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Tiskano na okolju prijaznem papirju.

V poplavi novic i{~emo 
pozitivne zgodbe

V dneh, ko na straneh SOČA-
snika »zobamo napake«, 
zamenjujemo tujke z lepi-

mi slovenskimi besedami, vstavljamo 
zadnje vejice, brišemo dvojne pres-
ledke, čeprav se ni dobro hvaliti, da 
naše oči vidijo čisto vse , po radiu 
poleg glasbe poslušam novice. Glede 
na čas, ko vsi nestrpno čakamo po-
letni odklop, in poplavo slabih novic, 
ki se jim tukaj namerno izogibam, 
imam ušesa našpičena predvsem za 
tiste dobre.

Ena takih je zagotovo uspeh sloven-
skih dijakov na mednarodni biološki 
olimpijadi, ki je v prvi polovici julija 
potekala v Armeniji. V konkurenci več 
kot 250 dijakov iz 66 držav je dijakinja 
tolminske gimnazije Ema Šuligoj iz 
Kobarida, ki je sestavljala štiričlansko 
slovensko ekipo, osvojila bronasto 
medaljo. Ema je tudi letošnja zlata 
maturantka. Poleg nje ima Gimnazija 
Tolmin še enega s takim uspehom – 

tudi na Facebooku

Kristjana Bašlja, ki prihaja iz Ložic. 
Še pred temi zadnjimi rezultati je 
njune številne uspehe v času srednje-
šolskega izobraževanja gimnazija 
strnila v videu Ambasadorji znanja, 
ki si ga lahko ogledate na njihovi FB- 
strani. Iskrene čestitke obema.

Matura je velika prelomnica v od-
raščanju. Zagotovo si vsak posame-
znik, ki se dolge tedne, mesece pri-
pravlja na ta zrelostni izpit, zasluži 
pohvalo – ne glede na končni rezultat. 
Nemalo truda, znanja in lastne volje je 
potrebno, da se prestopi čez to oviro, 
ki odpira vrata naprej, čeprav ne ved-
no tista, ki si jih želimo. Res pa je, 
da ni nikjer zagotovila, da bo pot 
naprej lahka oziroma prava. Nihče v 
resnici ne ve, kam ga bo pripeljala. 
To ni le stvar posameznika, ampak 
je splet okoliščin, množica zunanjih 
vplivov, nekaj sreče … Kakor koli 
mladim želimo vse dobro in da bi 
uresničili začrtane cilje. Ko pride ovi-

ra na njihovo pot, naj ne obupajo; ta 
je tam zato, da jo preskočijo. S tem 
dobijo kondicijo za naprej, postanejo 
pogumnejši in samozavestnejši.

Zaključujem s še eno željo, dvema, 
tremi … Naj bo voda osvežilna, pija-
ča primerno hladna, literatura navdi-
hujoča … Vsi si zaslužimo počitek! 
Še posebej pa številni gasilci, ki v 
dneh pred izdajo SOČAsnika še ved-
no bijejo neusmiljen boj z ognjenimi 
zublji – tudi v naši regiji.

Mateja Kutin,
glavna in odgovorna urednica

Opomba uredni{tva:  
Ker so nam uradni rezultati matu-
re nedostopni, bomo veseli, ~e se 
na na{ e-naslov socasnik@prc.si 
oglasite tudi ostali zlati oziroma 
diamantni maturanti iz ob~in Bo-
vec, Kobarid in Tolmin. Prispevek 
o uspehih bomo objavili v je-
senski {tevilki.

Utrinki

[E NEKAJ PROSTIH MEST ZA 
VPIS V GLASBENO IN 
PLESNO PRIPRAVNICO
Tolmin – Na Glasbeni šoli Tolmin se 
ponosno oziramo na iztekajoče se 
šolsko leto, saj nam je kljub težkim 
zdravstvenim razmeram uspelo izpe-
ljati veliko zastavljenih dejavnosti. 
Naše programe je v tem šolskem le-
tu obiskovalo skoraj 350 učencev – 
od najmlajših (petletnikov) do najsta-
rejših, med katerimi so tudi odrasli 
učenci petja. Skupno so zaigrali, za-
peli ali zaplesali na več kot 150 na-
stopih in ob drugih priložnostih. V 
povprečju je vsak učenec nastopal 
štirikrat. Kar 18 različnih instrumen-
tov in petje ter skupinski pouk nauka 
o glasbi, solfeggia, predšolske glas-

NA NASTOPU ABSOLVENTOV je ravnateljica Glasbene šole Tolmin podelila skromna darilca 
tudi učencem, ki so se v letošnjem šolskem letu udeležili tekmovanj. Foto: Stojan Milinković
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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.

