika sploh ne 
morejo predstavljati.

VALTER MLEKUŽ s Kala - Koritni-
ce je kot član Občinskega sveta Ob-
čine Bovec na listi Slovenske ljudske 
stranke v mandatu 2014–2018 zasto-
pal interese lokalnega okolja in Kra-
jevne skupnosti (KS) Kal - Koritnica. 
Svojo vlogo je več kot odlično op-
ravljal. Nadvse uspešno je vodil tudi 
domačo KS, kjer tudi sicer vsesploš-
no deluje v njeno korist. V sodelova-
nju z Občino Bovec je vodil urejanje 
vodovoda in kanalizacije ter asfaltira-
nje cest in poti v kraju.

TURISTIČNO DRUŠTVO (TD) 
ČEZSOČA pod sedanjim vodstvom 
predsednika Bruna Kravanje skrbi 
za lepši izgled vasi. Vsako leto orga-
nizira čistilno akcijo, začelo pa je 
tudi s čiščenjem sprehajalnih poti, ki 
so zanimive tako za domačine kot za 
obiskovalce. TD Čezsoča se z organi-
zacijo tradicionalnih Kmečkih iger 
lahko pohvali z najdaljšo tradicijo v 
občini Bovec. Za izvedbo prireditve 
v prihodnje nameravajo kupiti nove 
komplete miz in klopi ter drugo 
opremo. Občina Bovec jim je zato in 
zaradi neomajne volje do dela pode-
lila denarno nagrado.

Prireditev je povezovala Damjana 
Peternelj, kulturni program pa so 
zaokrožili Mešani pevski zbor »S 
planin« pod vodstvom Martina Kav-

čiča, pevka Petra Zore s kitaristom 
Tadejem Hribernikom in saksofonist 
Gregor Skaza.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Po~astili spomin na 
osamosvojitev

V bovškem kulturnem domu je 26. 
junija potekala osrednja prireditev ob 
dnevu državnosti in 30. obletnici raz-
glasitve in obrambe samostojne Slo-
venije, ki so jo organizirale občine 
Bovec, Kobarid in Tolmin ter vete-
ranski organizaciji Območno združe-
nje veteranov vojne za Slovenijo 
(OZVVS) Gornje Posočje in Društvo 
veteranov Sever (DVS) Severne Pri-
morske – pododbor Bovec. Prireditev 
po scenariju Milana Štulca se je za-
čela s prihodom praporov omenjenih 
veteranskih društev in Združenja za 
vrednote slovenske osamosvojitve 
pod poveljstvom Romana Zabrešča-
ka, na prizorišče pa jih je s koračni-
co pospremil Orkester Slovenske 
vojske (SV).

Slavnostnega govornika, predse-
dnika Vlade RS Janeza Janšo, je pred 
kulturnim domom pričakal bovški 
župan Valter Mlekuž. Po njegovem 
prihodu na prizorišče je zadonela slo-
venska himna, ki jo je zaigral Orke-
ster SV pod vodstvom dirigenta Gre-
gorja Vidmarja. Prireditve, ki jo je 
povezovala Damjana Peternelj, so se 
udeležili tudi državnozborska poslan-
ca Danijel Krivec in Boris Doblekar, 
župana občin Kobarid in Tolmin 
Marko Matajurc in Uroš Brežan ter 
županja Občine Kanal ob Soči Tina 
Gerbec, državni sekretar mag. Bojan 
Pograjc, drugi predstavniki vlade, 

veteranskih organizacij, civilnih in 
verskih skupnosti ter številni drugi iz 
vseh treh zgornjesoških občin.

Na Občini Bovec smo nadvse po-
nosni, da se je tako pomembna pri-
reditev odvijala pri nas. Uvodni na-
govor je pripadel županu, ki je nav-
zoče pozdravil v imenu županov 
občin soorganizatoric. Poudaril je, da 
mu je v veliko čast in zadovoljstvo, 
da v Bovcu lahko pozdravi predse-
dnika Vlade RS in povedal, da vse tri 
posoške občine skupaj z OZVVS Gor-
nje Posočje in DVS Severne Primor-
ske vsako leto ob dnevu državnosti 
organizirajo proslavo ter se spominja-
jo dogodkov pred osamosvojitvijo in 
po njej. »Ob teh priložnostih se spo-
minjam besed nekdanjega ameriške-
ga predsednika, ki je dejal: 'Ne spra-
šujte se, kaj lahko država da vam, 
temveč se sprašujte, kaj lahko daste 
vi državi'. Imamo našo Slovenijo, za 
katero znamo vedno reči, da je naj-
lepša država na svetu. Ni ji treba 
dati veliko, le skupaj stopimo. Posta-
nimo enotni, tako kot smo bili enotni 
takrat, ko smo hoteli imeti to državo. 
Vesel sem, da vas lahko danes tu 
pozdravim v tako velikem številu, 
čeprav verjamem, da bi bila dvorana 
brez epidemičnih ukrepov še bolj na-
polnjena. Danes praznujemo 30 let 
naše države Slovenije, na katero smo 
vsi še kako ponosni.« V nagovoru je 
povedal tudi, da so župani tisti, ki 
morajo skrbeti za dobro ljudi. Za nji-
mi stoji vlada, ki pomaga, da se tudi 
ta dolina razvija. »Kajti Slovenija ni 
samo Ljubljana, Maribor in druga 
velika mesta. Vse projekte, ki smo si 
jih začrtali, imamo namen izpeljati. 

Zato vam lahko v imenu vseh priso-
tnih županov rečem hvala, gospod 
predsednik, da stojite za nami s ce-
lotno vlado. Želimo si, da bi se imeli 
še naprej lepo v tej naši domovini, za 
katero so nekateri dali tudi življenja. 
Verjamem, da bomo lahko že čez leto 
rekli tudi, da smo prebrodili še eno 
krizo – politično krizo. Ni nam treba 
storiti veliko, samo vsak naj stopi ko-
rak nazaj in postanim tisto, kar smo 
bili pred 30 leti.«

Sledil je pozdrav predsednika bov-
škega pododbora DVS Severne Pri-
morske Alojza Moharja, ki je zbrane 
nagovoril v imenu vseh veteranskih 
organizacij. »Veterani smo ponosni, 
da smo v vojni leta 1991 v sodelova-
nju civilnih struktur, pri čemer imam 
v mislih tudi oblasti takratne občine 
in predstavnike krajevnih skupnosti, 
na katere včasih pozabljamo, ubrani-
li samostojnost in neodvisnost Slove-
nije. Posebej smo lahko ponosni na 
posameznike, ki so znali presoditi in 
razumeti trenutek časa in razmer ter 
s tem zagotovili, da so bile naloge 
izvedene brez potreb po uporabi voja-
ške sile. Predvsem pa je pomembno, 
da ni bilo žrtev. Danes je prav, da se 
naši pogledi usmerijo v prihodnost, s 
ciljem zagotavljanja varnosti in sta-
bilnosti ter dobrobit naše domovine.« 
Z željo, da bi Slovenija tudi v prihod-
nje uspešno nadaljevala svojo demo-
kratično pot, je ob prazniku vsem 
čestital.

Orkester je s prvo skladbo zbrane 
popeljal v svet glasbe, sledil pa je 
slavnostni nagovor predsednika Vla-
de RS, ki je med drugim dejal, da je 
30 let hkrati dolg in kratek čas. »Ob 
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BOVŠKI VRTEC SE JE VKLJUČIL V PROJEKT TRAJNOSTNE MOBILNOSTI. Otroci so izdelali 
maketo Bovca ter na njej prikazali prednosti in pomanjkljivosti v cestnem prometu ter trajnostni 
mobilnosti.

prisluhnil pesmicam, ki so mu jih 
pred slovesom zapeli otroci.

Z županovim obiskom so bili zado-
voljni tako otroci kot tudi vzgojitelji-
ce. Morda pa bo kdo od teh najmlaj-
ših nekoč župan Občine Bovec.
Besedilo in foto: Milan Štulc

KAK[NEGA TURIZMA SI  
@ELIMO V DOLINI SO^E?
Dolina Soče je vodilna destinacija 
slovenskega turizma in ena najbolj 
želenih med tujimi in domačimi turi-
sti v Sloveniji. Občine Bovec, Koba-
rid in Tolmin so leta 2019 vstopile v 
Zeleno shemo slovenskega turizma 
ter lansko pomlad prejele zlati znak 
»Slovenia Green Destination«, ki iz-
kazuje, da smo okolju in družbi pri-

jazna destinacija.

V procesu pridobivanja znaka smo 
izvedli anketiranje prebivalcev. Re-
zultati so pokazali, da podpirate turi-
stični razvoj in menite, da turizem 
pozitivno vpliva na lokalno identiteto, 
kulturo ter dediščino naše doline. 
Zavedate se priložnosti, ki jih prina-
ša za razvoj lokalne skupnosti in go-
spodarstva. Po drugi strani menite, 
da je število obiskovalcev v visoki 
sezoni preveliko in moteče, da ra-
zvoj turizma povečuje prometne te-
žave in povzroča onesnaževanje.

Med predlogi za boljšo prihodnost 
turizma so bili omejitev obiska zaradi 
prevelike gneče na preobremenje-
nih turističnih točkah, izboljšanje jav-
nega prevoza, ureditev postajališč 
za avtodome, izboljšanje turistične 
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tej obletnici se oziramo nazaj in de-
lamo 'bilance', oziramo pa se tudi 
naprej v naslednjih 30 let. Ko gre za 
čas, ki je minil, predvsem pa za čas 
pred 30 leti, menim, da se ga ne le 
spodobi, ampak tudi splača spomi-
njati, zaradi naukov, ki izhajajo iz 
tistega časa. Predhodnika sta deloma 
že omenila, da je bil to čas, ko je 
bilo vse na tehnici in ko smo bili ve-
činoma sami. Marsikaj je bilo proti 
nam; če bi pogledali razmerje sil ali 
pa naklonjenost držav, ki smo jih 
prosili, da nas priznajo, bi bila ta 
slika lahko še bolj črna. A smo kljub 
temu vztrajali. Ključno za to vztraja-

nje je bila odločitev na plebiscitu. 
Zelo malo držav je nastalo na ta na-
čin, da so jih ljudje izglasovali na 
referendumu – in to s tako veliko 
večino. Jaz ne poznam podobnega 
primera nikjer v svetu,« je poudaril 
premier in dodal, da so se sicer refe-
rendumi dogajali, a nikoli s tako ve-
likim odstotkom, zato smo, po nje-
govem mnenju, na svetu unikum. 
Spomnil se je tudi besed dr. Jožeta 
Pučnika, ki je na dan razglasitve re-
zultatov plebiscita dejal: »Jugoslavije 
ni več. Zdaj gre za Slovenijo.«

V nadaljevanju se je spomnil besed 
bovškega župana, ki je dejal, da Slo-

venija niso samo velika mesta in te-
mu pritrdil. »Zato sem tudi danes 
tukaj. Po Sloveniji poteka v teh dneh 
več kot 560 različnih prireditev v or-
ganizaciji občin, veteranskih organi-
zacij, društev. Ob tem pa še usklaju-
jemo program predsedovanja za nas-
lednjih šest mesecev. Slovenija ni sa-
mo Ljubljana in ta vlada se tega za-
veda. Kljub epidemiji smo dvignili 
povprečnine, v celotnem pogonu, ki 
skrbi za investicije z evropskimi sred-
stvi, smo dosegli višje prestave, večje 
hitrosti. Prihaja nacionalni načrt za 
okrevanje po epidemiji, ki bo v nas-
lednjih dneh odobren tudi s strani 

Evropske komisije, kjer je veliko sred-
stev za marsikateri projekt. V držav-
nem zboru je Zakon za investicije v 
zdravstvo v naslednjih desetih letih, 
za kar bomo namenili dve milijardi 
evrov, kar je petkrat več kot v zadnjih 
desetih letih. V sredstvih naslednjega 
evropskega proračuna oziroma se-
demletnega finančnega okvira smo 
izpogajali več sredstev kot v finančni 
perspektivi 2014–2020, zato je veliko 
priložnosti,« je poudaril Janša. Ob 
naštevanju še drugih načrtov vlade 
se je dotaknil nujnosti cepljenja. Na 
župane je naslovil prošnjo, da s svo-
jimi spodbudami pripomorejo k od-
ločitvam čim večjega števila občanov, 
da bomo dosegli tako precepljenost, 
ki bo jeseni omogočala normalno 
življenje.

S slavnostnim nagovorom je bil 
uradni del prireditve končan, večer 
pa se je nadaljeval z orkestralno glas-
bo. Pred koncem so na oder stopili 
bovški harmonikarji in navdušili s 
skladbo Bovška dolina, avtorja Štul-
ca, ki je pesem tudi zapel. Spodbudil 
je občinstvo, da je na vprašanje: »Za 
koga?«, družno in ubrano odgovorilo: 
»Za Slovenijo!«

Z Avsenikovo skladbo Slovenija, od 
kod lepote tvoje v izvedbi orkestra bi 
se večer zaključil, če ne bi z močnim 
in vztrajnim ploskanjem udeleženci 
na oder še enkrat zvabili dirigenta. 
Orkester je zaigral še eno skladbo, 
prisotni pa so z ritmičnim ploska-
njem pomagali glasbenikom.

»Srečno, Slovenija!« je zadonel 
zadnji pozdrav ob koncu odlične pri-
reditve.
Besedilo in foto: Milan Štulc

OSREDNJO PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI V ZGORNJEM POSOČJU je letos gostil Bovec. Na njej je kot slavnostni govornik spregovo-
ril predsednik Vlade RS Janez Janša.
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signalizacije, ureditev kolesarskih 
poti, postavitev ekoloških stranišč 
ob največjih znamenitostih, ureditev 
bazena ali naravnih kopališč, razvoj 
celoletnega turizma, več dobrih pri-
reditev, razvoj gostinske ponudbe in 
večje vključevanje prebivalcev v ra-
zvoj turizma. Bovčani si želite zaporo 
mangartske ceste in omejitev pro-
meta čez Vršič, Kobaridci zaporo 
glavnega trga čez poletje in več do-
gajanja, Tolminci pa oživitev starega 
mestnega jedra.

Vaše predloge smo posredovali  
občinam, ki so nekatere ukrepe že 
sprejele. Letos bomo anketiranje 
ponovili in rezultate primerjali.  
Ponovno vas vabimo k sodelovanju. 
Vzemite si nekaj časa in izpolnite 
kratko anonimno anketo. To lahko 

storite tako, da s telefonom poslika-
te zgornjo QR-kodo ali anketo  
izpolnite na naši spletni strani (www.
soca-valley.com/sl/poslovne-strani/
ankete). Natisnjeno različico najdete 
v knjižnicah ali turističnoinformacij-
skih centrih.
Alenka Rutar, zelena koordinatorka 
Zelene sheme slovenskega turizma za 
Dolino Soče, Turizem Dolina Soče

REGIONALNI VODNIKI 
SLOVENIJE SPOZNAVALI 
BA[KO GRAPO
Ba{ka grapa – Konec junija je Kul-
turno tehnično turistično Društvo 
Baška dediščina (KTT DBD) gostilo 
člane Društva regionalnih vodnikov 
Slovenije, v okviru katerega bogati 
svoje znanje tudi predsednica gos-
titeljskega društva Alenka Zgaga. 
Vsi gostje so prišli iz osrednje Slo-
venije in so do zdaj Baško grapo 
poznali le po njeni ozkosti. Potovan-
je po zgornjem delu so zastavili 
zjutraj na Petrovem Brdu in ga tam v 
zgodnjih večernih urah tudi zaključi-
li. Za »potovalno sredstvo« so izbrali 
kombi, kajti eden od namenov ture 
je bil med drugim tudi ta, da spozna-
jo, kaj se skriva očem nad dnom 

grape. Vodniki društva so jih že med 
vožnjo seznanili, da je za to področ-
je značilna tirolska poselitev iz 13. 
stoletja, katere sledi so prisotne še 
danes. Zato so tudi skoraj vsa le-
dinska imena popačeno nemška, 
narečje ne pozna šumnikov, med 
ljudmi pa je zaznati značilno delav-
nost in smisel za urejenost okolja. 
Gostje so se cel dan predajali pre-
senečenjem. Po Podbrdu in Huda-
južni so se jim odkrivale na Bohinjs-
ko-Tolminske gore pripete vasice 
Bača pri Podbrdu, Stržišče in Rut, 
ki so bile izbrane za postanek, za cilj 
naslednjega obiska pa so si zapisali 
še preostalih sedem vasic s tirol-
skim obrazom. Vtise z zadnjih ogle-
dov v dolinskih vaseh Grahovo ob 
Bači in Koritnica, ki sicer nimata ti-
rolske zgodovine, sta pa zapisani 
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Prostovoljci odstranili 
opremo iz telovadnice

Učenci OŠ Bovec so v prvi polovi-
ci junija še zadnjič telovadili v stari 
telovadnici, potem pa so se 12. juni-
ja člani Prostovoljnega gasilskega 
društva Bovec, Gorske reševalne 
službe Bovec in drugi prostovoljci, 
med njimi tudi župan Valter Mle-
kuž, lotili odstranjevanja opreme. V 
današnjem času ni ravno pogost po-
jav, da se prostovoljci aktivirajo za 
tovrstna opravila, v Bovcu pa duh 
prostovoljstva očitno še živi. Kot je 
povedal župan, to samo dokazuje, 
»da so mladi še kako povezani s kra-
jem in navezani na to staro telovad-
nico, ki je dolga leta služila genera-
cijam šolarjev, pa tudi bovškim in 
drugim športnikom. Kar veselje je 
bilo videti, s kakšno vnemo so se lo-
tili odstranitve dotrajane opreme, s 
tem pa smo skupaj prihranili tudi 
nekaj sredstev pri izvedbi projekta. 
Morda na prvi pogled pri tako obse-

žnem projektu res ne izgleda veliko, 
vendar je star pregovor, kamen na 
kamen palača, zagotovo tudi v tem 
primeru zelo primeren. Iskreno se 
zahvaljujem vsem, ki so pristopili k 
prostovoljnemu odstranjevanju stare 
opreme,« je po akciji povedal župan.

Pogodba z izbranim izvajalcem za 
rušenje je podpisana, tako da bo sta-
ra telovadnica kmalu podrta, materi-
al pa odpeljan na deponijo.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Novinarska konferenca za 
pogorelo Maselcevo doma~ijo

Občina Bovec in Razvojna zadru-
ga Soča - Trenta sta 11. junija pri 
pogoreli Maselcevi domačiji v Trenti 
sklicali novinarsko konferenco, na 
kateri je bilo predstavljeno aktualno 
stanje v zvezi z nadomestno gradnjo. 
Najprej je prisotne pozdravil bovški 
župan Valter Mlekuž, ki se veseli 
dejstva, da smo Slovenci znali tudi v 
tem primeru stopiti skupaj: »Zahva-

ljujem se vsem dobrim ljudem v Slo-
veniji, posebna pohvala pa gre tudi 
novinarjem in medijskim hišam, ki 
so s svojim poročanjem ponesli potre-
bo po pomoči v javnost. Danes z ve-
seljem lahko rečem, da vidimo luč na 
koncu tunela. Vsi verjamemo, da bo 
lastnik do konca leta lahko zopet pod 
varno streho novega doma.«

Z županovimi besedami se je stri-
njal tudi direktor Zadruge Soča - 
Trenta Bruno Komac. »Skupaj smo 
prišli do rešitev, da bo ta hiša odličen 
približek trentarski. Posebna zahvala 
gre pri tem Zavodu za varstvo kul-
turne dediščine, Območna enota 
(ZVKD, OE) Nova Gorica in Javne-
mu zavodu Triglavski narodni park 
(TNP), s katerima smo dorekli vse 
potrebno, da ostajamo znotraj časov-
nice, po kateri bo lastnik pod varno 
streho do konca tega leta. Finančna 
konstrukcija nikoli ni vnaprej določe-
na in zaprta, zato še vedno potekajo 
različne dobrodelne dejavnosti in sre-

SREDI JUNIJA SO SE PROSTOVOLJCI LOTILI ODSTRANJEVANJA OPREME V BOVŠKI TE-
LOVADNICI. Kot je ob tem povedal župan, so s tem prihranili tudi nekaj sredstev pri izvedbi 
projekta izgradnje nove telovadnice.

AKTUALNO STANJE NADOMESTNE GRADNJE POGORELE MASELCEVE DOMAČIJE, ki je 
registrirana kot objekt kulturne dediščine, je bilo sredi junija predstavljeno na novinarski konfe-
renci.

čanja, ki jih letos načrtujemo še kar 
nekaj.«

Kot rečeno, je zelo tvorno sodelo-
val ZVKD, OE Nova Gorica. Kot je 
povedala vodja Ernesta Drole, bi 
pravzaprav lahko ta primer odličnega 
sodelovanja postal primer dobre pra-
kse za naprej. »To območje je varova-
no kot območje TNP, pogoreli objekt 
pa je tudi registriran kot objekt kul-
turne dediščine.« Zaradi varovanja 
kulturne dediščine se lastnikom ob 
obnovi porodi strah, »ki pa ima več-
je oči, kot v resnici je. O tem smo se 
pogovorili na majskem sestanku, ko 
smo sedli skupaj in našli vse rešitve,« 
je povedala Droletova.

Še najbolj so segle do srca besede 
lastnika pogorele domačije Antona 
Kravanje, ki je hvaležen vsem, ki mu 
pomagajo – donatorjem, ljudem, ki so 
sredstva darovali v okviru akcije od-
daje Tednik, Rdečemu križu Slovenije 
(RKS), bovškemu županu, direktorju 
zadruge … Komac je ob zaključku 
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med kraje, kjer društvo deluje, so 
komaj še stlačili v potovalno malho. 
Na novo pridobljeno vedenje o nara-
vni, kulturni, tehniški, filmski ter in-
dustrijski dediščini območja so 
začinili še z okusnimi kulinaričnimi 
dobrotami. Na počutje vročega po-
letnega dne so nadvse prijazno de-
lovale tudi gorske sapice, vlažne 
globeli, hladni valovi Bače in pritokov 
ter senca mogočne rutarske lipe.
Olga Zgaga, članica KTT DBD

ČLANI DRUŠTVA REGIONALNIH VOD-
NIKOV SLOVENIJE so bili vzhičeni nad 
zgodovino večstoletne lipe v Rutu. Na vroč 
poletni dan jih je v družbi gostiteljev blagode-
jno božala njena senca. Foto: Anže Krajnik

TOLMINSKI U^ENCI IZJEMNI
Tolmin – Učenci OŠ Franceta Bev-
ka Tolmin so se tako kot njihovi vr-
stniki širom Slovenije dober del šol-
skega leta šolali na daljavo. Čeprav 
so razmere zahtevale dodatne napo-
re, so se pridno pripravljali na tek-
movanja. Sodelovali so na devetih 
različnih tekmovanjih iz znanja. Naju-
spešnejša učenka je bila Maša Me-
žnar. Dosegla je zlata priznanja iz 
biologije, angleščine in logike; na 
slednjem je osvojila vse možne toč-
ke in tako postala najboljša v državi. 
Takoj za njo je učenka Ema Kra-
gelj, ki je osvojila zlato Vegovo pri-
znanje in tri srebrna: Proteusovo, 
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predstavil stanje zbranih sredstev in 
napovedal, da morajo zbrati še okoli 
60 tisoč evrov. Ob tem je vse ljudi 
dobre volje še enkrat prosil za po-
moč, kajti le skupaj bodo to zgodbo 
lahko pripeljali do srečnega konca.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Sre~anje `upanov na 
italijansko-avstrijskem 
mejnem prehodu

Maja se je na pobudo župana Ob-
čine Trbiž Renza Zanetteja na mej-
nem prehodu Kokovo (Coccau) sre-
čalo šest županov s sodelavci sose-
dnjih občin iz Avstrije, Italije in Slo-
venije. Med njimi je bil tudi Valter 
Mlekuž, ki se je z veseljem odzval 
povabilu trbiškega kolega.

Bovškega župana sta spremljala 
poveljnik Občinskega štaba civilne 
zaščite Edi Melinc in Milan Štulc. 
Takratno ponovno sprostitev preha-
janja italijansko-avstrijske meje so 
župani proslavili z odprtjem šampa-
njca in na ta način simbolično odpr-

NA AVSTRIJSKO-ITALIJANSKI MEJI so se maja srečali župani obmejnih občin.

li pot ponovnemu druženju med 
njimi, krepitvi prijateljskih odnosov 
in načrtovanju skupnih čezmejnih 
dejavnosti. Ob druženju so vsi izra-
zili upanje, da je bilo to res zadnje 
tovrstno srečanje.

Župan Mlekuž se je za odlično 
sodelovanje med njima in občinama 
predvsem v času ukrepov za zajezi-
tev novega koronavirusa iskreno zah-
valil kolegu Zanetteju. Ponovno je 
izpostavil tudi izjemno dober odnos 
in sodelovanje s komandantom lokal-
ne policije Angelom Sarbasinijem. 
Prav on je veliko prispeval k temu, 
da smo lahko sistem dovolilnic za 
prehod meje med Slovenijo in Italijo 
pripeljali na ustrezno raven ter so 
organi na obeh straneh meje razume-
li potrebe prebivalcev bovške občine 
za tranzitni prehod po najbližji poti 
po ozemlju Italije z Bovškega na Go-
renjsko.

Srečanje je bilo tudi odlična prilož-
nost za spoznavanje novih županov 
nekaterih avstrijskih občin, kjer so 

bile izvedene volitve. Skoraj vsi av-
strijski župani vsaj nekoliko govorijo 
slovenski jezik, kar so pokazali na 
srečanju. S trbiškim kolegom Za-
nettejem se je Mlekuž pogovarjal 
tudi o nekaterih konkretnih čezmej-
nih projektih.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Poletna {ola v Bovcu
Sredi junija sta se pri bovškem žu-

panu Valterju Mlekužu oglasila di-
rektor Poletne šole Bovec univ. prof. 
dr. Luca Melchior in mag. Andrea 
Wernig, ki ob drugih profesorjih ter 
slavistih sooblikuje dogajanje tako 
znotraj šolskega programa kot tudi 
spremljajočih dejavnostih. Župan je 
s sodelavkami Cecilijo Avsenik, Ro-
mino Bradaškja in Iris Stres gosta z 
veseljem sprejel na prvem organiza-
cijskem sestanku za izvedbo letošnje 
poletne šole, ki so jo izvedli kljub 
zapletenim pogojem zaradi ukrepov 
za zajezitev novega koronavirusa, ki 
so v Avstriji še bolj strogi kot v Slo-

MEDNARODNA POLETNA ŠOLA BOVEC JE BILA LETOS IZVEDENA kljub zapletenim pogo-
jem, ki jim je bilo treba zadostiti za preprečevanje širjenja koronavirusa.

veniji. Župan je bil nad odločitvijo 
navdušen. Dodal je, da »to v mojih 
očeh pomeni dvoje, in sicer da ste 
zares vztrajni in znate poiskati rešitve 
v vseh težavah, po drugi strani pa, 
da smo v Bovcu dobri gostitelji ter ste 
med nami in z nami zadovoljni tudi 
vi. Oboje je razlog za obojestransko 
veselje.«

Na tradicionalni mednarodni Pole-
tni šoli Bovec, ki je potekala v drugi 
polovici julija, so v dopoldanskem 
času potekali jezikovni tečaji sloven-
skega, nemškega, hrvaškega, italijan-
skega in furlanskega jezika, v popol-
danskem času pa so se odvijale te-
matske delavnice. Udeležilo se jih je 
35 študentov, štirje udeleženci z 
Bovškega in profesorji. Letošnja tema 
je bila Deljeni spomin – kulture spo-
minjanja. Kot že vsa leta je Občina 
Bovec za izvedbo namenila prostore 
bovškega kulturnega doma, Stergul-
čeve hiše in OŠ Bovec, financirala pa 
je tudi izlet po Bovškem.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Utrinki

Stefanovo ter priznanje iz logike.

Zlato Cankarjevo priznanje je do-
segla Ajda Sovdat, zlato Proteuso-
vo priznanje na tekmovanju iz biolo-
gije Zala Rutar in Mila Šavli, zlato 
Vegovo priznanje Kristina Golja, 
zlato priznanje na tekmovanju iz ve-
sele šole pa Luka Močnik.

Srebrna priznanja so dosegli še Ju-
lija Berginc, Kiara Lesnjak in Lara 
Strel na tekmovanju iz vesele šole, 
Jernej Kragelj in Blaž Šorli na tekmo-
vanju iz biologije, Dora Lipušček, 
Eda Mežnar in Zala Rutar na tekmo-
vanju iz matematike, Maja Leban na 
tekmovanju iz logike, Tobia Lapanje 
Golob na tekmovanju iz zgodovine, 

Nejc Šavli na tekmovanju iz fizike ter 
Julija Berginc na tekmovanju iz sloven-
ščine. Skupno so prejeli devet zlatih 
in 16 srebrnih priznanj iz tekmovanj 
na državni ravni, kar je izjemen us-
peh za našo šolo v tako težkih časih.

Mladinski pevski zbor je na medna-
rodnem on-line tekmovanju Aegis 
Carminis 2021 prejel kar tri nagra-
de: prvo mesto v kategoriji mladinski 
pevski zbor, posebno nagrado za 
najboljši slovenski zbor in posebno 
nagrado za najbolj izviren koncept 
videopredstavitve skladbe.

Vodstvo in učitelji smo ponosni na 
uspehe naših učencev.
Jana Ipavec, OŠ Franceta Bevka Tolmin

VARNO V POLETJE
Most na So~i – V našem vrtcu 
skrbimo, da so dejavnosti, ki jih nu-
dimo najmlajšim, zanimive, aktualne, 
predvsem pa poučne, tako da lahko 
z njimi dosegamo zastavljene cilje. 
Tako smo se že v času pred pole-
tjem začeli posvečati programu Var-
no s soncem. Z njim smo želeli otro-
ke in njihove starše spodbuditi k za-
vedanju o nevarnosti delovanja 
sončnih žarkov in jih navajati k pra-
vilnemu samozaščitnemu ravnanju 
pred škodljivimi vplivi sonca. To smo 
skušali doseči prek raznovrstnih de-
javnosti, ki so bile prilagojene sta-
rosti otrok in na ta način zajeli vsa 
področja kurikula.

Na področju narave smo izvedli po-
skus, kjer so otroci ugotavljali, kaj 
vse se na soncu stopi, izdelali sonč-
no uro, opazovali dolžino sence, 
sledil je poskus sušenja krpe v sen-
ci in na soncu. Praznovali smo tudi 
svetovni dan Sonca. Otroci so bili 
seznanjeni s pomenom uporabe 
pokrivala, sončnih očal, ohlapnih 
oblačil, sončne kreme in zadostne 
količine vode. Vse dni je bil na voljo 
kotiček z vodo.
Na področju jezika smo otrokom 
vsebino približali skozi pogovor in 
pravljice, medtem ko so se na po-
dročju matematike otroci preizkusili 
v urejanju pripomočkov glede na to, 
ali nam ti nudijo zaščito pred son-
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Ob~ina Kobarid
Zaklju~ena dela na lokalnih 
cestah

Na delu lokalne ceste Vrsno–Krn 
so se sredi junija zaključila sanacij-
ska dela. Očistili so labilne skalne 
bloke in nagnjena drevesa, namestili 
podajno-lovilne sisteme in na najbolj 
kritičnih delih postavili sidrana mre-
žna pletiva. Vozišče je tako zaščiteno 
pred padajočim kamenjem. Sredstva 
za sanacijo v višini okoli 160 tisoč 
evrov je zagotovila država, slabih 40 
tisoč evrov pa občina.

Zaključena so tudi dela na lokalni 
cesti Kobarid–Drežnica, kjer je izva-
jalec očistil in saniral podajno-lovilne 

zaslone. Skupaj je bilo odstranjenih 
pet kubičnih metrov materiala. V ju-
niju se je zaključila sanacija mostu 
na odseku ceste Logje–Robidišče. 
Sredstva v višini slabih 25 tisoč evrov 
je zagotovila občina v letošnjem pro-
računu.

V sklopu rednih vzdrževalnih del 
je občina preplastila del občinske 
ceste v Starem selu in Sužidu ter ure-
dila odvodnjavanje na odseku ceste 
v Drežniških Ravnah. Nadaljujejo se 
dela v Stresovi ulici z ureditvijo eko-
loškega otoka in prostora za postavi-
tev klopi.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Predstavniki Direkcije RS za 
infrastrukturo obiskali 
ob~ino Kobarid

Občino Kobarid so konec junija 
obiskali predstavniki Direkcije RS za 
infrastrukturo. Na sestanku so preg-
ledali potek trenutnih državnih na-
ložb v občini in tiste, ki so predvide-
ne v prihodnje in se skupaj s pred-
stavniki občine odpravili na ogled na 
teren.

Župan Marko Matajurc je po 
opravljenem terenskem ogledu pove-
dal, da je s predstavitvijo poteka de-
javnosti na področju državne cestne 
infrastrukture v občini zadovoljen. 

»Letos se bodo zaključila dela na ces-
ti Livek–Livške Ravne. Jeseni se načr-
tuje začetek gradnje krožišča pri Pe-
trolovi bencinski črpalki na Goriški 
cesti v Kobaridu in razbremenilne 
ceste med Napoleonovim mostom ter 
kampom Lazar. Pripravljen je projekt 
za izvedbo sanacije dela ceste Bre-
ginj–Most na Nadiži v dolžini okoli 
2,3 kilometra.« Povedal je še, da so 
si ogledali stanje državne ceste skozi 
vas Potoki in od Borjane do Podbele, 
kjer bo kmalu potrebna sanacija. »Po-
tekajo tudi aktivnosti za izvedbo raz-
bremenilne ceste v Kobaridu, kjer se 
predvideva izgradnja krožišča na 

JUNIJA SO PREDSTAVNIKI DIREKCIJE RS ZA INFRASTRUKTURO OBISKALI OBČINO KO-
BARID. Po pregledu aktualnih in načrtovanih državnih infrastrukturnih naložb so si stanje ogle-
dali tudi na terenu.

Utrinki

cem ali ne. Tudi dejavnosti s pod-
ročja družbe smo izvajali vsak dan. 
V kotičku »Na plaži« so otroci imeli 
na razpolago veliko rekvizitov za raz-
vijanje igre vlog. Gibalne dejavnosti 
smo izvajali na vrtčevskem dvorišču, 
zgodnje jutranje ure smo izkoristili 
za sprehode, kasneje pa smo se za-
tekli v senco gozda.

Prav tako smo se dotaknili področja 
umetnosti. Oblikovali smo sonce, 
pano pred igralnico zapolnili z likov-
nimi izdelki ter si izdelali pokrivala. 
Pozabili nismo niti na ozaveščanje 
staršev in v ta namen izdelali plakat 
z ukrepi za zaščito pred soncem ter 
ga postavili v garderobo našega vrtca.
Besedilo in foto: Brigita Ostrožnik, 
vzgojiteljica v vrtcu Most na Soči

ZAKLJU^EK [OLSKEGA LETA 
NA MOSTARSKI O[
Most na So~i – Naša majhna in iz-
jemno raznolika dežela leži na stičišču 
štirih evropskih naravnih enot: Alp, 
Panonske kotline, Dinarskega gorstva 
in Sredozemlja. Kljub sosedstvu več-
jih narodov nam je skozi zgodovino 
uspelo ohraniti svoj jezik in razviti 
lastno kulturo. Slovenska pokrajina 
čuva obilje raznolikosti in lepot tudi v 
umetniških delih. Ta zakladnica ne-
prestano narašča. Očuvana za nas-
lednje rodove pa je le tedaj, če se o 
njej učimo v šoli in jo poustvarjamo.

Ob zaključku šolskega leta smo na 
OŠ Dušana Muniha Most na Soči s 
prireditvijo obeležili dogodke izpred 
30 let, ko je Slovenija postala samo-

VARNO V POLETJE – Odgovor na vprašanje, kako skozi matematiko, jezik, gibanje, družbo in 
naravo spoznati načine zaščite pred žgočim soncem ter kako otroke navajati k pravilni samo-
zaščiti pred škodljivimi vplivi sonca, vedo v mostarskem vrtcu.

V KOBARIDU SE NADALJUJEJO DELA V STRESOVI ULICI, kjer so med drugim uredili ekološ-
ki otok.
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Mučeniški ulici in kasneje tudi nave-
zava proti vasi Svino. Na terenu smo 
si ogledali tudi dostop z razbremenil-
ne ceste Otona na državno cesto, na 
tako imenovani veliki rejdi, kjer se 
zaradi boljše preglednosti načrtuje 
razširitev ovinka in ureditev dela ko-
lesarske poti.«

Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Zbor krajanov Krajevne 
skupnosti Borjana-Podbela

Konec junija je v Podbeli potekal 
zbor krajanov Krajevne skupnosti 
(KS) Borjana-Podbela. Na pobudo 
članov omenjene KS ga je sklical žu-
pan Marko Matajurc, in sicer z na-
menom, da se predstavi in obravnava 
dopis Komunale Tolmin glede kata-
stra greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav ter Odlok o pokopa-
liškem redu v občini Kobarid. Poleg 
predstavnikov KS Borjana-Podbela, 
krajanov in župana so bili prisotni 
tudi direktorica občinske uprave Met-
ka Gregorčič, direktor Komunale 
Tolmin Berti Rutar in svetovalka 
župana za negospodarstvo Tanja 
Skočir.

Ker so se med krajani pojavila šte-
vilna vprašanja glede katastra greznic 
in malih komunalnih čistilnih naprav, 
je Rutar pojasnil, da so jih z dopisom 
želeli opomniti, da je treba urediti 
odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda do konca leta, kar 
navaja tudi pravna podlaga v Uredbi 
o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja 
ter Uredbi o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode. Župan je 
prisotnim pojasnil, da bo občina po-

magala in sistematično pristopila do 
posameznikov, pri sami izvedbi pa 
bo Komunala Tolmin nudila strokov-
no podporo.

V nadaljevanju sta direktor komu-
nalnega podjetja in svetovalka župa-
na predstavila predlog Odloka o po-
kopališkem redu v občini Kobarid. Po 
predstavitvi ključnih točk, predvsem 
področja pokopališke dejavnosti, ki 
zadeva krajevno skupnost, je bilo 
razloženo, da je naloga krajevne 
skupnosti, da v šestih mesecih po 
uveljavitvi odloka obvesti občino, ali 
bo to še opravljala.

V zaključnem delu je župan pris-
luhnil predstavitvi drugih težav, s 
katerimi se srečujejo na njihovem 
območju.
Nataša Hvala Ivančič

Ohranitev znamenja na 
[arfovi ulici

Leta 1928 je Slavko Gruden iz Ko-
barida s prijatelji postavil zidano slo-
pno znamenje na Šarfovi ulici. 
Lastništvo se je v preteklosti prena-
šalo iz roda v rod, danes pa je v ro-
kah Občine Kobarid.

Znamenje je bilo nekoč locirano 
na strateški vpadnici v kraj in je ime-
lo pomembno vlogo. Z gradnjo nove 
ceste proti Kobaridu, ki ga je zaobšla, 
pa njegova lokacija ni več služila na-
menu. Danes ima znamenje svoje 
mesto na Šarfovi ulici, ob koritu, se-
verno od hišne številke 11.

Iz dokumentacije starejših fotogra-
fij je razvidno, da so na znamenju 
prizori iz življenja sv. Antona Pado-
vanskega in sv. Jožefa ter prizori Ma-
rijinega vnebovzetja. Danes so delno 
vidni, lepo pa je ohranjen strop osre-

dnje niše, kjer je naslikan sv. Duh v 
podobi goloba. Med tem ter prizoro-
ma na levi in desni je poslikan deko-
rativni ornament. Zunanja zahodna 
stena je brez poslikave. Zidano slo-
pno znamenje pokriva štirikapna, s 
korci krita streha. Poleg osrednje 
niše ima še niši na vzhodni in južni 
zunanji steni; v osrednji in vzhodni 
so freske, medtem ko je južna brez 
poslikave. Dekorativne poslikave se 
kažejo tudi na profiliranem strešnem 
vencu in zunanjih pročelnih stenah, 
žal pa sta tu ohranjena le dva manj-
ša fragmenta v zgornjem delu.

Znamenje je bilo pred časom že 
prepleskano, ponekod tudi zidarsko 
obnovljeno. Zaradi dotrajanosti in 
nevarnosti, da se ta kulturni spome-

nik uniči, pa je občina letos pristopi-
la k njegovi obnovi. Dela so se zače-
la v juniju. Zajemajo konservatorsko- 
restavratorska in zidarska dela, ki so 
namenjena ohranitvi avtentičnih 
materialov ter konstrukcij znamenja. 
Dela se izvajajo pod nadzorom stro-
ke in na podlagi izdanih kulturno-
varstvenih pogojev, ki jih je potrdil 
konservator. Obnova bo predvidoma 
zaključena konec avgusta. Sredstva v 
višini okoli devet tisoč evrov je obči-
na pridobila na javnem razpisu za 
izbor kulturnih projektov na podro-
čju nepremične kulturne dediščine, 
ki ga je objavilo Ministrstvo za kul-
turo RS, razliko pa je zagotovila ob-
čina.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

JUNIJA SE JE ZAČELA OBNOVA ZIDANEGA SLOPNEGA ZNAMENJA NA ŠARFOVI ULICI V 
KOBARIDU. Večino sredstev je Občina Kobarid pridobila na razpisu Ministrstva za kulturo 
RS, razliko pa bo zagotovila iz lastnega proračuna.

Utrinki

stojna in neodvisna država. Njeno 
naravno in kulturno dediščino smo 
predstavili s petjem, plesom, igra-
njem na glasbila, prek literature ter z 
raziskovanjem.

V času, zaznamovanem z epidemijo 
koronavirusne bolezni, smo zaključ-
no prireditev vnaprej posneli. Je po-
klon domovini in njenim lepotam. V 
njej sodelujejo učenci vseh razre-
dov, vključene so vse tri podružnič-
ne šole ter zastopana vsa pred-
metna področja. Točko na prireditvi 
je prispeval tudi priložnostni učitelj-
ski pevski zbor, s svojo besedo pa 
sta nas počastila župan občine Tol-
min Uroš Brežan ter profesor filozo-
fije in zgodovine s slovenske gimna-
zije v Trstu Jernej Šček.

Ob koncu smo izpostavili tudi do-
sežke učencev na tekmovanjih iz 
znanja in podelili priznanja za odlič-
nost. Slednja že nekaj let podeljuje-
mo učencem od 3. do 5. razreda, ki 
imajo v spričevalu same odlične 
ocene, in učencem od 6. do 9. ra-
zreda, ki imajo med odličnimi oce-
nami največ dve prav dobri. Letos je 
to priznanje prejelo 51 učencev od 
3. do 9. razreda.

Kljub letu, ki je bilo v marsičem po-
sebno, so bila izvedena šolska in tu-
di državna tekmovanja. Učenci so 
tekmovali iz znanja matematike, logi-
ke, biologije, kemije, angleščine, 
slovenščine, geografije, zgodovine 
in na tekmovanju iz znanja o sladkor-
ni bolezni. Na šolskih tekmovanjih je 

LETOŠNJI DOBITNIKI SREBRNIH IN ZLATEGA PRIZNANJA z OŠ Dušana Muniha Most na 
Soči. Foto: Marjan Rodman
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Veliko zanimanje za nakup 
zazidljivih zemlji{~ v ob~ini 
Kobarid

Občina Kobarid je v začetku maja 
na svoji spletni strani objavila kratko 
anketo glede zainteresiranost obča-
nov za gradnjo stanovanjskih hiš in 
nakup stanovanj v Kobaridu oziroma 
okolici. Izpolnilo jo je 208 oseb, od 
katerih jih je bilo dve tretjini mlajših 
od 35 let.

Za nakup gradbenega zemljišča za 
gradnjo stanovanjske hiše v občini 
Kobarid je izkazalo interes skoraj 95 
odstotkov anketirancev. Največ je za-
nimanja za gradnjo v Kobaridu. Za 
gradnjo izven občinskega središča je 
bilo izraženega največ interesa za 
gradnjo na Drežniškem, sledijo vasi 
na sončni strani in vasi Idrsko ter 
Svino. Dobra polovica zainteresiranih 
oseb bi začela z gradnjo stanovanjske 

hiše v roku treh let, dobrih 30 odstot-
kov pa bi se gradnje lotila čez tri do 
pet let. V anketi je 24 anketiranih 
oseb izrazilo željo po čimprejšnji 
gradnji.

Zanimanje za nakup stanovanja v 
občini Kobarid je izrazilo 56 odstot-
kov anketiranih. Največ zanimanja je 
za stanovanja velikosti od 70 do 90 m2. 
Več kot polovica (53 odstotkov) pa 
se glede velikosti ni opredelila.

Rezultati ankete bodo občini v po-
moč pri nadaljnjem reševanju stano-
vanjske problematike. Kot smo v 
SOČAsniku že pisali, je v načrtu 
gradnja večstanovanjskega objekta s 
poslovnim prostorom in parkirišči za 
osebna vozila, ki bo lociran za Kul-
turnim domom Kobarid, ter priprava 
komunalno opremljenih zemljišč za 
gradnjo stanovanjskih hiš. O nadalj-
njih postopkih in možnostih vas bo-

mo obveščali na spletni strani Občine 
Kobarid.
Nataša Hvala Ivančič

PROSTOFER slu`i svojemu 
namenu

Župan Občine Kobarid Marko Ma-
tajurc se je 17. junija srečal z vozni-
ki prostovoljci, ki od lanske jeseni 
dalje v okviru projekta PROSTOFER 
pomagajo starejšim osebam brez last-
nega prevoza ali svojcev, ki bi jih 
lahko peljali po nujnih opravkih, do 
zdravnika, trgovine, banke … Poleg 
tega so prevozi namenjeni tudi žen-
skam, ki so napotene na preventivni 
pregled dojk v sklopu programa DO-
RA. Srečanje, ki bi moralo potekati 
že v prednovoletnem času, je bilo 
zaradi situacije, povezane z epidemi-
jo, prestavljeno na poletni čas.

Župan se je vsem zahvalil za ne-
sebično pomoč in čas, ki ga nameni-
jo za pomoč drugim. Povedal je, da 
je z odzivom ljudi, ki koristijo stori-
tev brezplačnih prevozov, zelo zado-
voljen, hkrati pa poudaril, da prav 
zadovoljni uporabniki potrjujejo, da 
je bila odločitev občine, da uvede 
brezplačne prevoze, pravilna. Sveto-
valka na občini Urška Lazar Živec 
je v nadaljevanju predstavila statisti-
ko prevozov starejših v občini Koba-
rid. Delo voznika opravlja 13 prosto-
voljcev, ki so v času od oktobra 2020 
do konca letošnjega maja skupaj 
opravili 85 prevozov. Največ, kar 19, 
jih je bilo v marcu, ko je bil 
PROSTOFER na poti skoraj vsak de-
lovni dan. V zimskem času je bilo 
prevozov nekoliko manj, kar lahko 

pripisujemo razmeram, povezanim s 
covid-19, zaradi katerih so bili mno-
gi specialistični pregledi prestavljeni. 
Največ oseb potrebuje prevoz do bol-
nišnice, sledi pa prevoz do zdravstve-
nega doma. Prevozov z namenom 
obiska banke, trgovine ali lekarne je 
bilo občutno manj, kar lahko pove-
zujemo z omenjenimi ukrepi. Vozni-
ki prostovoljci so v času epidemije 
upoštevali vse takrat veljavne ukrepe 
in storitev prevozov je vseskozi ne-
moteno potekala.

Vozilo PROSTOFER najpogosteje 
srečamo na relaciji od Kobarida do 
Nove Gorice, Šempetra pri Gorici in 
Kromberka. Vidimo pa ga lahko tudi 
na vožnjah znotraj občine Kobarid in 
pri prevozih do Ljubljane, Izole in 
Ankarana.