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 oktobra. Če bi želeli v SOČAsni-
ku objaviti prispevek, nam besedilo posredujte do 23. septembra ozi-
roma 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

bene vzgoje, glasbene in plesne pri-
pravnice ter baleta je poučevalo 25 
učiteljev. Učenci so prav tako sodelo-
vali v štirih šolskih orkestrih in komor-
nih skupinah. Šolsko leto so z letnim 
izpitom uspešno zaključili skoraj vsi 
učenci (nekateri bodo zaradi opravi-
čljivih razlogov to storili jeseni). Ne-
kateri med njimi so uspešno zaklju-
čili tudi nižjo stopnjo glasbenega šo-
lanja (šest razredov instrumenta in 
nauka o glasbi – 20 učencev).

V zadnjem tednu pouka so se neka-
teri med njimi predstavili na nastopu 
absolventov, zelo pa nas veseli, da 
se je sedem učencev odločilo za 
nadaljevanje šolanja na višji stopnji. 
Dve učenki sta zaključili višjo stop-
njo (osem razredov instrumenta in 
dva razreda solfeggia), poleg tega 

še sedem učenk ples.

Poleg tistih, ki smo jih omenili že v 
prejšnji številki SOČAsnika, naj tok-
rat dodam, da je violinistka Ana 
Štrancar (mentorica Mojca Križ-
nič, korepetitorka Ana Kravanja) 
na mednarodnih tekmovanjih doseg-
la bronasto in zlato plaketo, tolkalist 
Jaka Čopi Rot pa zlato priznanje 
(mentor Jaan Wu Štokelj). Kot zad-
nja je v tem šolskem letu tekmovala 
še pianistka Tina Kravanja in preje-
la bronasto priznanje (mentorica Ka-
tja Skočir).

Čeprav se vsi veselimo počitnic, pa 
naš pogled sega že v prihodnje šol-
sko leto. V maju je potekal vpis, na 
katerem smo zabeležili toliko prihod-
njih učencev, da smo zapolnili vsa 
mesta na individualnem pouku. Os-

taja še nekaj prostih mest za vpis v 
glasbeno in plesno pripravnico. Zelo 
nas veseli, da je zanimanje za vpis v 
naše programe tako veliko, čeprav 
se temu ne gre čuditi, saj se starši 
zavedajo, da je glasbeno šolanje 
dodana vrednost pri vzgoji otroka.
Maja Klanjšček, ravnateljica Glasbene 
šole Tolmin

[OLSKI PARLAMENTARCI 
OBISKALI @UPANA
Bovec – V začetku junija je bovški 
župan Valter Mlekuž ponovno go-
stil šolski parlament. Učenci OŠ Bo-
vec so s svojimi vprašanji in pred-
logi, naslovljenimi tako na župana 
kot na občino, dokazali, da popol-
noma razumejo možnosti in prilož-
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Sprejet je najpomembnej{i 
regijski dokument za novo 
programsko obdobje
Nova Gorica – V veliki dvorani 
Mestne občine Nova Gorica je 21. 
junija potekala 3. seja Razvojnega 
sveta Severne Primorske (Goriške) 
razvojne regije (RSR), kjer so člani 
med drugim sprejeli temeljni regijski 
dokument, s pomočjo katerega se 
uskladijo razvojni cilji v regiji, dolo-
čijo instrumenti in ocenijo viri za 
njihovo uresničevanje. Odločitev o 
sprejemu najpomembnejšega regij-
skega dokumenta, ki nosi ime Regio-
nalni razvojni program Severne Pri-
morske (Goriške) razvojne regije 
2021–2027 (RRP), so nato na svoji 
120. seji potrdili še člani Sveta regije.

Omenjeni krovni dokument, ki je 
nastal pod okriljem Severnoprimor-
ske mrežne regionalne razvojne 
agencije (MRRA), ki jo vodi Posoški 
razvojni center (PRC), predstavlja 
dogovor o razvoju regije v posame-
znem programskem obdobju med 
razvojnimi partnerji v naši regiji in 
državo. Nad vsebino so poleg PRC, 
vodilne razvojne agencije v regiji, 
bdeli tudi koordinatorji iz preostalih 

[ir{a vloga Poso{kega 
razvojnega centra

treh razvojnih agencij v naši regiji 
(Idrijsko-cerkljanske razvojne agen-
cije Idrija, Regijske razvojne agenci-
je ROD Ajdovščina in RRA Severne 
Primorske Nova Gorica).