Vozniki prostovoljci so si na sreča-
nju v prijateljskem vzdušju izmenja-
li izkušnje in predstavnikom občine 
predstavili predloge izboljšav za še 
prijaznejšo storitev občanom.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Spominski znak za 
po`rtvovalnost v boju proti 
covid-19

Župan Občine Kobarid Marko Ma-
tajurc in poveljnik Civilne zaščite 
(CZ) Občine Kobarid Aleksander 
Vončina sta 1. julija podelila spo-
minske znake za požrtvovalnost v 
boju proti covid-19, podeljene na po-
dlagi sprejete vladne uredbe. Podeli-
tve se je udeležil tudi poveljnik CZ 
Občine Bovec Edi Melinc, saj sta 
prejemnika, ki sta pokrivala področje 
psihosocialne pomoči in socialno- 

ŽUPAN MARKO MATAJURC SE JE JUNIJA SREČAL Z VOZNIKI PROSTOVOLJCI, ki že od je-
seni pomagajo starejšim osebam brez lastnega prevoza in ženskam, ki so napotene na pregled 
v okviru programa DORA.

Utrinki

bilo doseženih 163 bronastih pri-
znanj. Nekaterim učencem se je us-
pelo uvrstiti na državna tekmovanja. 
Lucia Eržen iz 9.a je dosegla srebr-
no Proteusovo priznanje iz znanja bi-
ologije in srebrno priznanje na tek-
movanju iz znanja o sladkorni bolez-
ni. Monika Bičič iz 8.b je na tekmo-
vanju iz znanja slovenščine dosegla 
srebrno Cankarjevo priznanje, Mare 
Trost in Eva Kofol iz 8.a sta dobitni-
ka srebrnega Preglovega priznanja 
iz znanja kemije, Ursula Gruden iz 
7.a, Jaka Taljat iz 6.a in Beno Po-
ljanec iz 8.a pa so osvojili srebrno 
Vegovo priznanje iz znanja matema-
tike. Beno se lahko pohvali tudi z 
zlatim priznanjem iz znanja logike.
Erika Bizjak in Martina Kozorog 
Kenda, učiteljici na OŠ Dušana Muniha 
Most na Soči

PO [TUDIJU SE @ELIJO 
VRNITI V DOMA^E KRAJE
Tolmin – V Klubu tolminskih študen-
tov (KTŠ) smo poletje začeli delav-
no. Anketa, ki smo jo prek družbe-
nih omrežij izpeljali maja, je potrdila, 
kar smo potihoma vedeli že vsi: mla-
di občani posoških občin se po štu-
diju želijo vrniti v domače kraje, a se 
zanje tukaj, žal, ne najde prostora. V 
želji, da bi v boju proti stanovanjski 
problematiki v Posočju storili vsaj en 
korak naprej, smo na javno tribuno 
povabili posoške župane Uroša 
Brežana, Marka Matajurca in Val-
terja Mlekuža. Poleg naštetih so se 
nam pridružili tudi Alen Červ iz Mini-
strstva za okolje in prostor, svetnik 
Občine Tolmin Matjaž Žbogar ter 
Urša Leban, ki je kot predstavnica 
mladih poskrbela, da se sliši tudi 
naš glas. Čeprav možnih kratkoroč-

MALA PIVNICA JE PROSTOR ZA DRUŽENJE MLADIH. Nahaja se pred Klubom tolminskih 
študentov v Tolminu, odprta pa je od četrtka do nedelje med 18. in 23. uro. Foto: Matic Trpin

nih rešitev, ki bi ustrezale vsem, nis-
mo našli, upamo pa, da smo s tem 
dogodkom jasno izrazili svoje želje 
in da bodo te v prihodnje slišane, 

predvsem pa upoštevane. Po podat-
kih iz leta 2019 povprečna starost 
prebivalcev posoških občin presega 
46 let, kar za prihodnost ne pomeni 
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varstvene storitve pomoč na domu, 
naloge izvajala za oba občinska 
štaba.

Prejemnike spominskih znakov je 
najprej nagovoril poveljnik Vončina. 
Povzel je delo štaba in drugih vple-
tenih, ki so v času prvega vala epide-
mije z vso resnostjo in odgovornostjo 
pristopili k dejavnostim za prepreče-
vanje širjenja okužbe s koronaviru-
som ter ga nadaljevali tudi potem, ko 
sta nastopila drugi in tretji val.

Župan Občine Kobarid je spo-
minske znake Vlade RS predal Ga-
silski zvezi Kobarid, Jerneju Bricu, 
Eriki Fratnik, Nataši Hvala Ivančič, 
Vanji Raholin, Vilmi Svetičič, Blažu 
Uršiču in Janku Volariču. Vsem 
skupaj in vsakemu posebej se je zah-
valil za opravljeno delo ter požrtvo-

cem, njihovim staršem in učiteljem 
ter jim zaželel vse dobro na nadaljnji 
poti. Posebno pozornost je namenil 
najboljšim učencem in jim ob tej pri-
ložnosti podaril spominsko darilo 
občine – uokvirjen portret Simona 
Gregorčiča.

Devetošolcem in vsem zbranim je 
spregovorila tudi ravnateljica Melita 
Jakelj, razredničarka Sandra Kozo-
rog Košuta pa je podelila zaključna 
spričevala in pohvale ter čestitke z 
dobrimi željami.

Že tradicionalno so na valeti 
razglasili tudi športnika šole. Letos je 
ta naslov pripadal Žigu Uršiču, v 
zlati knjigi OŠ Kobarid pa je svoje 
mesto letos dobila učenka Ana Mle-
kuž. Učenci devetega razreda so prip-
ravili lep zaključni dogodek, preple-
ten z glasbo, fotografijami in posnet-
ki vseh let šolanja. S prisotnimi so 
delili zgodbe osnovnošolskih dni, 

ŽUPAN MARKO MATAJURC IN POVELJNIK CZ OBČINE KOBARID ALEKSANDER VONČINA sta 1. julija podelila spominske znake za požrtvo-
valnost v boju proti covid-19. Na fotografiji so nagrajenci v družbi direktorice občinske uprave Metke Gregorčič, poveljnika CZ Občine Bovec 
Edija Melinca, poveljnika CZ Občine Kobarid Aleksandra Vončina in župana Marka Matajurca (z leve): Jernej Bric, Nataša Hvala Ivančič, Erika 
Fratnik, Vanja Raholin, Janko Volarič in Vilma Svetičič; manjkata Blaž Uršič in predstavnik Gasilske zveze Kobarid. Foto: Urška Antih Štenkler

VALETA GENERACIJE 2006 – Junija se je od osnovnošolskih klopi poslovilo 28 učencev de-
vetega razreda kobariške OŠ. Foto: Igor Baloh - Parin

Utrinki

valnost, poveljniku za odlično vode-
nje štaba in vsem, ki so na kakršen-
koli način pripomogli k zajezitvi 
širjenja virusa. Pomemben del so 
prispevali občani, ki so dosledno 
spoštovali in upoštevali ukrepe, zato 
gre ob tej priložnosti zahvala tudi 
njim.
Nataša Hvala Ivančič

@upan pospremil 
deveto{olce

V torek, 15. junija, se je od osnov-
nošolskih klopi poslovilo 28 deveto-
šolcev OŠ Simona Gregorčiča Koba-
rid. Zaključni dogodek, na katerem 
so prejeli spričevala in pohvale, je 
potekal v kobariškem kulturnem do-
mu.

V imenu Občine Kobarid je priso-

tne nagovoril župan Marko Ma-
tajurc. Čestital je vsem devetošol-

ničesar dobrega. Kot pravi znan pre-
govor, smo mladi tisti, na katerih 
svet stoji. Prav je, da se tega za-
čnemo zavedati vsi.
Da pa novice o dejavnostih KTŠ 
zaključimo v bolj pozitivni noti, vas 
obveščamo še o ostalih dogodkih, 
ki jih za svoje občinstvo organiziramo 
aktivisti kluba. Medtem ko si je večina 
študentov po napornem junijskem 
izpitnem obdobju privoščila še kako 
zasluženi oddih, smo mi zavihali ro-
kave in začeli z organizacijo poletnih 
dogodkov. Vabimo vas, da se nam v 
avgustu pridružite na Dnevih mladih, 
tradicionalnem 3P in ostalih dogod-
kih, o katerih lahko več informacij 
najdete na naši FB-strani. Ne poza-
bite pa obiskati tudi našega barčka 
Mala pivnica, ki stoji pred prostori 
kluba na Brajdi. Se vidimo!
Nina Zornik, aktivistka KTŠ

3, 2, 1 … SNEMAMO!
Tolmin – Šola je za dva meseca 
postala le slana šala, a to še ne po-
meni, da se pridobivanje znanja ne 
more nadaljevati. Prve dni julija so 
se mladi v Tolminu lahko udeležili 
Mladinske filmske šole, na kateri so 
se imeli priložnost spoznati s celot-
nim procesom nastajanja filma in se 
v ustvarjanju – od ideje za film do iz-
vedbe – tudi preizkusiti. Filmsko šo-
lo za mlade sta v sodelovanju z Lu-
ksuz produkcijo organizirala Zavod 
za kulturo, šport in mladino (KŠM) 
Občine Tolmin ter Zveza MINK Tol-
min.

Med petdnevnimi delavnicami so se 
udeleženci seznanili z osnovami, 
zvrstmi, stili in žanri filma. Preizkusili 
so se v pisanju zgodbe oziroma sce-
narija in bili postavljeni v vloge igral-

cev. Pri tem so se seznanili z uprav-
ljanjem kamer, kadrov, kotov kamer, 
gibanjem, kompozicijami in osvetlit-
vami. Poleg fotografije je bil pomem-

ben del filma tudi snemanje zvoka. 
Na ta način so pridobivali material za 
kratek film, ki so ga nato v zaključnih 
dneh skupaj z mentorji tudi zmonti-

V TOLMINU JE OD 2. DO 6. JULIJA POTEKALA MLADINSKA FILMSKA ŠOLA. Udeleženci so 
se spoznali s celotnim procesom nastajanja filma in se v ustvarjanju tudi preizkusiti. Foto: To-
maž Pavkovič
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predali ključ osmošolcem in se s hi-
mno poslovili od osnovnošolskih 
klopi.
Nataša Hvala Ivančič

Dvig zastave ob 30-letnici 
Republike Slovenije

Ob 30-letnici samostojne Republi-
ke Slovenije je na kobariškem trgu 
zaplapolala slovenska zastava. Zbra-
ne je nagovoril župan Marko Ma-
tajurc, ki je bil tudi pobudnik dogod-
ka. Za spremljajoči kulturni program 
so poskrbeli pevci moškega in meša-
nega pevskega zbora iz Prosvetnega 
društva Justin Kogoj Dolenja Trebu-
ša ter Mešani pevski zbor sveti An-
ton iz Kobarida pod vodstvom Mate-
ja Kavčiča.

Na istem mestu je pred 30 leti Kra-
jevna skupnost Kobarid s predsedni-
kom Vladimirjem Hvala na čelu 
zasadila lipo, ki jo je blagoslovil ta-

barid. Koncert je bil v prvi vrsti na-
menjen gasilcem in njihovim najbliž-
jim kot zahvala za dolgoletno 
požrtvovalno delo, na Kobariški trg 
pa je privabil tudi številne občane in 
obiskovalce Kobarida od vsepovsod. 
Pred koncertom je potekala slove-
snost s podelitvijo državnih odliko-
vanj. Zaradi nepredvidljivih ukrepov 
so jo kobariški gasilci proslavili v 
»ožjem« krogu vabljenih gostov.

Gasilce so najprej pozdravili in na-
govorili predsednik PGD Kobarid 
Sašo Rosič, kobariški župan Marko 
Matajurc in poveljnik Gasilske zveze 
Slovenije (GZS) Franci Petek. Slednji 
je skupaj s predsednikom Sveta ga-
silcev severnoprimorske regije Jože-
tom Dakskoblerjem posameznikom 
podelil državna odlikovanja ter zlato 
plaketo GZS. Nagrajenci, ki so za 
nadpovprečno delovanje na organi-
zacijskem področju oziroma v opera-

tivnih vrstah prejeli odlikovanja, so 
Darko Gregorčič, Aleksander Grko-
vić, Miloš Kokole, Andraž Mašera, 
Matej Matelič, Vid Medveš in Matej 
Stres. Zlato plaketo je ob 130-letnici 
prejelo PGD Kobarid.

Kobariški gasilci se ob tej priložno-
sti zahvaljujejo vsem, ki so na kakr-
šenkoli način pripomogli k izvedbi 
praznovanja. »Fenomenalen večer, ki 
smo ga preživeli, nam bo ostal v traj-
nem spominu,« so bili navdušeni ob 
zaključku.
Nataša Hvala Ivančič in Sašo Rosič

Poletno kobari{ko dogajanje
Letošnje poletno dogajanje se je v 

Kobaridu začelo sredi junija s Koba-
riškim sejmom, ki ga je v sodelovanju 
z Občino Kobarid in Posoškim ra-
zvojnim centrom organizirala Krajev-
na skupnost Kobarid. Program je bil 
nekoliko drugačen od preteklih let. 

kratni dekan Franc Rupnik. Zastavo 
sta dvignila učenca OŠ Simona Gre-
gorčiča Kobarid Metka Gomilšček in 
Tomaž Stres, ki jima je ta čast pripa-
dla tudi po treh desetletjih. Dvignila 
sta jo skupaj z županom in ob 
spremljavi slovenske himne. Pred 
dvigom je zastavo blagoslovil koba-
riški župnik Ivan Blažič.

Slovesen dvig zastave se je zaklju-
čil s prijateljskim druženjem in obu-
janjem spominov na obdobje izpred 
30 let.
Nataša Hvala Ivančič

Kobari{ki gasilci obele`ili 
130 let delovanja

V petek, 9. julija, so kobariški ga-
silci z nepozabnim koncertom Poli-
cijskega orkestra in kantavtorja Vla-
da Kreslina obeležili 130-letnico 
neprekinjenega delovanja Prostovolj-
nega gasilskega društva (PGD) Ko-

OB 30-LETNICI SAMOSTOJNE SLOVENIJE 
je na kobariškem trgu zaplapolala slovenska 
zastava. Foto: Igor Baloh - Parin

PGD KOBARID JE S KONCERTOM Policijskega orkestra in kantavtorja Vlada Kreslina v začetku julija obeležilo 130-letnico neprekinjenega 
delovanja. Pred tem pa so na slovesnosti podelili državna odlikovanja sedmim gasilcem, društvo pa je prejelo zlato plaketo. Foto: Dominik Ivan-
čič

Utrinki

rali. Filmsko šolo smo zaključili z jav-
nim predvajanjem nastalih kratkih 
filmčkov na Festivalu Sajeta. Udele-
ženci so si tako premierno ogledali 
tri filmčke: kratek dokumentaren film 
o soški postrvi, film, ki je vključeval 
elemente grozljivke in komedije na 
temo hiše strahov ter kombinacijo 
animiranega in snemanega filma o 
prvi zaljubljenosti. Po ogledu so o 
ozadju zgodb in svojih izkušnjah 
ustvarjanja filma spregovorili tudi 
mladi ustvarjalci. Ena od udeleženk 
filmske šole je izkušnjo povzela s 
komentarjem: »Meni so se delavni-
ce zdele zakon, imeli smo super 
mentorja. Za ustvarjanje smo imeli 
svobodo, no, vse v roku petih dni, 
a se je definitivno splačalo. Všeč 

mi je, da smo se v tem času nauči-
li nekaj novega in se pri tem zelo 
zabavali.«
Janja Florjančič in Marina Laharnar, 
vodja mladinskih programov, Zavod KŠM 
ObčineTolmin

SPORO^ILNOST JAVORCE  
JE BREZ^ASNA
Tolmin – Proti koncu lanskega šol-
skega leta se nas je 18 dijakov dru-
gega letnika Gimnazije Tolmin odlo-
čilo, da bomo sodelovali v Eras-
mus+ projektu z naslovom »Crea-
ting Critical Thinkers Today – Sol-
ving Problems Tomorrow«. Na sre-
čanja s sovrstniki iz drugih evropskih 
držav (Norveške, Romunije, Španije 

TOLMINSKI GIMNAZIJCI SO V OKVIRU ERASMUS+ PROJEKTA z naslovom »Creating Critical 
Thinkers Today – Solving Problems Tomorrow« obiskali Tolminski muzej, kjer jih je direktorica 
mag. Damjana Fortunat Černilogar popeljala skozi zgodovino spominske cerkvice sv. Duha v 
Javorci. Jernej Letnar Černič, profesor na Evropski pravni fakulteti Nove univerze, pa jim je 
spregovoril o pomenu človekovih pravic za posameznika in družbo. Foto: Zala Kacafura Stanič
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V OKVIRU POLETNEGA DOGAJANJA SO V KOBARIDU PREDSTAVILI notno zbirko častnega 
občana Metoda Bajta z naslovom Moje nade. Dogodek je organizirala tolminska izpostava Jav-
nega sklada RS za kulturne dejavnosti, s pesmijo pa obogatil Oktet Simon Gregorčič Koba-
rid.

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE BO SEPTEMBRA V KOBARIŠKI OBČINI OPRAVIL TE-
RENSKE OGLEDE in popisal kmetijske genske vire, ki se ali so se pridelovali. V preteklosti je že 
sodeloval z Zavodom Feniks in pridobil semena starih sort vrtnin ter nekaterih poljščin, ki jih 
zdaj hranijo v genski banki. Foto: Vilma Purkart

Ulično košarko je zamenjala košar-
karska liga NBA Tmin, ki je v petek 
zvečer na asfaltno igrišče privabila 
ljubitelje košarke. Sobotni Kobariški 
tek je bil zaradi takratne situacije, 
povezane s covid-19, odpovedan, po-
poldanski del sejma pa je organizator 
prepustil glasbi in plesu. Na kobari-
škem trgu so najmlajši prisluhnili 
pravljici lisice Mice in se udeležili 
ustvarjalnih delavnic, pri Mrzlem stu-
dencu pa je potekala delavnica izde-
lave Iuanovih venčkov ter šopkov po 
starodavnem običaju. Obiskovalci so 
si ogledali nastop gimnastičnega 
Športnega kluba Twist iz Nove Go-
rice ter prisluhnili pevcem šole pop, 
rock in džez petja iz Tolmina. Boga-
ta lokalna sejemska ponudba in zak-
ljučni koncert skupine HELP! A Be-
atles Tribute sta ponovno navdušila 
občinstvo, ki je po odzivih sodeč 

komaj čakalo vrnitve tovrstnih do-
godkov.

Prvi julijski večer je potekal v zna-
menju predstavitve notne zbirke ča-
stnega občana Metoda Bajta z nas-
lovom Moje nade. Dogodek je orga-
niziral Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava Tol-
min. Silva Seljak, vodja izpostave, je 
povedala, da so čas epidemije name-
nili vsebinam, za katere običajno 
zmanjka časa. Tako je bila konec 
lanskega leta izdana pričujoča notna 
zbirka, zaradi epidemije pa je bila 
njena predstavitev prestavljena na 
poletni čas. Dogodek je s pesmijo 
pospremil Oktet Simon Gregorčič 
Kobarid, ki je z obiskovalci delil tudi 
spomine na skupno delo z Metodom. 
Udeležence je nagovoril kobariški 
župan Marko Matajurc.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Ob~ina Kobarid pilotno 
obmo~je v terenski raziskavi 
rastlinskih genskih virov

Septembra bo Kmetijski inštitut 
Slovenije izvajal terensko raziskavo 
Pregled, inventarizacija in monitoring 
rastlinskih genskih virov, ki so po-
membni za prehrano in kmetijstvo, 
ki se ohranjajo na kmetijskih gospo-
darstvih, v kateri je občina Kobarid 
izbrana kot pilotno območje.

Inštitut bo opravil terenske oglede 
in popisal kmetijske genske vire, ki 
se ali so se v preteklosti pridelovali. 
Genski viri pomenijo stare sorte ali 
populacije kmetijskih rastlin, ki se 
ohranjajo z lokalno pridelanim seme-
nom oziroma sadilnim materialom. 
Popis bo zajel vse genske vire kme-
tijskih rastlin, ki jih pridelujemo na 
njivah, vrtovih, sadovnjakih ali okoli 
hiš (poljščine, vrtnine, krmne rastli-

ne, zdravilne in aromatične rastline, 
vse sadne vrste in vinska trta).

V raziskavo želijo vključiti čim večji 
delež prebivalcev, ki se še ukvarjajo s 
predelavo kmetijskih rastlin. Inštitut je 
pred leti v okviru Slovenske rastlinske 
genske banke že sodeloval z Zavodom 
Feniks iz Kobarida in pridobil semena 
starih sort vrtnin ter nekaterih poljščin, 
ki jih zdaj hranijo v genski banki.

Da bi raziskava uspela in dosegla 
svoj namen v dobro narave, prebival-
cev in naših zanamcev, vabimo k 
sodelovanju vse, ki ste pripravljeni 
na kratek anketni pogovor s strokov-
njakom Kmetijskega inštituta Slove-
nije. Svojo pripravljenost lahko spo-
ročite na elektronski naslov janko.
verbic@kis.si.

Več o raziskovalnem projektu si pre-
berite na spletni strani Občine Kobarid.
Nataša Hvala Ivančič

Utrinki

in Turčije) se pripravljamo v okviru 
predmeta interdisciplinarni tematski 
sklop – kritično mišljenje.

V tem šolskem letu smo se na sre-
čanja s sovrstniki le pripravljali, zato 
smo raziskovali temi migracije in člo-
vekove pravice. Da je bil pouk še za-
nimivejši, smo povabili goste, ki so 
nam pomagali, da dano temo še 
globlje razumemo.

Občina Tolmin nam je omogočila, 
da smo se 10. junija odpravili v Tol-
minski muzej, kjer nas je najprej 
sprejela direktorica mag. Damjana 
Fortunat Černilogar in nas pope-
ljala skozi zgodovino spominske 
cerkvice sv. Duha v Javorci; vse od 
začetkov njene gradnje pa do se-
danjosti, ko nosi Znak evropske de-

diščine. Poudarila je brezčasno spo-
ročilo in vrednote bazilike miru: mir, 
človeško dostojanstvo ter ena-
kopravnost. Sledilo je predavanje 
Jerneja Letnarja Černiča, profe-
sorja na Evropski pravni fakulteti No-
ve univerze, ki nam je ozavestil po-
men človekovih pravic za posame-
znika in družbo, pa tudi izpostavil di-
leme ter težave, ki se v zvezi s člove-
kovimi pravicami pojavljajo danes in 
se bodo v prihodnosti. Razvil se je 
zanimiv pogovor, saj se tema dotika 
vsakega od nas.

Menim, da bomo novo znanje s pri-
dom izkoristili tako v okviru izmenja-
ve kot tudi v vsakdanjem življenju.
Lara Fortunat, dijakinja 2. letnika 
Gimnazije Tolmin

KORAK V ^ISTEJ[O 
PRIHODNOST
Tolmin – V soboto, 19. junija, je v 
Tolminskem muzeju potekala Pole-
tna muzejska noč, na kateri smo so-
delovali tudi dijaki Gimnazije Tolmin. 
Ob 20. uri smo odprli razstavo z 
naslovom Korak v čistejšo prihod-
nost.

Razstavo smo pripravili tretješolci 
Gimnazije Tolmin pri pouku interdi-
sciplinarnega tematskega sklopa, ki 
je del projekta Erasmus+ »Rechar-
ge the world«. Osnovni cilj slednje-
ga je izobraziti mlade o uporabi ob-
novljivih virov energije in izvedbi 
ukrepov za učinkovito rabo energije. 
Z razstavo smo želeli poudariti po-
men recikliranja in ekološke ozaveš-

čenosti. Navdih za razstavo smo čr-
pali iz zamisli Alenke Kreč Bricelj 
in Maje Rijavec iz kulturno-ekolo-
škega društva in socialnega podjetja 
Smetumet.

S pripravo razstave smo prispevali 
tudi k čistejšemu okolju, saj smo 
najprej na Sotočju izvedli čistilno ak-
cijo in med nabranimi odpadki izbrali 
najzanimivejše. Ti so postali naši 
razstavni eksponati, ki smo jih foto-
grafirali. Pri tem nas je usmerjala 
študentka fotografije Sara Leban. 
Sledila je še naša ustvarjalna domi-
šljija – vsak predmet smo opremili z 
zbadljivim opisom.

Svojo nalogo smo zaključili na Pole-
tni muzejski noči. Veseli smo, da 
smo uresničili vse cilje: očistili smo 
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Ob~ina Tolmin
Svetniki v `ivo o kampiranju 
in parkiranju

Omejitve javnega življenja so v 
zadnjem letu vplivale tudi na izvedbo 
sej Občinskega sveta Občine Tolmin. 
Člani so se tako od lanskega junija 
sestajali v virtualni obliki in odločali 
prek spletnih platform ali dopisno. 
Način, ki ga je narekovala epidemija, 
in ukrepi države pri zamejevanju ko-
ronavirusa sicer na proces dela ter 
odločanja zaradi hitre prilagoditve na 
nove razmere nista imela bistvenega 
vpliva. Kljub temu pa so se svetniki 
na 22. seji v juniju po odpravi ome-
jitev z veseljem vrnili k preizkušene-
mu načinu dela v živo in potrdili 
nekaj pomembnejših odlokov.

Ob prehodu v novo turistično se-
zono je zagotovo najbolj aktualen 
Odlok o taborjenju in kampiranju v 
občini Tolmin, ki celovito ureja ter 
določa možnosti prenočevanja na 
prostem izven urejenih taborov in 
kampov. S skokovito rastjo turizma v 
zadnjem desetletju se je namreč tudi 
pri nas povečalo število posamezni-
kov, ki so si začasno prenočišče pos-
tavljali na rečnih bregovih, po travni-
kih in v zavetju gozdov, zaradi česar 
je prihajalo do nenadzorovane rabe 
različnih površin, ki so bile namenje-

nje ali zgolj prenočevanje pod milim 
nebom izven za to označenih obmo-
čij ne bodo imeli soglasja Občine 
Tolmin, ne glede na to, da jim bo to 
dovolil lastnik zemljišča. Za večje 
prireditve, kot so festivali, množična 
zborovanja ali srečanja na prostem, 
pa bodo morali organizatorji pred-
hodno pridobiti soglasje župana. 
Prav tako odlok ureja omejitve pros-
tora, na katerem je lahko tabor pos-
tavljen, dokumentacijo, potrebno za 
izdajo dovoljenja, postopke ob posta-
vitvi in odstranitvi tabora ter nadzor 

ne drugim dejavnostim, s tem pa se 
je kopičila tudi slaba volja pri lastni-
kih zasebnih zemljišč. Ker občinske 
nadzorne službe kršitev zaradi po-
manjkanja ustreznih predpisov niso 
mogle nadzorovati, je Občina Tolmin 
sklenila sprejeti odlok in se pri tem 
zgledovati po kobariški ter bovški 
občini, ki sta predpis že sprejeli. S 
čim bolj poenoteno prakso na celot-
nem območju doline Soče bodo v 
prihodnje delo lažje opravljali tudi 
nadzorniki, to je medobčinska in-
špekcija oziroma redarji, odlok pa 
podrobno določa tudi precejšnje kaz-

ni v primeru kršitev.
Prenočevanje izven urejenih tabo-

rov in kampov oziroma za to posebej 
urejenih postajališčih za avtodome je 
tako možno le, če zanj izda soglasje 
občinska uprava, pri čemer slednja 
lahko dovoli taborjenje zgolj za 
vzgojno-izobraževalne ali znanstve-
noraziskovalne dejavnosti pod men-
torskim vodstvom. To odslej velja 
tudi za zasebna zemljišča, kjer je do 
sprejetja novega odloka zadoščalo 
soglasje lastnikov. V praksi to pome-
ni, da bodo redarji naložili plačilo 
kazni vsem, ki za taborjenje, šotorje-

Iz ob~inskih uprav

PODROČJE TABORJENJA IN KAMPIRANJA V TOLMINSKI OBČINI UREJA NOV ODLOK, ki 
so ga svetniki potrdili na junijski seji. Ta celovito ureja in določa možnosti prenočevanja izven 
urejenih taborov ter kampov. Foto: Kristina Rutar Gabršček

V TOLMINU JE PARKIRNINO ODSLEJ TRE-
BA PLAČATI tudi na parkirišču za Blagovnico, 
kjer je – enako kot v Modreju – poleg parkoma-
ta možna tudi uporaba aplikacije Easypark. 
Foto: Tanja Volarič Karlo

Utrinki

Sotočje, smetem smo dali novo živ-
ljenje, javnost smo opozorili na od-
govorno odlaganje odpadkov, obi-

TOLMINSKI GIMNAZIJCI SO PRIPRAVILI RAZSTAVO KORAK V ČISTEJŠO PRIHODNOST, ki 
so jo javnosti predstavili v okviru Poletne muzejske noči. Z njo so želeli poudariti pomen recikli-
ranja in ekološke ozaveščenosti. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

skovalcem pa polepšali večer.
Dunja Rutar, dijakinja 3. letnika 
Gimnazije Tolmin

TRIJE GRADOVI, TISO^ 
ZGODB
Tolmin – Razstava Trije gradovi, ti-
soč zgodb razkriva nova spoznanja 
o treh tolminskih grajskih stavbah. 
Postavljena je na ploščadi pred stav-
bo Tolminskega muzeja, ogledate 
pa si jo lahko vse do konca sep-
tembra.

Tolmin so močno zaznamovali trije 
gradovi – dva srednjeveška in dvo-
rec iz druge polovice 17. stoletja. 
Njihove funkcije in pomen so bili 
različni ter so se skozi stoletja spre-
minjali. Grad na Kozlovem robu 
(zgornji grad) viri omenjajo v 12. sto-
letju. Na Doru (spodnji grad) je bila 
vsaj od konca 13. stoletja letna rezi-
denca oglejskih patriarhov. Najmlaj-
ša od tolminskih grajskih stavb je 
Coroninijeva graščina, v njenem 
osrednjem delu pa danes domuje 

Tolminski muzej. Kozlov rob in dvo-
rec na Doru sta kulturna spomenika 
širšega pomena, tudi čezmejnega 
prostora. Osrednji del Coroninijeve 
graščine pa je danes izjemen tudi 
zaradi materialne dediščine lokalne-
ga, državnega in širšega pomena, ki 
ga v njem predstavlja Tolminski mu-
zej.

Veliko novosti in podatkov o starem 
gradu na Kozlovem robu so dopri-
nesle lanskoletne arheološke razi-
skave, ki jih je Tolminski muzej s 
skupino STIK v imenu Občine Tol-
min izvedel v okviru čezmejnega 
projekta Merlin CV (program Inter-
reg Italija-Slovenija). Nove najdbe so 
omogočile jasnejši vpogled v grajski 
obrambni sistem in bivalne pogoje 
grajskih prebivalcev, hkrati pa tudi v 
njihove dragocenosti. Arheološko 
sondiranje na Doru pa je potrdilo iz-
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nad njegovim izvajanjem.
Odkar je pred štirimi leti občina 

potrdila Celostno prometno strategijo, 
pomemben strateški dokument na 
področju mobilnosti, poteka posto-
pno urejanje prometnih površin in z 
njimi povezanih prometnih režimov, 
med drugim tudi parkirišč. Skokovita 
rast turizma, večja mobilnost, ki jo 
narekujejo potrebe delovnih mest, 
rast števila osebnih avtomobilov v 
posameznih gospodinjstvih in še 
mnoge druge družbene spremembe 
so tudi v Tolminu prinesle potrebo 
po večjem številu parkirnih mest in 
s tem večjo obremenitev obstoječih. 
Celovita ureditev območij mirujočega 
prometa v mestu kot občinskem in 
upravnem stičišču je zato postala ena 
pomembnih nalog občinske uprave, 
ki se je tega lotila najprej z izdelavo 
Strokovne podlage za parkirno politi-
ko v Tolminu, nato pa izvedla še po-
sebno spletno anketo, s katero je 
zbrala mnenja občanov.

Med rezultati je kot najbolj proble-
matično območje izstopalo parkirišče 
za Blagovnico. Zaradi brezplačnega 
parkiranja obiskovalci tamkajšnje 
glasbene šole, zdravstvenega doma 
in lekarne skoraj niso mogli najti 
prostega mesta. Zato je občinska 
uprava pripravila, svetniki pa na zad-
nji seji potrdili Sklep o določitvi par-
kirnine na parkiriščih v mestu Tol-
min, ki na omenjeni parkirni površi-
ni uvaja parkirnino. S tem se želi 
zagotoviti večjo pretočnost parkirišča, 
ki ni namenjeno daljšim postankom. 
Tako za Blagovnico kot na tako ime-

novanem Letališču, edinem doslej 
plačljivem parkirišču, ob Upravni 
enoti Tolmin, bo mogoče plačati na 
parkomatu ali prek spletne aplikacije 
»Easypark«; prva ura parkiranja je 
brezplačna, vsaka nadaljnja 40 cen-
tov, obračunavala pa se bo ob delav-
nikih med 7. in 17. uro. Prav tako so 
svetniki potrdili nov Sklep o določitvi 
parkirnine na parkirišču v Modreju, 
kjer se na novo uvaja parkomat, saj 
je bilo mogoče doslej plačati le prek 
aplikacije Easypark.
Tanja Volarič Karlo

Spremembe OPN do za~etka 
leta 2022

Potreba po novih stanovanjih in 
zazidljivih zemljiščih za gradnjo sta-
novanjskih hiš v občini Tolmin je 
podobno kot drugje v Posočju velika. 
Občinska uprava zato skupaj z župa-
nom Urošem Brežanom pospešeno 
pripravlja nov Odlok o spremembah 
in dopolnitvah Občinskega prostorske-
ga načrta (OPN), s katerim se bo 
pridobilo nove zazidljive površine. 
Pristojna služba občinske uprave je 
skupaj z zunanjim izdelovalcem v 
okviru postopka priprave obravnava-
la 264 pobud, od katerih jih je pri 
pripravi osnutka Sprememb in dopol-
nitev OPN upoštevala 131, 93 je bilo 
neustreznih, preostale pa se vsebin-
sko niso nanašale na morebitno spre-
membo namenske rabe prostora. V 
osnutku se povečuje delež stavbnih 
površin za šest hektarov, kmetijskih 
površin za 12, za 18 pa se zmanjšuje 
obseg gozda.

Javna razgrnitev osnutka Spre-
memb in dopolnitev OPN je potekala 
med 20. majem in 22. junijem. Inte-
resenti so si lahko v prostorih Občine 
Tolmin in na občinski spletni strani 
ogledali javno razgrnitev z vsemi te-
kstualnimi in grafičnimi prilogami, 
tudi s seznamom zemljišč, ki naj bi 
se jim spremenila namenska raba 
prostora. Prav tako se je opravilo tu-
di javno predstavitev predlaganih 
sprememb, ki pa je zaradi epidemi-
oloških ukrepov potekala prek sple-
tne platforme Zoom. Vse v tem času 
prispele pripombe bo izdelovalec 
Savaprojekt skupaj s pristojno služ-
bo občinske uprave pregledal in prip-
ravil stališča, ki jih bosta v začetku 
septembra obravnavala Odbor za 
okolje in prostor ter Občinski svet 

Občine Tolmin. Predlog Sprememb 
in dopolnitev OPN bo nato posredo-
van 22 nosilcem urejanja prostora v 
Sloveniji, ki bodo morali nanj podati 
drugo mnenje. Šele po tej uskladitvi, 
ki se jo pričakuje do konca letošnje-
ga leta, bodo predlagani novi odlok 
kot zadnji obravnavali občinski sve-
tniki Občine Tolmin.
Tanja Volarič Karlo

Zapora v dolino Tolminke do 
26. septembra

Varnost obiskovalcev, varovanje 
specifične biosfere in spodbujanje 
trajnostne mobilnosti so bili vsaj tri-
je pomembni razlogi, zaradi katerih 
se je Občina Tolmin lani odločila za 
poskusno umirjanje prometa v dolino 
Tolminke, ki je bila v prejšnjih turi-

MED POLETNO OMEJITVIJO PROMETA V DOLINO TOLMINKE bodo tudi letos potekala re-
dna investicijska dela, s katerimi se bo povečala cestna varnost na tem odseku. Foto: Boštjan 
Uršič

Utrinki

POLETNA MUZEJSKA NO^ V 
TOLMINSKEM MUZEJU
Tolmin – Poletna muzejska noč je 
vseslovenska akcija slovenskih mu-
zejev in galerij; letošnja je bila že 19. 
po vrsti. Tolminski muzej v njej sode-
luje že vrsto let in vedno pripravi za-
nimiv program. Tokrat je bil prilagojen 
epidemiološkim razmeram, zato se 
je odvijal večinoma na Mestnem trgu. 
Osrednji dogodek je bilo odprtje raz-
stave likovnih del tolminskega rojaka, 
francoskega umetnika Vladimirja 
Kavčiča - Jeana Vodaina, ki jih 
hrani Tolminski muzej. Spremljevalni 
program je bil zato nekakšen preplet 
slovensko-francoske kulture, oboga-
ten z glasbenimi vložki in krajšim kon-
certom Marjete Prudič in Jerneja 
Jurna, ki ju močno navdihujejo prav 
francoski šansoni. Na koncertu sta 
predstavila nekaj francoskih glasbe-

jemno srednjeveško arhitekturo nek-
danjega patriarhovega dvorca.

S tolminskimi gradovi so povezane 
številne zanimive zgodbe in legen-
de. Ob 700. obletnici smrti Danteja 
Alighierija smo se na razstavi do-
taknili ljudskega izročila o Danteju v 
Tolminu, ki je nastalo na podlagi za-
pisov iz 16. stoletja. Ob razstavi je 
Tolminski muzej izdal obsežen zbor-
nik. Avtorja razstave sva avtorja pri-
čujočega prispevka, njena oblikoval-
ka pa Ana Hawlina.
mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
direktorica, in mag. Miha Mlinar, 
arheolog, Tolminski muzej

NA PLOŠČADI PRED TOLMINSKIM MUZE-
JEM je do konca septembra na ogled razsta-
va, ki razkriva nova spoznanja o treh tolmin-
skih grajskih stavbah. Foto: Damjana Fortu-
nat Černilogar
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stičnih sezonah močno obremenjena, 
saj zaradi ozkega cestnega grla ter 
strmih pobočij ne more sprejeti več-
jega števila prevoznih sredstev. Letos 
nadaljuje lani dobro sprejeto in uve-
ljavljeno prakso. Promet je tako med 
25. junijem in 30. septembrom ome-
jen med cerkvico sv. Petra nad Zatol-
minom in planino Polog, ki je izho-
dišče za obisk Javorce ter okoliških 
planin. Do 31. avgusta bo zapora 
med 8. in 19. uro veljala vse dni v 
tednu, med 1. in 26. septembrom pa 
ob koncu tedna, imetniki dovolilnic 
pa bodo imeli prost prehod.

V času omejitve prometa tudi letos 
med avtobusno postajo Tolmin in 
planino Srednica nekajkrat dnevno 
vozi krožni mini avtobus, ki je lani v 
dolino Tolminke prepeljal kar 3.501 
obiskovalca – v letu 2019 je bilo 
takšnih 921, v letu 2018 700, v letu 
2017 pa 285. Nasploh sta lanska 
uvedba organiziranega dnevnega pre-
voza in zaprtje ceste za večino dru-
gega prometa prinesla pozitivne re-
zultate; mnogi obiskovalci so upora-
bili ponujen alternativni prevoz, ne-
kateri so v dolino Tolminke tudi ko-
lesarili ali se vanjo z bližnjih parki-
rišč na Štrklepcah in pri vhodu v 
Tolminska korita odpravili peš. Šte-
vec prometa pa je še vedno pokazal, 
da je med julijem in koncem sep-
tembra v dolino Tolminke zapeljalo 
5.124 vozil, v povprečju torej 60,4 
dnevno, pri čemer javni prevoz ni 
vključen v omenjene številke. Do 
konca oktobra pa se je skupno števi-
lo vozil na tej relaciji povečalo celo 

na 7.070.
Sočasno s poletno prometno zapo-

ro Občina Tolmin na cesti opravlja 
tudi investicijska dela, zaradi česar 
bo občasno povsem zaprta. Lani je 
izvajalec preplastil 400 metrov dolg 
odsek pod zaselkom Ralne in posta-
vil nove varovalne ograje, letos pa se 
dela nadaljujejo na dveh daljših od-
sekih, o čemer smo pisali v prejšnji 
številki SOČAsnika. Dela bodo v ve-
čini financirana iz sredstev Triglav-
skega narodnega parka, ki vsako 
leto občinam glede na njihovo veli-
kost del denarja nameni za naložbe 
znotraj parkovnega območja.

Občina pa je preplastila še zadnji 
neurejen del ceste med Zatolminom 
in Tolminskimi koriti, in sicer ob par-
kirišču v dolžini 90 metrov. Ob tem 
velja opozoriti tudi na podaljšanje 
zapore ceste proti Volčanskim Ru-
tom. Ker se je med sanacijo ceste, ki 
se vije iz Ušnika, pokazala potreba 
po še dodatnem utrjevanju že obsto-
ječe povozne površine, je izvajalec 
del Kolektor CPG Nova Gorica moral 
zgraditi veliko dodatnih kamnito-be-
tonskih zložb, kar pa celotno naložbo 
časovno podaljšuje za poldrugi me-
sec. Sprva v začetku julija predviden 
zaključek del se je zamaknil do sre-
dine avgusta, s tem pa se je podaljšal 
tudi čas veljavnega obvoza preko 
Solarij nad Volčami. Dodatna dela 
bodo celotno naložbo podražila za 
30 odstotkov, zaradi česar je nova 
pogodbena vrednost ocenjena na 335 
tisoč evrov.
Tanja Volarič Karlo

V Lomu dela na igri{~u `e 
pri koncu

Po uspešni izvedbi participativnega 
proračuna za mlade v začetku leta, s 
katerim so občani med 18. in 30. le-
tom starosti predlagali in nato z gla-
sovanjem izbirali projekte, ki jih bo 
financirala Občina Tolmin in so po 
njihovem mnenju pomembni za dvig 
kakovosti bivanja v lokalni skupnos-
ti, so se dela najbolj zagnano lotili v 
Kanalskem Lomu, saj so polovico 
projekta že spravili pod streho.

Za ureditev nevarnega dostopa do 
igrišča in tamkajšnjih tribun so med 
vsemi predlogi pozimi prejeli največ 
glasov. V prvi fazi so uredili klančino 
na zahodni strani nekdanje šole, ki 
bo omogočala lažji dostop z vozički 
do tribun. Zgradili so tudi nove sto-
pnice, ki vodijo mimo šole do igrišča 

in na zelenico ob njem. Hkrati so 
uredili zelenico, s tamponom utrdili 
parkirni prostor pred vhodom v šolo 
in prostora za šolo, kjer so otroška 
igrala ter nadstrešek za dogodke. Pro-
jekt je deloma financirala tudi krajev-
na skupnost, zato so ga zastavili 
širše. Urejajo tudi tribune, ki bodo 
dobile nov omet in sedalno površino.

Tudi v Volčah gredo h koncu dela 
v tamkajšnjem parku, kjer namešča-
jo nove naprave za raztezanje in s 
tem širijo njegovo namenskost, saj so 
se doslej v njem igrali le otroci. Ob 
igralih bodo zdaj še naprave za teles-
no vadbo odraslih, s čimer bo igrišče 
dobilo medgeneracijski pridih. Po-
dobne naprave za vadbo na prostem 
bo dobil tudi Tolmin.

V naslednjih mesecih se bo v Tol-
minu vzpostavila fototočka, na Slapu 

Iz ob~inskih uprav

V LOMU SO ŽE PRI KONCU DEL NA TAMKAJŠNJEM IGRIŠČU, za katera so sredstva pridobi-
li iz letošnjega prvega participativnega proračuna Občine Tolmin. Foto: Matjaž Žbogar

Utrinki

nih biserov, slišali pa smo tudi kak-
šno znano skladbo Počenih Škafov.
V okviru programa sta bili izvedeni 
dve javni vodstvi po razstavi Jeana 

LIKOVNA KOLONIJA SLEPIH 
IN SLABOVIDNIH
Trenta – Medobčinsko Društvo sle-
pih in slabovidnih (MDSS) Nova Go-
rica je tudi letos v Trenti organiziralo 
likovno kolonijo, ki so jo naslovili 
Kulturni vodiči v Trenti. Slepi in sla-
bovidni so ustvarjali od 14. do 17. 
junija, ko je bil v Informacijskem sre-
dišču Triglavskega narodnega parka 
zaključek.

Likovna kolonija je potekala pod 
mentorstvom Jane Dolenc in Stanke 
Golob. Zaključka se je med drugimi 
udeležil tudi župan Občine Bovec 
Valter Mlekuž. Ker se zaradi nujnih 
službenih obveznosti letos ni mogel 
udeležiti dobrodelne prireditve Kole-
sarim, da pomagam, je na zaključek 
v Trento prikolesaril in na ta način 
simbolično podprl tudi to prireditev.

Vsak župan bi bil ponosen, da se to-

OSREDNJI DOGODEK LETOŠNJE POLETNE MUZEJSKE NOČI je bilo odprtje razstave likovnih 
del tolminskega rojaka, francoskega umetnika Vladimirja Kavčiča - Jeana Vodaina, ki jih hrani 
Tolminski muzej. V njegovi tehniki slikanja so se mladi preizkusili na delavnici. Foto: Miha Mlinar

Vodaina, prva z likovno kritičarko 
Natašo Kovšca in druga s kusto-
som razstave Markom Grego. Obi-
skovalci so si v kinu pod zvezdami 

ogledali film Bodi eden – suis un, ki 
je po scenariju Tomaža Letnarja in 
v režiji Jasne Hribernik nastal v 
produkciji RTV Slovenija. Mladi pa 
so se na likovnih delavnicah preizku-
sili v izdelavi slik, kot jih je ustvarjal 
Jean Vodaine – s pikami.

V program Poletne muzejske noči je 
Tolminski muzej tokrat vključil tudi 
dijake Gimnazije Tolmin. Z razstavo 
Korak v čistejšo prihodnost so obi-
skovalce opozorili na pomen čistega 
okolja in hkrati želeli okrepiti zaveda-
nje o lepoti našega naravnega oko-
lja. Poudarili so, da moramo storiti 
vse, da raj ob Soči (p)ostane tak, 
kot mora biti (več o projektu lahko 
preberete na strani 27). Program 
Tolminskega muzeja je bil v celoti 
evropsko naravnan in aktualen.
mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
direktorica Tolminskega muzeja
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ob Idrijci pa bodo na športnem igri-
šču namestili novo opremo. Predvi-
doma septembra bo Klub tolminskih 
študentov organiziral Sprostitev po 
pandemiji, v novembru pa načrtujejo 
izvedba dogodka TEDxTolmin.
Tanja Volarič Karlo

Na Brajdi bodo kmalu 
zarohneli stroji

Ob izteku poletja se bo začela tež-
ko pričakovana druga faza prenove 
športno-rekreativnega centra Brajda, 
z njo pa bosta Tolmin in okolica do 
1. septembra 2022 dobila nov večna-
menski objekt s tribuno. S tem se bo 
zaključila celovita sanacija južne stra-
ni parka in okolice stadiona kot osre-
dnje športne površine na Brajdi. Po 
zaključku največje naložbe Občine 
Tolmin v zadnjih letih se bo Tolmin-
sko ponašalo s sodobno športno in-
frastrukturo, kar bo olajšalo delo in 
priprave domačim športnikom ter 
omogočilo prijetnejše razmere za 
vadbo rekreacije željnim posamezni-
kom. Objekt je zasnoval arhitekt 
prof. mag. Tomaž Krušec, ki je tudi 

avtor idejne zasnove prenove Špor-
tnega parka (ŠP) Brajda, občina pa 
je za ureditev zahodnega dela stadi-
ona in njegove infrastrukture name-
nila 2,2 mio evrov.