RRP je omenjenim članom pred-
stavil vodja pripravljalne skupine 
Simon Škvor, direktor PRC. Pojasnil 
je, da dokument opredeljuje prednos-
ti razvojne regije, določa njene prio-

ritete/ukrepe/aktivnosti/projekte in 
podaja okvirno finančno oceno načr-
tovanih projektov. Razdeljen je na pet 
razvojnih prioritet (Regija za ljudi, 
Bolj pametna regija, Bolj zelena regi-
ja, Bolj povezana regija, Učinkovito 
upravljanje razvoja regije), od katerih 
ima vsaka predvideno določeno šte-
vilo projektnih predlogov. V novem 
programskem obdobju je tako v RRP 
skupaj vključenih več kot 370 projek-
tov. 

Posvet o razvoju pode`elja 
po konceptu Pametnih vasi
Deskle – Ker ima Posoški razvojni 
center (PRC), ki ni le nosilna razvoj-
na agencija v regiji, ampak tudi vo-
dilni partner lokalne akcijske skupine 
LAS Dolina Soče, izkušnje s pamet-
nimi vasmi, je direktor Simon Škvor 
sprejel povabilo Občine Kanal ob Soči 
in Zavoda za zeleni razvoj Soške do-
line ter se aktivno udeležil junijskega 
posveta o razvoju podeželja po kon-
ceptu Pametnih vasi. Zbranim je pred-
stavil možnosti vključevanja zasno-
vanih projektov pametne vasi na 
območju Krajevne skupnosti Anho-
vo-Deskle v novo strategijo LAS Do-

KROVNI DOKUMENT REGIJE ZA NOVO PROGRAMSKO OBDOBJE je članom razvojnega sve-
ta regije predstavil vodja pripravljalne skupine Simon Škvor, direktor Posoškega razvojnega 
centra, vodilne razvojne agencije v naši regiji. Pojasnil je, da dokument opredeljuje prednosti 
razvojne regije, določa njene prioritete/ukrepe/aktivnosti/projekte in podaja okvirno finančno 
oceno načrtovanih projektov. Foto: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

nosti razvoja lokalnega okolja, poz-
najo pa tudi celostno problematiko 
na številnih področjih.

Kot je povedal mentor šolskega par-
lamenta Miha Kravanja, so veseli, 
da se ponovno lahko srečajo v živo. 
Pohvalil je vse predstavnike razre-
dov, ki so res zelo dejavni. Tudi rav-
nateljica OŠ Bovec Denise Šuler 
Rutar je pozdravila srečanje in izra-
zila prepričanje, da je mnenje učen-
cev zelo pomembno.

Župan Občine Bovec Valter Mle-
kuž je učence nagovoril z beseda-
mi: »Vsi se trudimo, da je življenje 
na Bovškem čim lepše. Vse, kar 
delamo, bo za mlade, ne za nas. 
Zato gradimo športno dvorano, no-

vo kolesarsko pot Bovec–Čezsoča 
in še drugo infrastrukturo. Aktivno 
delamo tudi na zagotavljanju novih 
stanovanj. Še enkrat se zahvalju-
jem vsem na šoli, ki se skupaj z 
nami trudite, da prebrodimo to ob-
dobje brez telovadnice.«

Glavno besedo so imeli seveda 
učenci, ki so najprej predstavili svo-
je delo, v nadaljevanju pa so se na 
župana obrnili s predlogi in vpraša-
nji, ki so jih razdelili v štiri skupine: 
šport, varnost in organizacija pro-
meta, mlade družine ter preživljanje 
prostega časa. Veliko od vprašanj je 
našlo odgovor v že obstoječih in 
kratkoročno načrtovanih naložbah.
Besedilo in foto: Milan Štulc

ČLANI BOVŠKEGA ŠOLSKEGA PARLAMENTA SO OBISKALI ŽUPANA. S svojimi vprašanji in pred-
logi, vezanimi na šport, varnost in organizacijo prometa, mlade družine ter preživljanje prostega 
časa, so dokazali, da poznajo problematiko in razumejo možnosti ter priložnosti razvoja občine.
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NA POSVETU O RAZVOJU PODEŽELJA PO KONCEPTU PAMETNIH VASI sta v družbi evrop-
skega poslanca Franca Bogoviča (v sredini) na govorniški oder stopila tudi Simon Škvor, direk-
tor Posoškega razvojnega centra (desno), in Rajko Leban, direktor Goriške lokalne energetske 
agencije, Nova Gorica. Foto: Suzana Colja Resnik