Na aprila objavljenem javnem na-
ročilu za gradnjo spremljevalnega 
večnamenskega objekta v ŠP Brajda 
je bilo kot najugodnejši ponudnik 
izbrano podjetje Kolektor CPG Nova 
Gorica, s katerim je bila ob začetku 
poletja sklenjena pogodba in je bil 
julija uveden v delo. Potek naložbe po 
njegovih zagotovilih ne bo vplival na 
uporabo večino športnih površin na 
Brajdi, zaprti bosta le igrišči za od-
bojko na mivki in in-line hokej. Sled-
nje bo v času posegov na zahodni 
strani objekta le delno uporabno. Sta-
dion in atletska steza bosta uporabni-
kom še naprej ves čas na voljo. Izva-
jalec bo ob atletskem stadionu pote-
gnil še razvode, ki bodo v prihodnje 
omogočali uporabo merilne tehnike 
za tekmovanja. Prav tako se bo pripra-
vilo razvod za razsvetljavo stadiona.

Osrednji večnamenski objekt s tri-
buno bo dolg 90 metrov, stal pa bo 

na območju obstoječe brežine s tri-
bunami. Zaprti prostori bodo skriti v 
na novo zasnovani brežini, v njih bo-
do štiri garderobe, soba za sodnike, 
sejna soba, dve skladišči za opremo, 
delavnica in pralnica, javne sanitarije 
ter kotlovnica. Nad garderobami bos-
ta tribuni z nadstreškom, na katerih 
bosta tudi dva manjša zastekljena 
objekta, namenjena komentatorjem 
in tehnični podpori pri tekmovanjih. 
Tribuna bo imela 454 sedežev na 
vzhodni in 95 sedežev na zahodni 
strani. Za dostop do novega objekta 
bo zgrajen nov priključek na cesto, 
ki pelje okoli športnega parka in bo 
predmet urejanja v naslednjem letu.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

MORS podprl izgradnjo 
centra za za{~ito in 
re{evanje v Tolminu

Celovita ureditev prostorov, ki bi 
služili potrebam služb za zaščito in 
reševanje, je ena od pomembnih na-
log tolminske občine. Zato pismo o 
nameri za gradnjo centra za zaščito 
in reševanje na robu poslovne cone 

Na logu, pod katerega sta se junija 
podpisala župan Uroš Brežan in mi-
nister za obrambo mag. Matej Tonin, 
predstavlja pomemben korak k ures-
ničitvi projekta, s katerim bi se na 
enem mestu združile vse intervencij-
ske službe v sistemu civilne zaščite, 
ki zdaj domujejo na različnih lokaci-
jah v Tolminu.

Občina Tolmin in Ministrstvo za 
obrambo (MORS) kot lastnik dela za 
gradnjo predvidenih zemljišč sta s 
pismom o nameri dorekla okvir ob-
činskega projekta, za katerega je že 
v pripravi idejna zasnova, pri tem kot 
tudi pozneje pri gradnji pa bo aktiv-
no sodelovalo tudi ministrstvo. Med 
drugim bo MORS po zagotovilu mi-
nistra temeljito prenovil tudi že ob-
stoječi objekt ob glavni cesti, ki ga 
upravlja. V novem centru bi bila po-
leg prostorov za vse lokalne službe, 
ki spadajo v sistem zaščite in reševa-
nja, tudi skladišča, vadbene površine 
ter drugi dodatni skupni prostori. S 
celovito ureditvijo in združitvijo vseh 
služb na enem mestu bo kraj dobil 
center, ki ne bo le lokalnega, temveč 
tudi regijskega in državnega pomena.

»Potem ko se je minister odzval 
vabilu Občine Tolmin in Prostovolj-
nega gasilskega društva (PGD) Tol-
min, ki je obeležilo visoki jubilej, sva 
podpisala pismo o nameri, ki govori 
o tem, da bomo v Tolminu vzposta-
vili center za zaščito in reševanje. 
Slednji bo povezal vse sile, ki deluje-
jo na lokalni ravni v okviru civilne 
zaščite, pa tudi na državni ravni v 
okviru Uprave za zaščito in reševa-

ZAČENJA SE GRADNJA VEČNAMENSKEGA OBJEKTA NA BRAJDI, s katerim se bo v dobrem letu dni zaključila celovita sanacija južne strani 
parka in okolice stadiona kot osrednje športne površine na Brajdi.

Utrinki

vrstne delavnice tradicionalno izvaja-
jo v njegovi občini, zato tudi Mlekuž 
ni skrival veselja, da se je od zače-
tne zamisli do danes delavnica tako 
dobro prijela ter se je slepi in slabo-
vidni vsako leto radi udeležujejo. 
Podrobneje si je ogledal njihova de-

POKLON TOLMINSKEMU 
ROJAKU
Tolmin – Tolminski muzej je s pre-
gledno likovno razstavo obeležil 
100. obletnico rojstva tolminskega 
rojaka Vladimirja Kavčiča - Jeana 
Vodaina. Rodil se je 6. julija 1921 
na Čiginju, v Franciji pa se je uvelja-
vil kot vsestranski umetnik. Preizku-
šal se je kot pesnik, slikar, tipograf 
in tiskar. Tolminski muzej je prvo 
razstavo njegovih del pripravil leta 
2002 v sodelovanju s Pilonovo gale-
rijo in takrat se je odprtja udeležil tu-
di avtor. Kasneje je muzeju v trajno 
last zapustil 134 likovnih del (slike, 
grafike, plakate, tipografska dela) in 
zanimiv osebni arhiv. Na tokratni raz-
stavi ob umetnikovem jubileju je 
predstavljen izbor iz Vodainovega 
obsežnega opusa.

Kustos razstave je Marko Grego, 

VLADIMIRJA KAVČIČA - JEANA VODAINA 
smo vam predstavili že oktobra 2001 v EPI-
centru, takratni različici današnjega SOČA-
snika. Tokrat se ga ponovno spominjamo, in 
sicer s pregledno razstavo njegovih likovnih 
del, s katero je Tolminski muzej obeležil 100. 
obletnico njegovega rojstva. Foto: Miljko 
Lesjak

LIKOVNA KOLONIJA SLEPIH IN SLABOVIDNIH je pod mentorstvom Jane Dolenc in Stanke 
Golob junija ponovno potekala v Trenti.

la, ki so bila že na prvi pogled izjem-
na. Kot je povedal v nagovoru, verja-
me, da bodo udeleženci tudi tokrat 
iz prelepe doline Trente domov od-
nesli lepe spomine ter se prihodnje 
leto spet vrnili.
Besedilo in foto: Milan Štulc
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nje. Pri izdelavi idejne zasnove, ki je 
že v delu in s katero bomo po podpi-
su lahko nadaljevali, bomo sodelova-
li tako z MORS kot Upravo za zaščito 
in reševanje, v naslednjem koraku pa 
bo treba poiskati vire za to naložbo,« 
je po podpisu pomembnega doku-
menta in pogovoru z ministrom dejal 
župan Brežan.

Svečan podpis pisma o nameri, ki 
sta ga župan in minister izkoristila 
tudi za pogovor o plačilu nadomesti-
la za uporabo stavbnih zemljišč za 
vojaški objekt na Šentviški planoti ter 
gradnji ceste z Dabra v dolino Idrijce, 
je bil obenem uvod v slavnostno do-
gajanje na tolminskih ulicah in obe-
ležitev 140-letnice PGD Tolmin, na 
kateri je bil minister častni gost in 
osrednji govorec. Več o slavju lahko 
preberete na strani 39.
Tanja Volarič Karlo

V pripravi nov razvojni 
dokument Ob~ine Tolmin

Z lanskim letom se je izteklo se-
demletno obdobje Razvojnega progra-
ma Občine Tolmin 2013–2020, osre-
dnjega lokalnega dokumenta za pri-
pravo projektov in programov, ki bi 
pospešili rast gospodarstva, okolja in 
družbe na Tolminskem. Občina Tol-
min je zato skupaj s Posoškim ra-
zvojnim centrom (PRC) pristopila k 
pripravi novega, ki bo začrtal smer-
nice in postavil prioritete za prihod-
nje desetletno obdobje. Postopek 
priprave bo trajal do konca letošnjega 
leta, predvideva pa vključitev različ-
nih deležnikov – od občanov, gospo-
darskih združb, društev in druge 
zainteresirane javnosti. Konec junija 
se je že zaključila anketa, s katero so 
občani lahko ocenili, koliko so bile 
uresničene usmeritve iz prejšnjega 

razvojnega programa, in podali mne-
nje, kako vidijo lokalno okolje ter 
kakšen naj bo novi program, da bo 
odražal lokalne potrebe v naslednjem 
desetletju.

Oceni izvedenih ukrepov in zbra-
nim mnenjem ter stališčem bodo po 
poletju sledile delavnice z javnimi 
zavodi, predstavniki gospodarstva in 
krajevnimi skupnostmi, v pripravo pa 
bodo aktivno vključeni tudi mladi. 
Predlog novega razvojnega programa 
bo nato občina skupaj s PRC obliko-
vala v jesenskem času, ko si ga bo 
mogoče ogledati na javni razgrnitvi 
in nanj še podati pripombe. Za tem 
ga bodo obravnavali za to pristojni 
občinski odbori in komisije, kot zad-
nji pa ga bodo – predvidoma na zad-
nji seji v tem koledarskem letu – 
obravnavali še svetniki.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Na ogled razstava obmo~ij z 
Znakom evropske kulturne 
dedi{~ine

Tolminski muzej in Občina Tol-
min sta v začetku julija postavila 
razstavo Znak evropske dediščine 
(ZED), ki jo je pripravila Evropska 
komisija. Po pozdravnem nagovoru 
tolminskega župana Uroša Brežana 
je v imenu Ministrstva za kulturo RS 
goste nagovorila dr. Jelka Pirkovič. 
Na razstavi je predstavljenih 48 raz-
nolikih spomenikov oziroma spome-
niških območij z ZED, ki se podelju-
je spomenikom s pomembno vlogo 
v zgodovini, kulturi in izgradnji 
Evropske unije. Evropska komisarka 
Mariya Gabriel je v uvodu razstave 
zapisala, da je kulturna dediščina 
duša Evrope in uteleša naše evropske 
vrednote. In prav evropske vrednote, 
kot so mir, solidarnost, toleranca ter 

S PODPISOM PISMA O NAMERI je bil narejen pomemben korak k začetku gradnje centra za 
zaščito in reševanje v Tolminu. Foto: Kristina Rutar Gabršček

V PRIPRAVI JE NOV RAZVOJNI PROGRAM, ki bo začrtal smernice in postavil prioritete za pri-
hodnje desetletno obdobje.

Utrinki

za likovno kritiko pa je poskrbela 
Nataša Kovšca. Ob razstavi je izšel 
tudi katalog v slovenskem in franco-
skem jeziku. Razstavo je odprla 
Isabelle Desvignes, direktorica 
Francoskega inštituta v Sloveniji in 
svetovalka za sodelovanje na podro-
čju kulture na Francoskem velepo-
slaništvu v Sloveniji. Na dogodku je 
spregovorila v francoskem jeziku in 
zbranim povedala, da je prav po na-
ši zaslugi odkrila Vodainovo pesni-
ško zbirko Pesmi iz Yutza, ki govori 
o mestu, v katerem je tudi sama pre-
živela otroška leta. »Kot je umetnik 
vzpostavil most med Francijo in 
Slovenijo, je tudi zame današnja 
priložnost nekakšna vrnitev v mojo 
državo,« je dodala in zaključila z be-
sedami Jeana Vodaina, zapisanimi v 
knjigi Popotniki solsticija: »Nikoli se 
nisem počutil osamljenega v Fran-

GLASBENA ŠOLA PALBIN, KI KONEC AVGUSTA VABI NA DAN ODPRTIH VRAT, bo jeseni 
svojo ponudbo razširila. Poleg diatonične harmonike, kitare, baritona in ukulel bodo poučevali 
še klavir. Foto: arhiv Glasbene šole Palbin

ciji. Za to obstaja dober razlog: 
vstopil sem v frankofonijo.« Jean 
Vodaine je rodne kraje zadnjič obi-
skal leta 2002. Svoje slovensko po-
reklo je vedno ponosno izražal in 
slovenske besede nikoli pozabil.
mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
direktorica Tolminskega muzeja

GLASBENA [OLA PALBIN Z 
VAMI @E 15 LET
Poljubinj – V Glasbeni šoli Palbin 
vas v novem šolskem letu pričakuje-
mo z dodatnim kadrom. Zakoncema 
Andreji in Andreju Lebanu se bos-
ta pridružili Ana Makovec in Nika 
Kokošin. Svojo ponudbo, ki je 
doslej obsegala poučevanje diato-
nične harmonike, kitare, baritona in 
ukulel, bomo razširili še na poučeva-
nje klavirja. Po selitvi v nove, moder-

ne prostore v Glasbeni šoli Palbin 
nenehno stremimo k razvoju in na-
predku, s tem pa svojim učencem 
ponujamo kakovostno glasbeno izo-
brazbo. Kot zasebna šola ponujamo 

alternativo klasični glasbeni šoli in 
tako možnost glasbene izobrazbe 
vsakemu, ki si tega želi, ne glede na 
starost.
Letos Glasbena šola Palbin praznuje 
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človekovo dostojanstvo, skušajo no-
silci ZED prek različnih dejavnosti in 
z vključevanjem mladih še posebej 
izpostaviti ter nanje opozoriti.

Združeni v tej pestri evropski razno-
likosti smo tudi trije slovenski nosilci 
ZED, ki smo predstavljeni na razstavi. 
Spominsko cerkev sv. Duha v Javorci 
in njene vrednote sem na dogodku 
predstavila avtorica pričujočega pri-
spevka, o Partizanski bolnici Franja 
je spregovorila Milojka Magajne iz 
Mestnega muzeja Idrija, Viljem Le-
ban, ravnatelj Narodne in univerzite-
tne knjižnice pa je predstavil rokopi-
se Zdravljice, ki jih hranijo. Zaključil 
je z mislijo, da Zdravljica – ki kot 
državna himna dobi pravi smisel in 
pomen šele v uglasbitvi Stanka 
Premrla – ne predstavlja samo sve-
tovljanstva, temveč tudi domoljubje 
ter izraža pogum in samozavest, ki 

naj nas spremljata tudi v prihodnje.
Razstava ZED bo v grajskem parku 

v Tolminu na ogled do 1. avgusta, na-
to pa bo še dva meseca postavljena v 
Javorci, kjer je občina tudi letos pos-
krbela za redna vzdrževalna dela pri 
cerkvi Sv. Duha. Potem ko je leta 2019 
v sklopu projekta WALKofPEACE za-
menjala streho na cerkvi in na novo 
betonirala pot s planine Srednjica, je 
letos pod nadzorstvom strokovnjakov 
iz Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije, Območna enota 
Nova Gorica obnovila monumental-
no stopnišče, vhodni plato, zid okoli 
cerkve in leseno konstrukcijo za 
prezbiterijem. V načrtu pa je tudi 
postavitev nove informacijske table 
ob vznožju stopnišča.
mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
direktorica Tolminskega muzeja in 
koordinatorica razstave ZED

Poletje na Tolminskem 
bogato z dogodki

Lanskoletna prva izvedba Tminske-
ga poletja, ki je prinesla številne glas-
bene in druge kulturne dogodke, s 
katerimi je v poletnih večernih urah 
zaživelo staro tolminsko mestno je-
dro, je požela veliko odobravanja ter 
pozitivnih odzivov obiskovalcev. Le-
tošnja izvedba je zato še bogatejša in 
prinaša kar 112 dogodkov. V pro-
gramsko shemo sta se s poletnimi 
dogodki vključila še bližnja Most na 
Soči in Volče, tako da lahko plesa, 
petja, gledališča ter športa željni po-
samezniki v juliju in avgustu domala 
vsak večer najdejo nekaj za svoj 
okus. Med drugim bo septembra 
Tminsko poletje gostilo tudi Slav-
nostno sejo Občinskega sveta Občine 
Tolmin, koncert ob 70-letnici Glasbe-
ne šole Tolmin in tradicionalno pri-

reditev Frikafest, ki se je zadnja leta 
zaradi široke ponudbe ter raznolikih 
vsebin udeležujejo številni obiskoval-
ci z vseh koncev Slovenije. Celoten 
program je izšel v posebni zloženki, 
ki je dostopna tudi na spletni strani 
Občine Tolmin.

Osrednje dogajanje poletnega pro-
grama v Tolminu se bo odvijalo na 
starem mestnem trgu pri fontani, kjer 
je prek poletja odprt bar Lokalc, na 
Mostu na Soči bo prireditve gostila 
terasa pri Vodni hiši ob jezeru, kul-
turni večeri Lukatelce pa bodo po 
običaju na Lukatelovi domačiji v Vol-
čah 123. Občina je tudi letos program 
pripravila v sodelovanju s številnimi 
ustanovami (Zavodom za kulturo, 
šport in mladino Občine Tolmin, 
Javnim skladom za kulturne dejav-
nosti, Območna izpostava Tolmin, 
Turističnim društvom Most na Soči, 

RAZSTAVA 48 SPOMENIKOV Z ZNAKOM EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE je bila v začet-
ku julija postavljena v grajskem vrtu v Tolminu, avgusta in septembra pa bo na ogled v Javorci. 
Foto: Marko Grego

KAR 112 DOGODKOV JE V PROGRAMU LETOŠNJEGA TMINSKEGA POLETJA, ki se odvija 
na lokacijah v Tolminu, na Mostu na Soči in v Volčah. Foto: Špela Mrak

Utrinki

15 let svojega delovanja in se lahko 
pohvali s 150 učenci, ki so se v tem 
obdobju pri nas glasbeno izobraže-
vali. Z velikim glasbenim koncertom 
ob desetletnici smo naredili velik ko-
rak pri prepoznavnosti, predvsem 
kot šola diatonične harmonike, v 
zadnjih letih, ko smo svojo dejavnost 
razširili, pa smo prepoznavni kot šo-
la, ki ponuja nekaj več. 

Pohvalimo se lahko z lepimi dosežki 
tako na domačih kot na mednaro-
dnih tekmovanjih.

Pred začetkom novega šolskega le-
ta pripravljajo svoj prvi dan odprtih 
vrat, kjer se bomo posvetili vsake-
mu, ki nas bo obiskal, mu skušali 
odgovoriti na vsa njegova vprašanja 
in ga še bolj navdušiti za instrument, 
ki ga veseli. Dan odprtih vrat bo 27. 
avgusta med 16. in 20. uro.

Pričakujemo vas Andreja in Nika (di-
atonična harmonika in kitara), Ana 
(klavir) ter Andrej (diatonična harmo-
nika, kitara, ukulele, bariton).
Andrej Leban, Glasbena šola Palbin

PU[’LC SVET’GA IVANA
Koritnica – KTT Društvo Baška de-
diščina je zapisalo še en dediščinski 
biser z območja svojega delovanja. 
Na Koritnici je v zadnjih letih oživel 
običaj, povezan s kresnim večerom 
(23. junija). Tudi letos so nad vho-
dna vrata svojih domov obesili 
šopek sezonskega cvetja, ki mu 
pravijo pušl’c svet’ga Ivana. S tra-
kom so vanj povezali vejice gartro-
že, kresničja (Aruncus dioicus) in 
primožka (Buphthalmum salicifo-
lium). Vse tri so nabrali na Koritnici 
in v njeni okolici.

Gartroža, nekoč pogosta lepotica 
kmečkih vrtov, je danes precej red-
ka. Spomladi požene goste, grobe 
trne in oblikuje številne grozdasto 
razporejene popke, ki se razcvetijo 
v žametno rdeče cvetove. Razvese-
ljujejo le enkrat v letu, in sicer od 
dva do tri tedne v juniju (rožniku). 
Prav slednje je morda vzrok, da so 
jo tudi na Koritnici izpodrinile novej-
še vrtnice. Po kresničje in primožke 
je treba na obrobje gozdov ali goz-
dnih poti. Na kresni večer sta obe 
cvetici še v mladem razcvetu. Iz 
števnih drobnih cvetov razvejano so-
cvetje kresničja se beli že od daleč. 
Tudi primožke z rumenjakovo rume-
nimi koški na pecljih, obraščenih s 
suličastimi listi, ni težko opaziti. Na 
Koritnici jih poznajo kot rože svet’ga 
Ivana. To cvetje naj bi imelo poseb-
no moč. A pravi pomen pušl’ca sve-

PUŠL’C SVET’GA IVANA je prav poseben 
šopek, saj vanj sodijo le s trakom povezane 
vejice gartrože, kresničja in primožka. To 
cvetje naj bi imelo posebno moč. Jožica 
Kenda, pobudnica oživitve, se bledo spomi-
nja, da naj bi varoval domove pred kačami. 
Foto: Alenka Zgaga
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krajevnima skupnostma Tolmin in 
Most na Soči, Tolminskim muzejem, 
Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin, 
Klubom tolminskih študentov, Zve-
zo MINK Tolmin in Kulturnim dru-
štvom Myra Locatelli), gre pa za 
največji in najobsežnejši občinski 
kulturni projekt v poletnem času, ki 
ga namerava v prihodnje dodatno 
razvijati ter pri tem sproti prisluhniti 
tudi željam občanov.

Snovalci programa v Tolminu so 
letos upoštevali predloge, zbrane v 
jeseni izvedeni anketi, v kateri so 
obiskovalce in stanovalce spraševali 
glede vsebine ter urejanja starega 
mestnega jedra Tolmina, zato se bo-
do dogodki pri fontani od nedelje do 
četrtka zaključevali najpozneje do 
21.30, ob petkih in sobotah pa do 
22.30. Prav tako bo v času dogajanja 
med 21. junijem in 10. oktobrom ne-
koliko drugačen prometni režim; za 
promet bo zaprt Trg 1. maja, v času 
prireditev pa tudi del Rutarjeve ulice, 
ki pelje mimo trga. Organizatorji pro-
sijo vse obiskovalce, da parkirajo na 
bližnjih parkiriščih: pri knjižnici, 
Brajdi ali šolskem centru.

Z uveljavljanjem poletnega dogaja-
nja, ki se s tradicionalno prireditvijo 
FrikaFest raztegne skoraj do sredine 
jeseni, se nadaljujejo dejavnosti Ob-
čine Tolmin za oživljanje najstarejšega 
dela Tolmina. Na mestni tržnici je na 
ogled tudi razstava možnih rešitev 
ureditve starega jedra, ki jih je arhitekt 
prof. mag. Tomaž Krušec zainteresi-
ranim predstavil že na lanski javni 
tribuni in ki je nastala na podlagi 
številnih delavnic. Prav tako že pote-
kajo tudi dejavnosti za ureditev Mest-

nega trga, za katerega je arhitekt Rok 
Klanjšček pripravil idejno zasnovo 
projekta. Občina Tolmin si želi eno-
tno ureditev na celotnem trgu z na-
menom, da bi deloval kot javni odprt 
prostor, zato namerava v prihodnje 
urediti še ploščad in del ceste med 
Tolminskim muzejem in zgradbo Ok-
rajnega sodišča ter pločnik do glav-
nega semaforiziranega križišča.
Tanja Volarič Karlo

Organizatorji festivalov 
morajo zagotoviti prost 
dostop do Soto~ja

Festivalski turizem je na Tolmin-
skem v zadnjem desetletju pustil 
velik pečat, njegov hitri razvoj in šir-
jenje pa sta prinesla tudi potrebo po 
sistemski ureditvi tega področja, ki v 
poletnem času močno vpliva na Tol-
min ter njegovo okolico.

Ker se je kljub delnim omejitvam 
zaradi koronavirusa tudi letos v Tol-
minu napovedovalo kar nekaj festi-
valov in ker je lansko poletje poka-
zalo, da domačini in obiskovalci v 
veliki meri koristijo površine ob so-
točju Tolminke in Soče, sta Odbor za 
okolje in prostor ter Odbor za kmetij-
stvo, turizem in razvoj podeželja na 
Občini Tolmin v začetku julija župa-
nu Urošu Brežanu in občinski upra-
vi predlagala smernice za organiza-
cijo in izvedbo festivalov v letu 2021. 
Dnevno dogajanje naj bi se omejilo 
na največ osem ur, prireditve pa bi 
se morale zaključiti najpozneje do 2. 
ure zjutraj. Omogočen mora biti tudi 
prost dostop do Sotočja in do nemške 
kostnice ter zagotovljen pietetni od-
mik od tolminskega pokopališča.

Prav lansko leto, v katerem zaradi 
omejitev javnega življenja izvedba 
večine festivalov ni bila mogoča, je 
namreč pokazalo, da sotočje Tolmin-
ke in Soče v poletnem času omogoča 
razvoj mehkih ter okolju prijaznih 
vsebin. Številni domačini so se zače-
li vračati na nekoč izredno priljublje-
no lokacijo, odkrili pa so jo tudi 
obiskovalci doline, ki v prejšnjih letih 
do nje niso mogli dostopati. Obisk 
Sotočja je bil zato v poletnem času 
zelo velik. Na odobravanje je nalete-
lo tudi odprtje začasnega objekta z 
gostinsko ponudbo, ob katerem so se 
vrstili umirjeni glasbeni večeri in dru-
go športno ter kulturno dogajanje.

Oba odbora sta pri svojem delu 
sledila tudi študijam, anketam in de-
lavnicam, ki so bile v zadnjih letih 
opravljene med občani ter turisti-

V PRIMERU ORGANIZACIJE FESTIVALOV JE TREBA ZAGOTOVITI PROST DOSTOP DO SO-
TOČJA – To je ena od ključnih usmeritev, ki so jih županu Urošu Brežanu predlagali člani Od-
bora za okolje in prostor ter Odbora za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja Občine Tolmin. 
Foto: Špela Kranjc

čnimi ponudniki. Rezultati so nam-
reč pokazali, da si prebivalci želijo 
festivalskega poletnega dogajanja na 
isti lokaciji, a obenem v veliki večini 
pričakujejo tudi prost dostop do reč-
nega obrežja, ki je bil v preteklosti 
med festivali onemogočen. Občina 
Tolmin je namreč že leta 2017 naro-
čila študijo Izpostavljenost občine 
Tolmin obremenitvam festivalskega 
turizma, lani tudi izvedbo ankete 
Vplivi festivalskega turizma na obči-
no Tolmin. Anketo je ob pripravi 
Strategije razvoja in trženja turizma 
Dolina Soče 2025+ med turističnimi 
ponudniki izvedel tudi Javni zavod 
za turizem Dolina Soče. Pridobljena 
mnenja vprašanih in njihova pričako-
vanja pa se v teh nekaj letih niso 
bistveno spremenila.
Tanja Volarič Karlo

Utrinki

tega Ivana se je izgubil. Jožica Ken-
da, pobudnica oživitve, se bledo 
spominja, da naj bi varoval domove 
pred kačami. To kaže na podobnost 
z bolj poznanimi venčki svetega Iva-
na, ki so branili domove pred zlimi 
silami in vremenskimi ujmami.
Olga Zgaga, KTT Društvo Baška dediščina

INVALIDI OBISKALI PLANINO 
RAZOR
Planina Razor – V organizaciji Pla-
ninstva za invalide pri Planinski zvezi 
Slovenije so invalidi v nedeljo, 13. 
junija, obiskali kočo na planini Ra-
zor. V okviru akcij Gibalno ovirani 
gore osvajajo in Skupaj v hribe – 
Nevrorazlični AMA, vključuje osebe 
z avtizmom, motnjami v duševnem 

razvoju in ADHD, je kolona invalidov, 
vključno s tistimi na invalidskih vozič-
kih, s planine Podkuk uspešno pre-
magala vse ovire na poti do planine 
Razor. Pri koči je bil organiziran kra-
tek program, v katerem so sodelova-
li tudi udeleženci. Posebno zadovolj-
ni so bili tisti, ki so z invalidskimi vo-
zički prvič prispeli tako visoko. Po-
hod je potekal v utripu inkluzije, po-
hodnikom pa se je pridružilo veliko 
prostovoljcev.

Ves konec tedna so v koči stregli 
gluhi, ki so ob sodelovanju obisko-
valcev delo uspešno opravili. Vse se 
da, če je volje dovolj.

Lep konec tedna je vsem prinesel 
veliko novih spoznanj in doživetij.
Milena Brešan, predsednica Planinskega 
društva Tolmin

SREDI JUNIJA SO INVALIDI OBISKALI PLANINO RAZOR. Pohod je potekal v utripu inkluzije, 
pohodnikom pa se je pridružilo veliko prostovoljcev. Foto: Miljko Lesjak
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Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2014–
2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

S pomočjo lokalnega javno-za-
sebnega partnerstva so se v 
obeh preteklih programskih 

obdobjih uspešno črpala nepovratna 
sredstva. Po besedah vodje LAS Do-
lina Soče Grete Černilogar iz Poso-
škega razvojnega centra smo na zelo 
dobri poti, da do konca junija 2023, 
ko se zaključijo še zadnji projekti, 
skupaj izvedemo nekaj manj kot sto 
projektov. Na ta račun se danes na 
celotnem območju, ki ga pokriva naš 
LAS (in tudi širše), odslikava nešteto 
rezultatov, ki so plod prav vseh teh 
projektov. Prav o tem kaj vse se je do 
zdaj že uresničilo, na kakšen način 
se je pridobilo nepovratna sredstva 
in kaj nas čaka v prihodnje, nam je 
v intervjuju zaupala vodja LAS Doli-
na Soče.

Lahko rečete, da vam je v zadnji 
finančni perspektivi uspelo doseči 
vse zastavljene cilje in kazalnike, 
ki ste si jih zadali?

Na naše veselje lahko to potrdim. 
S skupnimi močmi smo v zadnjem 
finančnem obdobju, se pravi od 2014 
do 2020, prijavili 41 projektov. Res, 
da vsi še niso zaključeni, ampak nam 
je kljub temu že uspelo doseči vse 
zastavljene cilje in kazalnike – neka-
tere smo celo presegli. In prav na 
račun uspešnega črpanja nepovratne-
ga denarja smo si zagotovili še doda-
tna sredstva v višini 300.000 evrov, 
ki smo jih s pridom izkoristili za 
skupne projekte LAS. Njihova značil-
nost je, da se projektne aktivnosti 
izvajajo na celotnem območju LAS in 
naslavljajo skupni izziv.

Kaj vse ste uresničili?
S pomočjo petih javnih pozivov v 

Kako lahko s pomo~jo nepovratnih 
sredstev razvijamo pode`elje?

Na Kanalskem in v Zgornjem Poso~ju je lokalna akcijska skupina (LAS) prisotna `e od leta 2008. 
Takrat je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano upravljavcu na{ega LAS – Poso{kemu 
razvojnemu centru prvi~ dodelilo status za delovanje. 

zadnjem obdobju nam je uspelo raz-
pisati 2,8 mio evrov nepovratnih 
sredstev, na katere je kandidiralo 87 
prijaviteljev in projektnih partnerjev 
iz ekonomskega, nevladnega ter jav-
nega sektorja. Skupaj z njimi smo 
ohranili in ustvarili celo več kot šest 
prvotno načrtovanih zaposlitev, pa 
tudi več kot sprva zastavljenih 77 
usposabljanj in delavnic na temo 
podjetništva. Poleg tega smo vzposta-
vili sedem novih dobavnih verig lo-
kalnih proizvodov, izvedli okoli 30 
prireditev in dogodkov, zgradili ozi-
roma rekonstruirali štiri objekte, ure-
dili dva prostora za ranljivejše ciljne 
skupine, vzpostavili in nadgradili 16 
turističnih infrastruktur … Še bi lah-
ko naštevala. Tega je ogromno!

Ali lahko navedete kakšen konkre-
ten primer?

Seveda! Bom omenila le nekaj 
ključnih, ker je tega res veliko. Če 
pogledam naložbe v infrastrukturo … 
Tu smo zelo ponosni na nov mesno-
predelovalni obrat v Drežnici, ki nam 
prinaša dodatno možnost za prede-
lavo in prodajo mesa drobnice. Med 
zanimive naložbe sodijo še na novo 
postavljena Ribiška hiša v vasi Kal - 
Koritnica, pa obnovljeni prostori ko-
bariške ribogojnice, muzej v bovški 
Strgulčevi hiši, pred katero se je pos-
krbelo tudi za zunanjo ureditev. V 
Čadrgu se lahko pohvalijo z novim 
razstavnim vaškim prostorom, v 
Desklah z opremljenim Dnevnim 
medgeneracijskim centrom, v Bregi-

nju z novim parkiriščem, v Tolminu 
z novim učnim čebelnjakom … To so 
rezultati, ki si jih že lahko pogledate 
na samem terenu.

Poleg tega se je izdelalo nov ribji 
namaz, ki ga poznamo pod imenom 
Soški namaz in s pomočjo katerega 
se je nadgradila lokalna samooskrba 
ter uvedla nova dobavna veriga.

Nabavili smo tudi mini kombajn 
za žetje žit, mlin za mletje žit in trav-
no sejalnico, še pred tem pa se je 
kupila mobilna sadjarska linija. Za to 
mehanizacijo, ki je namenjena skup-
ni rabi, je veliko zanimanja in to ne 
le znotraj območja LAS, ampak tudi 
izven. Vendar pa ti kmetijski pripo-
močki niso na voljo vsem, ampak le 
našim prebivalcem, ki jih prej uspo-
sobimo za rokovanje z njimi.

Ja, in da ne pozabim … Poleg tega 
nam je uspelo vzpostaviti tudi novo 
kolektivno blagovno znamko Iz doli-
ne Soče in posledično dvigniti doda-
no vrednost lokalnim pridelkom ter 
izdelkom.

Prijavitelji projektov so velik pou-
darek namenili tudi varovanju in 
ohranjanju narave ter njenih danosti. 
Nastalo je več tematskih in spreha-
jalnih poti z enotnimi označitvami, s 
pomočjo projekta pa se je uredila 
tudi ena etapa pohodniške poti Juli-
ana Trail.

Kot zanimivost naj omenim še to, 
da je večji del projektov vključeval 
ranljive skupine, ki so prav tako pri-
spevale k bogatim vsebinam in uspe-
šno doseženim ciljem.

Se rezultati kažejo samo na obmo-
čju LAS Dolina Soče ali tudi širše?

Ja, seveda tudi širše. Pripravili in 

FRIKA FEST 2021 NAJ BO!
Po uspešni izvedbi celodnevnega 
dogodka Frika Fest 2019 je leto 
kasneje njegovo ponovitev onemo-
gočila epidemija. Kljub novim na-
povedim četrtega epidemiološkega 
vala ostajamo optimisti in bomo 
skušali dogodek prilagoditi razme-
ram. Tako bo namesto skoncentri-
ranega enodnevnega dogajanja 
Frika Fest 2021 predvidoma pote-
kal dve zadnji soboti v septembru, 
kjer se bodo v peki frike predstavi-
le po štiri lokalne skupine. Spozna-
li pa bomo tudi tradicionalno kuli-
nariko iz doline Soče skozi oči dveh 
kuharskih mojstrov.

Drugo soboto v oktobru pa se bo v 
tem okviru odvil še tradicionalni 
kmečki praznik, ki bo postregel s 
prigonom živine iz planin, dražbo 

goveda, ocenjevanjem in razstavo 
sirov iz doline Soče ter srečanjem 
harmonikarjev.

Dogodek se odvija v sklopu projek-
ta Oživljanje starega mestnega je-
dra Tolmina, ki ga je na poziv LAS 
Dolina Soče prijavila Občina Tolmin 
s Posoškim razvojnim centrom, ne-
povratna sredstva za izvedbo pa 
sofinancirata Republika Slovenija in 
EU iz ESRR.
T. Š. F.
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prijavili smo kar nekaj projektov so-
delovanja, vendar žal vseh nismo 
dobili odobrenih. Kljub temu smo 
realizirali tri, v katere smo povabili 
tudi partnerje iz drugih koncev Slo-
venije. Takšni projekti so zanimivi 
predvsem zato, ker z njimi prenaša-
mo znanje in primere dobrih praks 
ter na ta način še lažje soustvarjamo 
skupne zgodbe.

Tako smo na primer povezali bios-
ferna območja Slovenije in jih 
predstavili prebivalstvu kot nov po-
tencial za razvoj podjetništva na po-
deželju. Prav tako smo v okviru pro-
jekta ocenjevanja ribjih izdelkov us-
pešno povezali slovenske ribogojce in 
gostince, ob tem pa prenesli tudi 
model ocenjevanja ribjih izdelkov iz 
sosednje Avstrije na slovenska tla. Na 
račun sodelovanja petih LAS smo 
nadgradili dejavnosti na območju 
nekdanje soške fronte, in sicer tako, 
da smo Pot miru povezali z njenim 
zaledjem in izobraževali vodnike.

Kje vidite še neizkoriščen potencial?
Po mojem mnenju ima naš LAS še 

kar veliko neizkoriščenega potenciala 
in to prav pri čezmejnih projektih. Pri 
tem se nam ni uspelo uskladiti s par-
tnerji na drugi strani. Do razhajanj je 
prihajalo predvsem zaradi nepoeno-
tenih pravil za izvajanje projektov 
sodelovanja med domačimi in tujimi 
LAS. Naša želja je, da bi se te stvari 
v prihodnje uredile in da bomo lahko 
v prihajajočem programskem obdob-
ju tudi na tem področju uspešnejši.

Od kod sredstva za te projekte?
Načeloma se vire za sofinanciranje 

projektov LAS pridobiva prav iz pro-
grama CLLD, ki deluje po principu 
»od spodaj navzgor«. CLLD je kratica 
za »Community Led Local Develo-
pment«, kar prevajamo kot Lokalni 
razvoj, ki ga vodi skupnost. V tem 
programu se prepletajo različni viri 
financiranja. Poleg Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) je možno pridobiti nepovrat-
na sredstva tudi iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR) in Evrop-
skega sklada za pomorstvo in ribištvo 
(ESPR). Slovenija je v upravljanje LAS 
v programskem obdobju od 2014 do 
2020 dodelila 96 milijonov evrov. Od 
tega smo na LAS Dolina Soča prejeli 
3,5 mio evrov, ki smo jih prek petih 
javnih pozivov namenili za izbrane 
projekte.

Ob tem se lahko pohvalimo, da je 
naš LAS eden od štirih, ki izpolnjuje-
jo pogoje za črpanje denarja iz tako 
imenovanega ribiškega sklada. To je 

za naše območje izjemna priložnost, 
ki nam prinaša dodatne možnosti za 
razvoj ribištva in akvakulture. Je pa 
to priložnost tudi za sodelovanje med 
gostinci in ribogojci, da skupaj odkri-
jejo nove tržne niše.

Omenili ste princip »od spodaj 
navzgor« …

Ja, v bistvu gre za način delovanja 
oziroma pristop. »Od spodaj« zato, 
ker je v tem primeru lokalna skup-
nost tista, ki na nekem območju 
najprej izoblikuje razvojno vizijo. Na-
to skupaj s tamkajšnjim LAS na de-
lavnicah na osnovi projektnih predlo-
gov začrta smernice in zastavi strate-
gijo lokalnega razvoja. Seveda pa 
kasneje tudi sama aktivno sodeluje 
pri uresničevanju zastavljenih ciljev. 
Na ta način se »od spodaj« jasno iz-
ražajo želje po spremembah, nadgra-
dnji, razvoju … »Zgoraj« – se pravi na 
pristojnih ministrstvih oziroma na 
Agenciji RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja – pa potem projekte, s 
katerimi prijavitelji kandidirajo na 
javne pozive LAS, dokončno odobrijo.

Kakšna je torej vloga lokalnih ak-
cijskih skupin?

LAS imamo izjemno pomembno 
vlogo pri povezovanju in vključevanju 

lokalnih partnerjev. Poleg tega vsem 
potencialnim upravičencem javnih 
razpisov nudimo pomoč pri pripravi 
projektov. Zavedamo se, da je prav 
birokracija tista, ki žal marsikoga od-
bije od prijave in omejuje pri sami 
izvedbi projekta. Zato je naša anima-
cija na terenu, svetovanje in pomoč 
pri pripravi zahtevkov ter poročil tis-
ta dodana vrednost, ki nas vodi do 
uspešne realizacije projektov.

Naj pa povem še to, da z veseljem 
ugotavljamo, da so z leti tukajšnji 
prebivalci naš LAS prepoznali kot lo-
kalno idejno-informacijsko točko. Ve-
likokrat nam zazvoni telefon in se na 
drugi strani oglasi kakšen potencialni 
prijavitelj, ki si želi realizirati svojo 
projektno idejo, pa ne ve, kje bi se 
sploh lotil zadeve. Tu nastopimo mi. 
Imamo namreč dovolj širok pregled 
nad vsebinami, ki se izvajajo na ob-
močju. Zato je naša naloga, da ga 
pravilno usmerimo, po potrebi pove-
žemo s podobno mislečimi in če je 
treba vsebino dopolnimo oziroma 
nadgradimo ter zložimo v skupno 
zgodbo.

Kakšen je postopek, da se neka pro-
jektna ideja uresniči?

Kot sem že omenila, mora LAS, še 
preden se začnejo projektne ideje ure-

GRETA ČERNILOGAR, vodja LAS Dolina Soče, že zdaj vabi vse zainteresirane, ki želite prispe-
vati k razvoju podeželja v novem programskem obdobju, da podate svoje predloge oziroma 
morebitne projektne ideje. Te bodo obravnavali na organiziranih delavnicah, ki jih bodo izvedli 
po celotnem območju LAS Dolina Soče. O tem, kdaj in kje točno se bodo odvijale, bo javnost 
obveščena prek medijev ter spletne in FB-strani LAS Dolina Soče. Foto: T. Š. F.

sničevati, vsako novo programsko 
obdobje skupaj z lokalnim partner-
stvom pripraviti strategijo lokalnega 
razvoja. To je osnova, če želimo od 
pristojnih organov v okviru instru-
menta CLLD pridobiti nepovratna 
sredstva. Sledi priprava razpisne do-
kumentacije za objavo javnih pozivov. 
Ti so pogoj za pridobitev nepovratne-
ga denarja iz različnih virov financi-
ranja. Na ta način se lahko projektne 
ideje uresničujejo na različnih pod-
ročjih.

Kako kaže v prihodnje? Se nam v 
novi finančni perspektivi obetajo 
kakšne novosti?

Tako kot ostali LAS, tudi LAS Do-
lina Soča prehaja v tranzicijsko obdo-
bje, kar pomeni, da nam bodo za 
obdobje 2021–2022 dodeljena doda-
tna sredstva, ki nam bodo omogočila 
lažji prehod v novo programsko ob-
dobje.

Trenutno največ pozornosti usmer-
jamo v pripravo predloga za bolj ka-
kovostno izvajanje programa CLLD v 
novem programskem obdobju. Priza-
devamo si za povišanje razpoložljivih 
sredstev po posameznih skladih, po-
enostavitev in poenotenje administra-
tivnih ter finančnih postopkov, pa 
tudi določitev enotnih pravil za vse 
evropske sklade, ki se izvajajo znotraj 
CLLD.

Ob tem pa se nam res obeta tudi 
nekaj novosti, ki se vežejo predvsem 
na vključitev novega evropskega skla-
da v instrument CLLD. Po novem 
bomo lahko poleg nepovratnega de-
narja iz EKSRP in ESRR nepovratna 
sredstva črpali tudi Evropskega soci-
alnega sklada (ESS), medtem ko se 
bo tako imenovani ribiški sklad 
(ESPR) izvajal ločeno. To pomeni, da 
bomo morali zanj pripraviti ločeno 
strategijo lokalnega razvoja.

Kakšen je naslednji korak LAS Do-
lina Soče?

Obeta se nam veliko dela pri pri-
pravi dveh strategij lokalnega razvoja, 
zato že zdaj vabim vse zainteresirane, 
ki želite prispevati k razvoju podeže-
lja v novem programskem obdobju, 
da podate svoje predloge oziroma 
morebitne projektne ideje. Te bomo 
obravnavali na organiziranih delavni-
cah, ki jih bomo izvedli po celotnem 
območju LAS Dolina Soče, se pravi 
na Bovškem, Kanalskem, Kobariškem 
in Tolminskem. O tem, kdaj in kje 
točno se bodo odvijale, bomo javnost 
obveščali prek medijev ter spletne in 
FB-strani LAS Dolina Soče.
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič
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Ve~ o aktualnem dogajanju si lahko preberete na spletni strani LAS Dolina So~e.

DVODNEVNI POSVET LAS IN 
SRE^ANJE ^LANOV DRU[TVA 
je v začetku julija v organizaciji 
Društva za razvoj slovenskega pode-
želja v Domu Trenta gostila LAS Do-
lina Soče. Pester program, ki je bil 
obarvan na temo povezovanja narav-
nih, kulturnih in urbanih potencialov, 
je v dolino Soče pritegnil nekaj manj 
kot 50 predstavnikov vodilnih par-
tnerjev LAS iz cele Slovenije. Najprej 
so ti spoznali gostujoči LAS, v nada-
ljevanju pa še primere dobrih praks, 
ki sta jih predstavila Davorin Koren, 
vodja oddelka za trajnostni razvoj iz 
javnega zavoda Triglavski narodni 
park, in Viljam Kvalić, direktor Tu-
rizma Dolina Soče. Posvet, ki vsako 
leto poteka na drugem koncu Slove-
nije, služi za izmenjavo izkušenj in 

VRGLI TRI MUHE NA EN MAH 
– To poletje je Center za socialno de-
lo – enota Tolmin v sodelovanju z 
Ribogojnico Faronika pod okriljem 
počitniškega programa Uživaj dan in 
ne bodi sam! letošnjim udeležencem 
približal tudi dve avtohtoni ribji vrsti. 
Tri skupine otrok in mladostnikov, 
starih od šest do 15 let, so v sklopu 
tematskih delavnic spoznale življenje 
v Soči in njenih pretokih. Ob tem so 
največ pozornosti namenili prav ogro-
ženemu jadranskemu lipanu in soški 
postrvi, ki ji je ob pomoči Ribiške 
družine (RD) Tolmin uspelo ubežati 
izumrtju. Predstavitev je potekala v 
okviru projekta NovaRiba, s katerim 
želijo prijavitelji s pomočjo ribjih iz-
delkov spodbujati lokalno samooskr-

S HORTIKULTURNO TERAPIJO 
DO RAJSKEGA VRTI^KA – Po 
tem, ko je Varstveno delovni center 
(VDC) Tolmin prek poziva LAS Dolina 
Soče pridobil projekt Vrtiček in horti-
kulturna terapija, je iz nekoč povsem 
nefunkcionalnega vrta tu nastal pravi 
mali raj. Za hortikulturno terapijo, izo-
braževanje in druženje urejen prostor 
je danes dostopen vsem – tudi gibalno 
in senzorno oviranim osebam. Na ra-
čun novih visokih gred in klopi z mi-
zami se lahko prav vsi uporabniki VDC 
vključijo v ta terapevtski program. Kot 
pojasnjuje koordinatorka projekta 
Aleksandra Božič, hortikulturna tera-
pija po eni strani vključuje urejanje 
vrtov in gojenje rastlin z namenom 
ohranjanja duševnega ter telesnega 

predstavitve primerov dobrih praks. 
»Za nas je povezovanje izjemno po-
membno, saj na tak način skupaj 
rešujemo izzive, s katerimi se LAS 
soočamo in hkrati iščemo projektne 
ideje za nova sodelovanja. Priložnost 
za to se nam obeta konec leta, ko se 
bomo lahko s projekti sodelovanja po-
tegovali za nov nepovratni denar,« je 
pojasnila vodja LAS Greta Černilo-
gar. Primeri dobrih praks, ki so si jih 
v drugem delu posveta ogledali tudi 
na terenu, so se navezovali na projek-
te Približajmo Unescova biosferna 
območja prebivalcem, Revitalizacija 
prostora in uma, Avtohotne pasme v 
Julijskih Alpah, Pot Juliana Trail, Ri-
biška hiša, Pot miru, Vzpostavitev 
kolektivne blagovne znamke Iz Doline 
Soče ... Foto: Maša Klavora

bo. Kot je pojasnil Tomo Sotenšek, 
direktor Faronike, ki je hkrati prijavi-
teljica projekta, bodo ribe, ribje izdel-
ke in recepte v prihodnje predstavili 
tudi na novi spletni strani. Vsekakor 
pa bodo nove izdelke skušali vključi-
ti tudi v kolektivno blagovno znamko 
Iz Doline Soče, ki se razvija iz še ene-
ga ribjega projekta – RIBAsador. Mla-
di udeleženci so na terenu prejeli 
tudi učne liste o jadranskem lipanu, 
ki so nastali v okviru projekta z nas-
lovom Lipan v porečju Soče. Z njim si 
omenjena RD in Zavod za ribištvo 
Slovenije prizadevata rešiti obstoj ja-
dranskega lipana. Vse tri omenjene 
projekte sofinancirata Republika Slo-
venija in EU iz ESPR. 
Foto: Metka Štrukelj

zdravja, po drugi pa tudi druženje. Gre 
za odlično kombinacijo gibalnih vaj 
in zaznavanja okolice (vonj, otip). Ob 
tem pa oskrbovanci in zaposleni za-
interesiranim nudijo tudi voden ogled 
vrta z izobraževalnimi vsebinami (raz-
lago hortikulturne terapije, uporabnostjo 
rastlin, predelavo in kulinariko ...). Z 
vsem naštetim pridobivajo spretnosti, 
ki jih lahko prenašajo tudi v druga 
okolja. Ob koncu projekta so pripra-
vili tudi posnetek (ta je na ogled na 
spletni strani LAS Dolina Soče), s ka-
terim nas popeljejo v čas, ko so v svoj 
vrt prvič zakopali lopato pa vse do 
danes, ko že žanjejo sadove dela svo-
jih pridnih rok. Projekt sofinancirata 
Republika Slovenija in EU iz EKSRP. 
Foto: Tatjana Šalej Faletič
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URBANI SPREHOD 2021
Tolmin – Društvo za ohranjanje in 
razvoj Tolmina (DOR) je po lanski 
prekinitvi zaradi pandemijskih ukre-
pov letos urbani sprehod (»Jane's 
Walk«) po ulicah Tolmina in okolice 
tega izvedlo sedmič. Iz parka pred 
cerkvijo se je skupina 12 udeležen-
cev sprehodila do spomenika Albi-
nu Rejcu in Brunu Morettiju, kjer 
je predsednica DOR Martina 
Klanjšček spregovorila o dogod-
ku, v spomin na katerega je bilo 
obeležje postavljeno. Na Petelincu 
sem avtor prispevka predstavil pro-
metne, rekreacijsko-turistične in iz-
obraževalne možnosti jugozahod-
nega dela Kozlovega roba. Pred-
stavljena je bila tudi predvidena 
prenova drugega dela Brunovega 
drevoreda.