lina Soče, ki naj bi se začela priprav-
ljati predvidoma v jeseni. Dejal je, da 
za »resnični preboj po konceptu t. i. 
pametnih vasi niso potrebne le tehno-
loške in digitalne rešitve, pač pa tudi 
včasih lahko čisto preproste socialne 
rešitve, s katerimi izboljšujemo polo-
žaj ter oskrbo starejših in drugih ran-
ljivih skupin na podeželju«. Po njego-
vem mnenju so medgeneracijsko so-
delovanje in izboljšanje mobilnosti ter 
dostopnosti ključ do uspeha, zato mo-
rajo programi vse to tudi omogočati.

Zbrane je nagovoril tudi Rajko Le-
ban, direktor Goriške lokalne energet-
ske agencije, Nova Gorica, in pred-
stavil svoj pogled na energetske 
skupnosti – v smislu priložnosti za 
nadaljnji razvoj podeželja.

Osrednji gost dogodka je bil evrop-
ski poslanec ter sopredsednik Med-
skupine Evropskega parlamenta za 
podeželska, gorska in oddaljena ob-
močja (RUMRA) in pametne vasi 
Franc Bogovič. Ta je spregovoril o 
prizadevanjih EU za vzpostavitev pri-
vlačnega podeželja, s katerim bi za-
ustavili izseljevanje v mestna središ-
ča in na ta način ohranili prebivalstvo 
na podeželju. Pojasnil je tudi dolgo-
ročno vizijo EU za razvoj podeželja, 
ki sega vse do leta 2040. Ob tem je 
nanizal tudi ključne rešitve, ki jih 
ponuja koncept Pametnih vasi za od-
porno, zeleno in digitalno Evropo za 
različna področja (kmetijstvo, mobil-
nost, energija, turizem, socialni vidik 
ipd.). Ob tem pa ni pozabil omeniti 
evropskih skladov, ki z nepovratnimi 
EU-sredstvi podpirajo projekte, s ka-
terimi se spodbuja razvoj pametnih 
vasi v novi finančni perspektivi.

Prizadevanja, da Slovenija 
ne izgubi pol milijarde evrov
Ljubljana – Drugi petek v juliju je v 
dvorani Mestne hiše potekala 3. redna 
seja Razvojnega sveta Kohezijske 
regije Zahodna Slovenija (KRZS). 
Osrednja točka je bila obravnava in 
sprejem Sporazuma o partnerstvu 
med Slovenijo in Evropsko komisijo za 
obdobje 2021–2027. Gre za strateški 
dokument, ki predstavlja pomembno 
podlago za pripravo operativnega pro-
grama in s tem začetek črpanja evrop-
skih sredstev, ki so Sloveniji in njenim 
regijam na voljo v novi finančni per-
spektivi. Ob tej priložnosti sta minister 
dr. Aleksander Jevšek, pristojen za 
razvoj in evropsko kohezijsko politi-
ko, ter državni sekretar mag. Marko 
Koprivc članom razvojnega sveta 
predstavila vsebino ter obseg inten-
zivnega usklajevalnega dela z mini-
strstvi ter vzhodno in zahodno kohe-
zijsko regijo. Če tovrstnih prizadevanj 
ne bi bilo in se teh strateških doku-
mentov letos ne bi potrdilo, potem bi 
lahko Slovenija izgubila pol milijarde 
evrov, zato je intenzivno usklajevanje 
v tem trenutku izjemno pomembno.

V razpravi so člani razvojnega sveta, 
med katerimi je tudi direktor Posoške-
ga razvojnega centra Simon Škvor, 
poudarili pričakovanja KRZS, ob koncu 
pa sporazum o partnerstvu sprejeli 
soglasno. »Pričakujemo, da se tudi za 
ta del Slovenije, kjer še vedno obsta-
jajo manj razvita območja, ki potre-
bujejo urejeno osnovno infrastrukturo, 
zagotovijo zadostna razvojna sred-
stva,« je po seji dejal Škvor in hkrati 
namignil, da so obeti spodbudni.
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič

»Odrasli delamo  
in se učimo«

Trajanje projekta 
2018–2022

      543    vseh vključenih oseb

125    oseb (od 543) vključenih 
          v več kot en tečaj

         348    starejših od 45 let

   58    vseh izvedenih tečajev

           17    izvedenih računalniških tečajev

    11    izvedenih 120-urnih in daljših 
          tečajev

Izziv za naslednji projekt
Preseči število uspešno zaključenih  

tečajev ene osebe: 8 tečajev

Številke se navezujejo samo na projekt Pridobivanje temeljnih in 
poklicnih kompetenc v dolini Soče II, ki ga sofinancirata Republi-
ka Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
Projekt je bil namenjen vključevanju odraslih v vseživljenjsko 
učenje. Poudarek je bil na starejših od 45 let, ki so zaposleni 
ali brezposelni in manj usposobljeni na določenih področjih. 