Po prehojenih nekaj sto metrov 
ceste proti Doljam smo se ustavili v 
bližini odcepa pešpoti proti travni-
kom na Prodih in ugotavljali varno-
stni vidik. Valter Valentinuzzi je 
predstavil zamisel o novi povezoval-
ni cesti do poslovne cone Na logu, 
z udeleženci pa smo razmišljali tej 
o možnosti za razbremenitev avto-
mobilskega prometa skozi mesto. 

Pregledali smo novo označeno pot, 
ki jo rekreativci uporabljajo za pre-
hod do kinološkega centra in po-
slovne cone. Ugotavljali smo njeno 
prehodnost, morebitne ovire in po-
vezanost poti s poslovnim sredi-
ščem.

Na Prode smo se spustili mimo ki-
nološkega centra do odcepa poti 
proti glavni cesti Tolmin–Nova Gori-
ca. Po uvodnih besedah Ingrid 
Pentek smo spoznavali nove, že 
uresničene, funkcionalne možnosti 
tega prostora in jih primerjali z 

opredelitvami v veljavnem občin-
skem prostorskem načrtu. Zavili 
smo mimo rezervnega, nekoč glav-
nega, vodnega črpališča. Po dokaj 
strmi poti nad zeliščnim vrtom smo 
prišli na lokalno dovozno pot pod 
ulico Na Petelincu, nadaljevali po 
lokalni cesti mimo Kančana in se 
po Brunovem drevoredu vrnili na iz-
hodiščno točko. V senci parkovnih 
dreves smo strnili naša opažanja in 
ugotovitve, ki jih bomo predstavili 
na spletni strani društva DOR.
Radovan Lipušček, tajnik društva DOR

POLETJE S KNJIGO
Zgornje Poso~je – Tudi v letošnjem 
poletju Knjižnica Cirila Kosmača Tol-
min skrbi, da se v Zgornjem Posočju 
širi bralna kultura. Bralci lahko spod-
budo za branje poiščete znotraj pro-
jektov Bralna bratovščina in Primorci 
beremo, bralni klub Primorci bere-
mo ob skodelici kave pa v posame-
znih dopoldnevih druži ljubitelje slo-
venske pisane besede pred Knjižni-
co Bovec. Večerno sprostitev ponu-
jajo filmske projekcije Kina pod bre-
zami, ki se v sodelovanju s Kinogle-
dališčem Tolmin že šesto poletje za-
pored odvijajo v atriju tolminske knji-
žnice. Med spremljevalnimi dogodki 
posebej izpostavljamo predstavitev 
biografije Rac o igralcu Radku Poli-
ču in pogovor z avtorico knjige Pe-
tro Pogorevc. Dogodek bo v začet-
ku avgusta potekal v sklopu akcije 
Beletrinini trubadurji. Slednji to pole-
tje gostujejo tudi v Knjižnici Bovec, 
kjer smo v juniju prisluhnili pogovoru 
z Janijem Virkom, začetek sep-
tembra pa prinaša pogovor s pisate-
ljico Snežano Brumec.

Tudi lisica Mica bo poletni čas preži-
vela v bližini naših knjižnic in skupaj 
s knjižničarkami vodila otroke v ču-
doviti svet pravljic ter jih navduševala 

»JANE'S WALK« – Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina je po lanski prekinitvi zaradi pan-
demijskih ukrepov letos urbani sprehod po ulicah Tolmina in okolice tega izvedlo sedmič. 
Foto: Miha Mlekuž
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Knji`na polica

nja je postal legenda. Še večja legen-
da pa je postal, ko je mnogo prezgo-
daj, leta 1991, odšel v večnost.« Pri-
jatelji se ga pogosto spominjajo, vsa-
kih pet let pa še prav posebej – letos 
z izdajo pričujoče knjige, ki je razde-
ljena na tri poglavja.

Prvo je namenjeno prelomnemu 
času druge polovice 20. stoletja, ki je 
prinesel burne, hitre spremembe in 
skokovit razvoj znanosti. Osrednji lik 
drugega poglavja je Huljo, o katerem 
so spregovorili njegovi prijatelji, sopot-
niki. Zadnje pa je namenjeno špor-
tnim dejavnostim na Kobariškem: 
teku, smučarskim tekom, kolesarstvu, 
nogometu, kajakaštvu, zmajarstvu, 
planinstvu … Bogato slikovno gradivo 
dodatno podkrepi in obogati pripoved 
ter spomine na to obdobje.

NASLOV: Huljo in prijatelji. AV-
TOR: Zdravko Likar. ZALOŽILA: 
Ustanova »Fundacija Poti miru v Po-
sočju«. KRAJ IZDAJE: Kobarid. LETO 
IZDAJE: 2021. ŠTEVILO STRANI: 
128. NAKLADA: 500. FORMAT: 21,0 
cm × 29,6 cm. VEZAVA: mehka.

Huljo in prijatelji
Marca je minilo 30 let od smrti 

Alojza Fona - Hulja, človeka, ki je v 
70. in 80. letih preteklega stoletja dal 
dogajanju na Kobariškem neizbrisen 
pečat. »Vse se je vrtelo okoli njega, 
bil je vseprisoten. Bil je simbol naše 
generacije,« je v uvodu zapisal Zdrav-
ko Likar. »Že za časa svojega življe-

Zakon narave in 
objestnost ~loveka

V lanskem letu so območne iz-
postave Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti Ajdovščina, Idrija, 
Nova Gorica in Tolmin razpisale li-
kovni, fotografski in literarni natečaj 
za kratko zgodbo z namenom obele-
žitve obletnic rojstva ter smrti pisate-
ljev Franceta Bevka in Cirila Kos-
mača. Navezoval se je na njun »od-
nos do narave in rodne zemlje, ki se 
na simbolni ravni prepleta z družbe-
nim angažmaje.« Med prispelimi deli 
so izbrali osem kratkih zgodb, devet 
likovnih del in 29 fotografij, ki so 
predstavljene v pričujočem zborniku. 
Kot je v uvodu zapisano, »skupna 
sporočilnost del kaže, da narava in 
odnosi v njej niso samoumevni. Nad 
posameznikom oziroma posamezni-
co stoji zahtevna dolžnost: odgovor-
nost za svoja dejanja.«

NASLOV: Zakon narave in obje-
stnost človeka. Zbornik izbranih lite-
rarnih, likovnih in fotografskih del 

natečaja JSKD Ajdovščina, Idrija, 
Nova Gorica in Tolmin. UREDILE: 
Tanja Badalič, Tinka Černilogar in 
Petra Paravan. IZDAL: Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti. KRAJ IZ-
DAJE: Ljubljana. LETO IZDAJE: 
2020. ŠTEVILO STRANI: 70. NAKLA-
DA: 350. FORMAT: 21,1 cm × 26,9 
cm. VEZAVA: mehka.

nad branjem in obiskovanjem knji-
žnice. Prva v seriji poletnih pravljic 
se je odvila v okviru Kobariškega 
sejma konec junija. Mlade obisko-
valce naših knjižnic in spletne 
podstrani za otroke čaka poletna 
uganka meseca, za vse, »ki si upa-
jo«, pa naši knjižničarji pripravljajo 
knjižne pakete presenečenja pod 
imenom Knjižna pekarna. Po knjigah 
lahko posežete tudi v posebnih knji-

pravi dobi nagrado. V osmih mese-
cih, kolikor je akcija trajala, se je va-
njo vključila polovica tretješolcev.

Prav posebno so se v tem šolskem 
letu potrudili učenci 3.a iz OŠ Duša-
na Muniha Most na Soči. Postali so 
prvi razred tretješolcev iz Zgornjega 
Posočja, v katerem so prav vsi 
učenci brali in »zmagali«. Za branje 
so prejeli nagrade – športne digital-
ne ure, ki so se jih neizmerno razve-
selili. Dodatno smo jih nagradili z lut-

kovno predstavo – kamišibajem; 
ogladali so si rezijansko ljudsko 
zgodbo Kako je rusica pregnala gr-
dinico.
Želimo si, da bi z veseljem brali tudi 
v prihodnje. Konec koncev nas bra-
nje lahko vedno in povsod zabava; z 
dobro knjigo v rokah nam namreč ni 
nikoli dolgčas.
Alenka Mahajnc, vodja projekta Moja 
knjižnica – Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin

V POLETNE BARVE ODETA HIŠICA STOJI 
SREDI PRAVLJIČNE SOBE v tolminski knji-
žnici in mlade bralce vabi k počitniškemu 
raziskovanju knjižnih vsebin. Foto: arhiv Knji-
žnice Cirila Kosmača Tolmin

JUNIJA SE JE ZAKLJUČILA 15. AKCIJA BRANJA Moja knjižnica – Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin. Tretješolce, ki so akcijo uspešno zaključili, so nagradili s športno digitalno uro in lutkov-
no predstavo – kamišibajem. Foto: arhiv Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

žnih hiškah, imenovanih SeniKnjig, 
ki se nahajajo na devetih različnih 
lokacijah v Zgornjem Posočju, med 
drugim pred tolminsko knjižnico, 
kjer lahko s knjigo v roki posedite v 
senci brez. Več o dejavnostih in po-
letnem dogajanju lahko preberete 
na spletni strani knjižnice, aktualno 
dogajanje pa spremljajte na družbe-
nih omrežjih IG in FB.
Jerneja Berginc, direktorica Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin

ZAKLJU^ENA 15. AKCIJA 
BRANJA ZA TRETJE[OLCE
Zgornje Poso~je – V juniju se je za 
tretješolce iz Zgornjega Posočja 
končala že 15. akcija branja Moja 
knjižnica – Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin. Njen glavni in osnovni na-
men je spodbujanje k samostojne-
mu branju knjig ter obiskovanju knji-
žnice.

Ob začetku akcije oktobra 2020 
smo tretješolce ob obiskih v knjižni-
cah povabili k sodelovanju. Seznani-
li smo jih s pravili in jim razdelili bral-
ne mape, v katere so učenci zapiso-
vali vsebine prebranih knjig in zanje 
dobivali žige. Akcija je zastavljena 
tako, da vsakdo lahko »zmaga«, se 
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MOTORISTI MNO@I^NO PO 
BLAGOSLOV NA TOLMINSKO
Zatolmin – Prvi sobotni junijski do-
poldne je Tolminsko preplavila črni-
na, bobnelo je in rohnelo. To ni bila 
reklama za metalski festival, ampak 
odziv na povabilo Moto kluba (MK) 
Soča Tolmin na žegnanje motorjev 
in motoristov. Prihajali so množično 
in iz prav vseh slovenskih pokrajin – 
od Prekmurja do Jadranske obale in 
vseh drugih vmes. Presenečeni or-

ganizatorji so jih našteli največ 
doslej – več kot dvesto. Krajani Za-
tolmina so bili nad tako številnimi go-
sti, ki so se zgrnili k podružnični ba-
ročni cerkvici sv. Petra, ki stoji na 
tem mestu že od 12. stoletja, narav-
nost osupli. Pozdravil jih je član 
upravnega odbora MK Soča Tolmin 
Boris Leban in izrazil veselje nad 
odličnim odzivom. Tolminski župan 
Uroš Brežan, že tradicionalni gost 
dogodka, je poudaril, da nagovarja 

na in ministra tudi predsednik Gasil-
ske zveze Slovenije (GZS) Janko 
Cerkvenik in okrajni poveljnik gasil-
ske zveze v Beljaku Patrick Unter-
reider, predstavniki Gasilske zveze 
Tolmin ter Uprave RS za zaščito in 
reševanje. Osrednji govorec, minister 
Tonin, je poudaril pomen gasilstva v 
lokalnem okolju, tudi v povezavi s 
sveže podpisanim pismom o nameri 
za gradnjo omenjenega centra, ki 
ga tako gasilci kot ostale službe, ki 
sestavljajo sistem zaščite in reševa-
nja v Tolminu, nujno potrebujejo.

Predsednik GZS Cerkvenik je na pri-
reditvi podelil državna odlikovanja – 
gasilske plamenice, ki so jih prejeli 
člani PGD Tolmin Miroslav Gaber- 
šček, David Rejc, Matevž Rovšček, 
Klara Šuligoj in Miha Vencelj.
Luka Makuc, poveljnik PGD Tolmin

RAZSTAVA OB 100-LETNICI 
PGD GRAHOVO OB BA^I
Grahovo ob Ba~i – Prostovoljno 
gasilsko društvo (PGD) Grahovo ob 
Bači letos praznuje stoto obletnico 
delovanja. Prve korake je zastavilo v 
času italijanske zasedbe, kar je bilo 
za tisti čas zelo pogumno. Pogum, 
iznajdljivost in vztrajnost sta graho-
vske gasilce gnala naprej vse do da-
nes, ko s svojim prostovoljstvom us-
pešno sledijo potrebam sodobnega 
časa in z veseljem ohranjajo gasil-
sko poslanstvo.

Priprave, s katerimi so začeli že lani, 
je nekoliko upočasnil koronavirus, a 
gasilci so odločeni, da praznovanje 
tako visoke obletnice bo, in sicer 
predvidoma to jesen – 11. sep-
tembra. Že v maju je gasilski dom 
dobil novo gasilsko sireno.

V začetku junija se je izkazala gasil-
ska mladina. V okno nekdanje vaške 
trgovine v pritličju Doma krajanov je 
pod mentorstvom Jakoba Šorlija in 
ob nasvetih domačinke, slikarke 
Stanke Golob, postavila na ogled 

140 LET TOLMINSKEGA 
GASILSKEGA DRU[TVA
Tolmin – Prostovoljno gasilsko dru-
štvo (PGD) Tolmin letos praznuje 
140-letnico delovanja. Ob tej prilož-
nosti se je zvrstilo več prireditev. 
Sredi maja smo v avli Knjižnice Cirila 
Kosmača Tolmin pripravili fotograf-
sko razstavo, ki je v sliki kronološko 
predstavila napredovanje in razvoj 
PGD od ustanovitve do današnjih 
dni. V torek, 8. junija, je v atriju knji-
žnice potekala predstavitev celovite 
kronike društva z naslovom Tminska 
gasilska kronika, ki jo je napisal njen 
član Martin Šavli. Skupaj z Matevž-
em Rovščkom, ki jo je opremil s sli-
kovnim gradivom, sta jo predstavila, 
orisala nastajanje oziroma zbiranje 
gradiva ter opisala nekatere po-
membnejše dogodke, ki so vplivali 
na razvoj gasilstva na Tolminskem.

Osrednja prireditev – parada in 
proslava ob 140-letnici – je bila or-
ganizirana 26. junija. Udeležil se jo 
je tudi minister za obrambo RS mag. 
Matej Tonin. Dodatno težo je do-
godku dodalo dejstvo, da je visoki 
gost skupaj z županom Občine Tolmin 
Urošem Brežanom podpisal pismo 
o nameri za gradnjo centra zaščite 
in reševanja na območju nekdanje 
vojašnice Na logu v Tolminu.

Za gledalce je bila najbolj impozan-
tna parada, ki jo je sestavljalo 17 
praporjev vabljenih gasilskih dru-
štev, v ešalonih pa je skupaj sodelo-
valo več kot 120 članov, mladih, tu-
jih delegacij iz pobratenega Beljaka 
ter pripadnikov drugih sil zaščite in 
reševanja. Motorizirani del je obse-
gal 33 vozil – od starodobnikov, ga-
silskih vozil ter vozil drugih služb sis-
tema zaščite in reševanja. Parada je 
potekala od gasilskega doma, mimo 
častne tribune pri avtobusni postaji 
do starega mestnega jedra, kjer se 
je nato odvila proslava.

S častne tribune je parado spremljalo 
več pomembnih gostov, poleg župa-

TOLMINSKI GASILCI LETOS OBELEŽUJEJO 140-LETNICO DELOVANJA. Na osrednji prireditvi, 
ki je bila konec junija, so podelili državna odlikovanja – gasilske plemenice, ki so jih prejeli Miro-
slav Gaberšček, David Rejc, Matevž Rovšček, Klara Šuligoj in Miha Vencelj. Foto: Miljko Lesjak

ČLANI PGD GRAHOVO OB BAČI so letos praznovali stoto obletnico delovanja. Ob tej priložno-
sti je nastala tudi zanimiva razstava stare gasilske opreme. Na njej si boste med drugim lahko 
ogledali tudi motorno brizgalno črpalko »gosko« iz leta 1944. Foto: Metka Belingar in Olga Zgaga

razstavo stare gasilske opreme, ki jo 
hrani društvo. Že davno pozabljena 
motorna brizgalna črpalka »goska« iz 
leta 1944, nekdanje gasilske čelade, 

drobno orodje, cevi … navdušujejo 
ne le gasilce, ampak tudi mimoidoče 
in ljubitelje starin. Z zanimanjem si 
jih ogledujejo skupine obiskovalcev, 
ki jih KTT Društvo Baška dediščina 
vodi po tematski poti Na svoji zemlji, 
ob njej pa zaustavijo korak tudi po-
hodniki po krožni poti Juliana Trail.

Osrednja jesenska slovesnost bo 
prav gotovo praznik ne le za društvo, 
ampak za vse, ki cenijo in spoštuje-
jo njegovo delo.
Olga Zgaga, KTT Društvo baška 
dediščina

LETOŠNJI BLAGOSLOV VEČ KOT DVESTOTIH MOTORISTOV IN NJIHOVIH JEKLENIH KO-
NJIČKOV je potekal na obronku Triglavskega narodnega parka pri cerkvici sv. Petra, ki nad Za-
tolminom domuje že vse od 12. stoletja dalje. Foto: Vili Florjančič
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INFORMACIJE: 

telefon: 
05/33-53-119 
(Ksenija Petek)

e-pošta: 
ksenija.petek@lung.si

Vsak udeleže-
nec, ki zaključi 

osnovno šolo, je 
velik uspeh, h 

kateremu lahko 
pripomoremo 

SKUPAJ. 

V naši regiji je po podatkih še vedno veliko 
zaposlenih (in drugih), ki nimajo zaključene 
osnovne šole – delno tudi zato, ker še ne 
poznajo brezplačne in udeležencem prijazne 
možnosti za dokončanje OŠ programa. Na 
Ljudski univerzi Nova Gorica (LUNG) ima-
mo dolgoletno tradicijo izvajanja programa 

OSNOVNA ŠOLA ZA 
ODRASLE. 
POMEMBNE PREDNOSTI:
• brezplačno izobraževanje, • možnost za-
ključka v krajšem času, • prilagodljivost ude-
ležencem, • odlični učitelji, • osebni pristop, 
• zagotovljena učna pomoč, • dodatna po-
moč svetovalke.

Program poteka vse leto, vpis pa je 
možen septembra in januarja. Ta čas 
velja izkoristiti.

Udeleženci na LUNG-u niso le številke, vsa-
kemu se skušamo približati in ga za uspešno 
delo dodatno motivirati. Verjamemo, da vam 
ali vašim bližnjim z informacijami, svetova-
njem in pravo spodbudo lahko omogočimo 
pridobitev osnovnošolske izobrazbe. Naše 
svetovanje je brezplačno in zaupno.

LJUDSKA UNI-
VERZA NOVA 

GORICA
Cankarjeva ulica 8
5000 Nova Gorica

Knji`na polica

Po sledeh Franceta 
Bevka v Ba{ki grapi

KTT Društvo Baška dediščina je 
v lanskem letu izdalo in v okviru ju-
bilejnega 10. pohoda po Bevkovi poti 
predstavilo knjižico Po sledeh Fran-
ceta Bevka v Baški grapi. Leto 2020 
je bilo Bevkovo leto, saj smo beležili 
130. obletnico rojstva in 50. obletnico 

smrti »borca za materinščino in na-
šega primorskega rojaka Franceta 
Bevka.« Kot je v uvodu zapisala av-
torica besedila in urednica Olga Zga-
ga, so poskušali v Baški grapi poiska-
ti znane in manj znane pisateljeve 
sledi. V knjižici so tako zbrani spo-
mini tamkajšnjih prebivalcev, borcev 
in njegovih sorodnikov. »Vsi se spo-
minjajo njegovih toplih besed, ki še 
vedno božajo njihove duše.« Knjižica 
vsebuje številne arhivske fotografije. 

NASLOV: Po sledeh Franceta Bev-
ka v Baški grapi. AVTOR: Olga Zga-
ga. ZALOŽILO: KTT Društvo Baška 
dediščina. KRAJ IZDAJE: Baška gra-
pa. LETO IZDAJE: 2020. ŠTEVILO 
STRANI: 30. NAKLADA: 500. FOR-
MAT: 14,7 cm × 21 cm. VEZAVA: 
mehka.

Od ~evlja do tovarne 
~evljev »Jelen« Tolmin

V lanskem letu je v samozaložbi 
izšla knjiga z naslovom Od čevlja do 
tovarne čevljev »Jelen« Tolmin. Avtor 
Stojan Kenda je v njej predstavil ra-
zvoj čevljarstva v Tolminu, ki je nekoč 
mnogim dajalo zaslužek. Kot je zapi-
sal v uvodu, je zgodovina te dejavno-
sti dolga in pestra. »Od samostojnih 
delavnic v skoraj vsaki vasi do zdru-
ževanja v Okrajno čevljarsko delav-
nico in nato do Čevljarske zadruge. 
Ta se je preoblikovala v Okrajno če-
vljarsko podjetje Tolmin, kasneje pa 
preimenovala v Čevljarsko podjetje 
'Jelen' Tolmin in nato še v Tovarno 
čevljev 'Jelen' Tolmin.« Zapisi so 
podkrepljeni z arhivskimi dokumenti, 
osebnimi dokumenti nekdanjih zapo-

slenih in članki, objavljenimi v časo-
pisih.

NASLOV: Od čevlja do tovarne čev-
ljev »Jelen« Tolmin. AVTOR: Stojan 
Kenda. ZALOŽBA: samozaložba. 
KRAJ IZDAJE: Tolmin. LETO IZDA-
JE: 2020. ŠTEVILO STRANI: 50. NA-
KLADA: 50. FORMAT: 21 cm × 30 
cm. VEZAVA: mehka.

Cerkev v cerkvi
Arheološke raziskave, ki so se v 

cerkvi sv. Lenarta v Volčah izvajale 
ob popotresni obnovi leta 2016, so 
poleg drugih zanimivih najdb odkrile 
temelj starejše stavbe. Pred vhodom v 
današnjo cerkev odkrita polkrožna 
absida je stavbo nedvomno opredelila 
za cerkev. Glede na proporce in ma-
sivnost temeljev gre za predromansko 
arhitekturo, domnevno iz 9. stoletja. 
»Prav ta najdba je 'krivec' za nov 
zbornik o volčanskih cerkvah, saj je 
odkritje cerkve v cerkvi prineslo več 
vprašanj kot odgovorov.« Na nekatera 
od njih so skušali odgovoriti avtorji 
prispevkov v zborniku. Ta je razdeljen 
na dva dela; v prvem so prispevki 
vezani na cerkev sv. Lenarta, tamkaj-
šnja arheološka odkritja in poskuse 
interpretacij. »Drugi sklop zbornika 

s podnaslovom Volče v preteklosti 
zaobjema širšo zgodovinsko proble-
matiko Volč in članke, ki so po-
membni za odkrivanje zgodovine 
kraja in prostora.«

NASLOV: Cerkev v cerkvi. Zbornik 
prispevkov o arheoloških odkritjih v 
cerkvi sv. Lenarta v Volčah in zgodo-
vini kraja. UREDIL: Miha Mlinar. 
IZDAL: Tolminski muzej. KRAJ IZ-
DAJE: Tolmin. LETO IZDAJE: 2019. 
ŠTEVILO STRANI: 128. NAKLADA: 
300. FORMAT: 19,1 cm × 25,8 cm. 
VEZAVA: mehka.
Knjižno polico napolnila: Mateja Kutin

ljubitelje jeklenih konjičkov prav na 
robu Triglavskega narodnega parka, 
ki sicer pokriva dobrih osem odstot-
kov tolminske občine. Motoristom je 
zaželel varno, prijetno in zanimivo 
vožnjo ter veliko užitkov med biva-
njem v tem delu Slovenije.

Po nagovoru je tolminski dekan Da-
mijan Bajec blagoslovil jeklene ko-
njičke in njihove voznike. V prošnje 
je strnil želje, da bi kot udeleženci v 
prometu z božjo pomočjo zmogli 
pravilno uravnavati svoje čute, deja-
nja in razum. Zahvalil se je MK Soča 
Tolmin, da dogodek pripravlja vsako 
leto na drugi lokaciji, s čimer dviga 
prepoznavnost sakralne dediščine 
občine Tolmin. Zadovoljni, da so mi-
lost blagoslova lahko doživeli v živo, 
so druženje v Zatolminu zaključili ob 
sladkih dobrotah domačega dona-
torja, motorje pa okrasili s spomin-
sko nalepko.

Preostanek dneva so namenili pano-
ramski vožnji skozi Klavže na Šen-
tviško planoto do Pečin, kjer so jih 
pogostile članice in se skozi Slap ob 
Idrijci vrnili v Tolmin do društvenih 
prostorov. Tam jih je že nestrpno ča-
kal društveni kuhar.
Olga Zgaga, KTT Društvo Baška 
dediščina

mailto:ksenija.petek@lung.si
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NOVOSTI NA DALJINSKI 
POHODNI[KI POTI JULIANA 
TRAIL
Julijske Alpe – Takoj po začetku 
sproščanja korona ukrepov lahko ta-
ko pri nas kot na Gorenjskem po-
novno srečujemo mlajše in tiste v 
nekoliko zrelejših letih, Slovence in 
tujce, ki v pohodniški opremi z opr-
tanimi nahrbtniki koračijo po Julij-
skih Alpah. Vse več jih je. Ko jih 
povprašamo, kam gredo, je odgovor 
skoraj enoglasen »po Juliana Trail«. 
Gre za daljinsko pohodniško pot, ki 
vodi okoli Julijskih Alp in je bila od-
prta jeseni 2019. Že lani je ta pot v 
poletni sezoni doživela izjemno obi-
skanost in priljubljenost.

V Skupnosti Julijske Alpe smo se tu-
di letos pripravili na novo sezono in 

Utrinki

Utrinki

PESTER ZA^ETEK NOVE 
PLANINSKE SEZONE
Ba{ka grapa – Planinsko društvo 
(PD) Podbrdo je v juniju v sodelova-
nju s Planinsko zvezo Slovenije 
(PZS) s prostovoljnim delom 
vzpostavilo do tedaj neprevozni od-
sek Slovenske turnokolesarske poti 
na meji med Cerkljanskim in Tolmin-
skim. Gre za povezavo med vrhom 
Ravni in vasjo Porezen, ki se nave-
zuje na obstoječo makadamsko 
cesto za Podbrdo. Pri tem so PD s 
priporočili in nasveti pomagali doma-
čini. S podrastjo, grmovjem in drugi-
mi ovirami se je pod vodstvom pred-
sednika PZS in navdušenega 
gorskega kolesarja Jožeta Rovana 
z motornimi žagami in kosami, kram-
pi, sekirami in macolami spopadlo 
pet članov društva. Ob vremenski 
naklonjenosti je akcija odlično uspe-
la. Odsek se navezuje na kolesar-
sko pot Juliana Bike, ki je uradno 
zaživela konec junija. Zadnja etapa 

preči tudi Podbrdo.
Pred letošnjim odprtjem planinske 
postojanke na Črni prsti pa je odsek 

Grahovo-Koritnica povabil na temat-
ski večer. Dogodek je izkoristil za 
podelitev zahval članom za pripa-

dnost društvu, ki so v preteklem letu 
praznovali okrogle življenjske oble-
tnice. Tri članice in prav toliko čla-
nov je v svoji knjigi življenja obrnilo 
sedemdeseti list, Marija Marjuča 
Volf iz Podbrda pa je popisala 
osemdesetega. Prav planinske poti 
in stezice so jo nagovorile k pesni-
kovanju. Z recitiranjem dveh pesmi 
je obarvala tudi tokratne slovesne 
trenutke.

Drugi del tematskega večera je bil 
namenjen predstavitvi letošnjih oskr-
bnic planinskega doma na Črni 
prsti. Upravni odbor PD Podbrdo je 
izbral prijavo treh deklet, ki so se do 
zdaj že dobro znašle pri opravljanju 
tovrstnih del in nalog. Poleg tega so 
navdušene nad odkrivanji domačih 
krajev in tujih dežel, tako da imajo v 
svoji malhi zbranih kar nekaj potopi-
sov. Ob slikovni projekciji so opisale 
svojo izkušnjo z obiska Galapaških 
otokov.
Olga Zgaga, članica PD Podbrdo

V PD PODBRDO SO SE ZA PRIPADNOST DRUŠTVU ZAHVALILI VSEM ČLANOM, ki so v 
preteklem letu praznovali okrogle življenjske obletnice. Iz leve stojijo: Vilma Bonča, Zdenko 
Torkar, Viktor Kemperle, Marija Marjuča Volf s predsednikom PD Podbrdo Tomažem Štenk-
lerjem. Manjkajo Miran - Anton Drole, Danica Kemperle in Danijela Štendler. Foto: Alenka 
Zgaga

za obiskovalce omenjene poti prip-
ravili nekaj novosti. Osnovnemu kro-
gu s 16 etapami smo dodali štiri no-
ve, ki vodijo iz Tolmina na Kolovrat 
in nato dalje čez Kanalski Kolovrat v 
Brda in Solkan.

Poleg tega smo se odzvali na pobu-
de pohodnikov in na vsaki etapi na-
mestili žig; na nekaterih etapah celo 
dva. Tako je od letos dalje možno 
zbirati žige, ki so nameščeni in pri-
merno označeni na terenu. Lokacija 
žiga je označena tudi na karti vsake 
etape, ki jih najdete v prenovljeni in 
dopolnjeni izdaji vodnika po tej da-
ljinski pohodniški poti, v prenovljeni 
knjižici pa je prostor za odtise žigov. 
Tisti, ki bodo zbrali vsaj žige na osnov-
nem krogu in bodo to želeli, lahko 
vodnik z izpolnjenimi žigi pošljejo na 
v vodniku naveden naslov »booking 
centra« v Bovcu. Za zbrane žige bo-
do prejeli posebno priznanje in pri-
ložnostno nagrado, dnevnik pa bo-
do v centru vrnili pošiljatelju.

Za konec naj spomnimo, da si lahko 
pohodniki pri informiranju in orienta-
ciji na poti pomagajo na več nači-
nov: bodisi na vseh TIC na območju 
Skupnosti Julijskih Alp bodisi s po-
močjo tiskanega vodnika z zemljevi-
di etap. Vsekakor pa so zelo upo-
rabni tudi digitalni opisi in GPX-sle-
di, ki so na voljo na spletnem porta-
lu Outdoor Active oziroma jih ponuja 
posebna mobilna aplikacija Juliana 
Trail. Ob vsem tem pa ne gre poza-
biti še na usmerjevalne oznake ob 
poti. Vsekakor pa je najboljši »vo-
dnik« prav kombinacija uporabe 
vsega navedenega.
Martin Šolar, Skupnost Julijske Alpe

JULIANA BIKE – 
TURNOKOLESARSKI KROG 
OKOLI JULIJSKIH ALP
Mojstrana – Krožna daljinska turno-
kolesarska pot Juliana Bike sledi fi-
lozofiji svoje starejše pohodniške 
sestre Juliana Trail in je v osnovi del 
Slovenske turnokolesarske poti 
(STKP). Pri njenem nastanku so se, 
tako kot pri pohodniški poti, poveza-
le vse turistične destinacije Skup-
nosti Julijske Alpe in pripravile že 
drugi skupni turistični produkt ob-
močja, ki so ga zadnjo sredo v juniju 
v Slovenskem planinskem muzeju 
tudi uradno predale v uporabo kole-
sarjem.

Osnovni krog poti Juliane Bike je 
sestavljen iz sedmih dnevnih etap, ki 
skupaj merijo 290 kilometrov in so 
povezane v samostojen krog po ro-
bu Julijskih Alp. Pot kolesarje pope-
lje po lokalnih cestah, kolesarskih 
stezah, gozdnih poteh in kolovozih. 
Da smo lahko povezali vse destina-
cije na območju, so poleg osnovne-
ga kroga del omenjene poti tudi tri 
pristopne etape, ki se priključujejo 
na krog iz smeri Brd, Žirovnice in 
Jesenic ter Radovljice in Bleda. Naj-
bolj navdušene kolesarje torej čaka 
več kot 380 kilometrov kolesarskih 
vzponov in spustov v edinstvenem 
gorskem okolju s pogledom na naj-
višje vrhove. Pot je po posameznih 
etapah namenjena različnim ciljnim 
skupinam, vsekakor pa sta za kole-
sarjenje po Julijani potrebni fizična 
pripravljenost in dobra oprema, saj 
pot na primer preči Vršič, Pokljuko 
in Baško sedlo.

To je šele začetek celostnega razvo-

ja kolesarskega turizma v Julijskih 
Alpah, saj gre za primarno kolesar-
sko mrežo, ki bo kmalu dobila nad-
gradnjo. Že prihodnje leto in v letu 
2023 Skupnost Julijske Alpe pri-
pravlja sekundarno in terciarno kole-
sarsko omrežje. Sekundarno bo po-
vezovalo destinacije med seboj, ter-
ciarno pa bo potekalo po destinaci-
jah. Tako bomo dobili dobro razveja-
no in urejeno mrežo kolesarskih poti 
po različnih terenih, ki bodo ustreza-
le kolesarjem različnih zmožnosti, 
znanja in opreme. Osrednji moto 
vseh omenjenih prizadevanj pa je in 
ostaja trajnostni vidik razvoja desti-
nacij znotraj Skupnosti Julijske Alpe.

Več informacij o posameznih etapah 
si lahko ogledate na spletni povezavi 
Julijske Alpe – Triglavski narodni 
park (julian-alps.com).
Po izjavi za medije povzela Metka 
Štrukelj, Skupnost Julijske Alpe

VODNIK Z ŽIGI JE NOVOST LETOŠNJE PO-
NUDBE. Lokacija žiga je označena tudi na 
karti vsake etape, ki jo najdete v prenovljeni 
in dopolnjeni izdaji vodnika po tej daljinski 
pohodniški poti. Foto: arhiv Skupnost Julij-
ske Alpe

KROŽNA DALJINSKA TURNOKOLESAR-
SKA POT JULIANA BIKE sledi filozofiji svoje 
starejše pohodniške sestre Juliana Trail in je 
v osnovi del Slovenske turnokolesarske poti. 
Foto: Metka Štrukelj
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Datum Kraj Prireditev Informacije

30. 7. (20.00) MOST NA SOČI Koncert: Mrfy in Vazz FB Tminsko poletje, KTŠ Tolmin

31. 7. KARAVANKE Vzpon na Stol (2.236 m n. m.) PD Tolmin (A. Lužnik): 051-387-864

31. 7. (20.00) MOST NA SOČI Koncert: Led Zeppelin 2.0 in Help! A Beatles Tribute FB Tminsko poletje, KTŠ Tolmin

1. 8. (20.00) MOST NA SOČI Kino jezero: Greta FB Tminsko poletje

3. 8. (20.30) TOLMIN, knjižnica Kino pod brezami: Nočne ladje in predstavitev biografije Radka Poliča FB Tminsko poletje

3. 8. (20.30) MOST NA SOČI Koncert: Johnny Bravo FB Tminsko poletje

5. 8. (20.00) TOLMIN, pri fontani Koncert: Slavko Ivančič FB Tminsko poletje

5. 8. (20.00)
KOBARID, prireditveni 
prostor

Kobarid Upfest 2021: Koncert Anike Horvat z gostjo Tinkaro Kovač in mladimi 
posoškimi upi

Občina Kobarid

5. 8. (20.00)
MOST NA SOČI, 
cerkev

Koncert: Sebastjan Grego FB Tminsko poletje

7. 8. (19.00) VOLČE Lukatelce: gost Izar Lunaček FB Tminsko poletje

7. 8. (20.00) TOLMIN, pri fontani Koncert: ProstiPad Band FB Tminsko poletje

7. 8. (20.30) MOST NA SOČI Koncert : Keltika FB Tminsko poletje

8. 8. (20.00) MOST NA SOČI Kino jezero: Proxima FB Tminsko poletje

10. 8. (20.30) TOLMIN, knjižnica Kino pod brezami: Misija Arktika FB Tminsko poletje

10. 8. (20.30) MOST NA SOČI Koncert: Lamai in Bort Ross FB Tminsko poletje

12. 8. (20.00) TOLMIN, pri fontani Koncert: Bakalina Velika FB Tminsko poletje

12. 8. (20.00)
MOST NA SOČI, 
cerkev

Koncert: Lara Fortunat FB Tminsko poletje

13. 8. (19.00) VOLČE Lukatelce: gost Janez Bogataj FB Tminsko poletje

13. 8. (20.00)
KOBARID, prireditveni 
prostor

Koncert miru 2021: nastop skupin El Kachon in Tretji kanu, kulturni program ob 
obletnicah delovanja Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« in Kobariškega muzeja

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

13. 8. (20.30) MOST NA SOČI Koncert: Gal Georg Gjurin FB Tminsko poletje

14. 8. ŠIROKO 12. srečanje starodobnikov v Posočju Široko 2021 – zbor ob 10. uri AMD Tolmin – Starodobniki Avto kareta

14. 8. JULIJSKE ALPE Pohod na Vrh Leh (1.958 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

14. 8. (17.00) TOLMIN, pri fontani Beerfest: degustacija piva in koncert FB Tminsko poletje, KTŠ Tolmin

14. 8. (18.00) MOST NA SOČI Slovensko prvenstvo v skokih z višin FB Tminsko poletje

14. 8. (19.00) VOLČE Lukatelce: gosta Mirt Komelj in Tadej Golob FB Tminsko poletje

14. 8. (20.30) MOST NA SOČI Koncert: Panda in Dej še'n litro FB Tminsko poletje

15. 8.
POSTAJA, 
TOLMINSKI LOM

20. vzpon na Široko
FB Vzpon na Široko, 
vzpon@sktd-lom.si

15. 8. (20.00) MOST NA SOČI Kino jezero: Marijina zemlja FB Tminsko poletje

16. 8. (19.00) MOST NA SOČI Otroška predstava: Dva zmerjavca v izvedbi Gledališča Bičikleta FB Tminsko poletje

17. 8. (18.00) TOLMIN, knjižnica Otroška predstava: Marko skače v izvedbi Glasbenega gledališča Melite Osojnik FB Tminsko poletje

17. 8. (20.30) MOST NA SOČI Koncert: Moonrise Band FB Tminsko poletje

17. 8. (20.30) TOLMIN, knjižnica Kino pod brezami: Poletje '85 FB Tminsko poletje

19. 8. (20.00) TOLMIN, pri fontani
Koncert vokalne glasbe: Oktet Simon Gregorčič, Kvartet Karik, Vokalna skupina 
Flance, Vokalna Skupina Gadičke

FB Tminsko poletje

20. 8. (19.00) VOLČE Lukatelce: gostja Erica Johnson Debeljak FB Tminsko poletje

20. 8. (20.30) MOST NA SOČI Koncert: Feedback FB Tminsko poletje

21. 8. ZAHODNI JULIJCI Vzpon na Špik Hude police – ferata Pot Leva (2.420 m n. m.) PD Tolmin (A. Lužnik): 051-387-864

21. 8. (11.00)
MRZLI VRH, pred 
kaverno z oltarjem

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

Koledar prireditev

Pri Rdečem križu Slovenije, Območno združenje (RKS OZ) Tolmin je 
še vedno odprt račun, kamor lahko nakažete svoj prispevek za Maselcevo 
domačijo, ki je pogorela v januarskem požaru.

Namen: Požar Maselceva domačija

RKS – OZ Tolmin, Brunov drevored 23, Tolmin

TRR: SI56 04753-0000342314, Nova KBM

Koda namena: CHAR, sklic: 7840-2021

POMAGAJMO PO SVOJIH MO^EH
Sredstva pa zbirajo tudi za obnovo hiše, ki je konec januarja pogorela  
v Bovcu.

Namen: Požar hiše v Bovcu

RKS – OZ Tolmin, Brunov drevored 23, Tolmin

TRR: SI56 04753-0000342314, Nova KBM

Koda namena: CHAR, sklic: 701-2021
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V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (05/38-41-502, 05/38-41-510, e-naslov: socasnik@prc.si). 
Informacije za objavo v naslednji številki SOČAsnika sprejemamo do 6. oktobra 2021. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo odvijale od 22. oktobra do 
17. decembra 2021.

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. Izvedba načrtovanih prireditev bo odvisna tudi 
od epidemioloških razmer.

Datum Kraj Prireditev Informacije

21. 8. (20.00) TOLMIN, pri fontani Koncert: Manouche FB Tminsko poletje

21. 8. (20.30) MOST NA SOČI Dalmatinski večer: Klapa Capris, My name is Stevo FB Tminsko poletje

22. 8. (20.00) MOST NA SOČI Kino jezero: Ostržek FB Tminsko poletje

23. 8. (20.30) MOST NA SOČI
Predstava: Vsak dan nekaj novega v izvedbi Gledališke skupine Rače in Razvojnega 
združenja Repentabor

FB Tminsko poletje

24. 8. (19.00) TOLMIN, knjižnica Kino pod brezami: Prinčevo potovanje FB Tminsko poletje

24. 8. (20.30) TOLMIN, knjižnica Kino pod brezami: Martin Eden FB Tminsko poletje

24. 8. (20.30) MOST NA SOČI Koncert: Jazz komorna skupina GŠ Tolmin in Vokalna skupina Flance FB Tminsko poletje

25. 8. TOLMINSKA KORITA Dnevi odprtih vrat: Zadlaška (Dantejeva) jama
Jamarska sekcija PD Tolmin (J. 
Čarga): 031-824-017

25. 8. (9.30) TOLMIN, knjižnica Pravljica z delavnico: Lisica Mica FB Tminsko poletje

26. 8. (20.00) TOLMIN, pri fontani Koncert: Marko banda in Tjaša Šimonka Kavaš FB Tminsko poletje

27. 8.
TOLMIN, 
kinogledališče

Slavnostna prireditev: 100-letnica Nogometnega kluba Tolmin NK Tolmin (Mitja Taljat): 031-325-913

27. 8. 
(16.00–20.00)

POLJUBINJ, GŠ Palbin Dan odprtih vrat: Glasbena šola Palbin
041-516-493, 041-907-342,  
info@palbin.si

27. 8. (19.00) VOLČE Lukatelce: gostje Igor Grdina, Minca Lorenci, Karmina Šilec in Oktet Simon Gregorčič FB Tminsko poletje

27. in 28. 8. 
(20.30)

MOST NA SOČI Koncert: Noč na jezzeru FB Tminsko poletje

28. 8. LIENŠKI DOLOMITI Vzpon: Seekofel (2.738 m n. m.) ali lažji pohod v okolici koče Karlsbader Hütte
PD Tolmin (N. in D. Gabršček):  
031-876-010, 031-868-031

28. 8.
TOLMIN, Športni park 
Brajda

100-letnica NK Tolmin: medgeneracijska športna prireditev in koncert skupin Johnny 
Bravo ter Mi2

NK Tolmin (Mitja Taljat): 031-325-913

29. 8. (19.00) MOST NA SOČI Kino jezero: Neverjetna zgodba o velikanski hruški FB Tminsko poletje

30. 8. (20.30) MOST NA SOČI Predstava: Hotel ali punčka iz omare v izvedbi KUD Šempeter FB Tminsko poletje

31. 8. (20.00) TOLMIN, knjižnica Kino pod brezami: Rocca spreminja svet FB Tminsko poletje

2. 9. (20.00) TOLMIN, pri fontani Folklorni večer: FS Razor Tolmin, FS BC, Skupina Buške čeče, Skupina Pomladni dan FB Tminsko poletje

5. 9. PODBRDO 28. gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst
PD Podbrdo (Tomaž Štenkler):  
041-468-469

7. 9. (20.00) TOLMIN, knjižnica
Predstava: Hiša Bernarde Alba v izvedbi SNG Nova Gorica, Gledališča Koper in Drame 
SNG Maribor

FB Tminsko poletje

9. 9. (20.00) TOLMIN, pri fontani Koncert: Rudi Bučar FB Tminsko poletje

10. 9. (19.00) TOLMIN, pri fontani Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Tolmin s podelitvijo občinskih nagrad Občina Tolmin

10. 9.
TOLMIN, Tolminski 
muzej

Odprtje razstave: Bolnica Franja Tolminski muzej

11. 9. KARAVANKE Pohod: Ljubeljščica – Triangel (1.704 m n. m.)
PD Tolmin (S. Boljat, D. Kenda):  
051-622-962, 041-774-631

11.–12. 9. PLANINA RAZOR
Niz jubilejnih dogodkov: 50-let organiziranega jamarstva v Posočju (pohodi, ogledi 
jam, predstavitev jamarstva ...)

Jamarska sekcija PD Tolmin  
(J. Čarga): 031-824-017, ZOTK

16. 9. TOLMIN Prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti
Občina Tolmin in Posoški razvojni 
center

18.–19. 9. JULIJSKE ALPE Vzpon: Kriški podi (2.050 m n. m.) PD Tolmin (M. Kokošin): 031-890-079

25. 9. JULIJSKE ALPE Pohod: Breški Jalovec (1.613 m n. m.)
PD Tolmin (N. in D. Gabršček):  
031-876-010, 031-868-031

26. 9. ZAHODNI JULIJCI Pohod: Mala Ruša (1.922 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

29. 9. TOLMINSKA KORITA Dnevi odprtih vrat: Zadlaška (Dantejeva) jama
Jamarska sekcija PD Tolmin (J. 
Čarga): 031-824-017

2. 10. ZAHODNI JULIJCI Pohod: Kaluder (1.980 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

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

10. 10. BENEČIJA Praznik kostanja PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

17. 10. JULIJSKE ALPE Vzpon: Zagorelec (2.090 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

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