Štiriletni projekt se 31. oktobra 2022 zaključuje.

2018 − 2022

2018 − 2022

https://www.facebook.com/rra.prc/?__cft__%5b0%5d=AZV_8156xxPsG_IOCgLm4GTUtkgjwDI9HpU1qVn2hD-iQtMx9T-S6OF-BxD_wbAJxdXoBfmjJBJet5qCEDLHjZNPkw1zyp5Sc8fxQ6_-5vOF8fEh1pqEU_UZLxH7NTmtBRRx9fJ27ja02DTHq0-Xt4IXe4QMiADIpQWAzF8rPzl7W1NEnBPD8mboNIIdOS819wyOMPtr0DSasmA1zehVPG2vmsq5BEo12qCv8NS1zUEkS0cIunFZwL2hBkR9oNEbDGw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rra.prc/?__cft__%5b0%5d=AZV_8156xxPsG_IOCgLm4GTUtkgjwDI9HpU1qVn2hD-iQtMx9T-S6OF-BxD_wbAJxdXoBfmjJBJet5qCEDLHjZNPkw1zyp5Sc8fxQ6_-5vOF8fEh1pqEU_UZLxH7NTmtBRRx9fJ27ja02DTHq0-Xt4IXe4QMiADIpQWAzF8rPzl7W1NEnBPD8mboNIIdOS819wyOMPtr0DSasmA1zehVPG2vmsq5BEo12qCv8NS1zUEkS0cIunFZwL2hBkR9oNEbDGw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/simon.skvor?__cft__%5b0%5d=AZV_8156xxPsG_IOCgLm4GTUtkgjwDI9HpU1qVn2hD-iQtMx9T-S6OF-BxD_wbAJxdXoBfmjJBJet5qCEDLHjZNPkw1zyp5Sc8fxQ6_-5vOF8fEh1pqEU_UZLxH7NTmtBRRx9fJ27ja02DTHq0-Xt4IXe4QMiADIpQWAzF8rPzl7W1NEnBPD8mboNIIdOS819wyOMPtr0DSasmA1zehVPG2vmsq5BEo12qCv8NS1zUEkS0cIunFZwL2hBkR9oNEbDGw&__tn__=-%5dK-R
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( 6 )Regijska {tipendijska shema

Delodajalci v Gori{ki regiji so v okviru Regijske {tipendijske sheme za {olsko leto 2022/2023 razpi-
sali ve~ kot 250 kadrovskih {tipendij.

Razpisanih ve~ kot 250 kadrovskih 
{tipendij

P osoški razvojni center (PRC) 
je na podlagi javnega poziva, 
ki ga je objavil konec lanske-

ga leta, delodajalcem z območja re-
gije ponudil možnost, da sporočijo 
svoje potrebe po kadrovskem štipen-
diranju za šolsko leto 2022/2023. V 
okviru Regijske štipendijske sheme 
(RŠS) si namreč lahko pridobijo so-
financiranje kadrovskih štipendij za 
dijake ali študente, ki se izobražujejo 
za poklice, ki jih potrebujejo.

Dijaki in {tudentje,  
ne spreglejte

Na osnovi poslanih vlog je PRC 
pripravil seznam doslej razpisanih 
štipendij (objavljamo ga v nadaljeva-
nju, dostopen pa je tudi na povezavi 
bit.ly/3aJb6rB). Ta se bo do konca 
septembra posodabljal, saj imajo de-
lodajalci do takrat še vedno možnost 
sporočiti svoje potrebe po štipendira-
nju.

Kandidati za kadrovske štipendije 
morajo vlogo poslati posameznemu 
delodajalcu, pri katerem preverijo 
tudi rok za oddajo. Prijava mora vse-
bovati:
–  prošnjo za štipendijo z navedbo 

izbrane smeri in letnika šolanja,
–  kratek opis pričakovanj in karier-

Operacijo sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska 
unija iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada.

nega razvoja,
–  zadnje šolsko spričevalo oziroma 

potrdilo o opravljenih izpitih,
–  potrdilo o vpisu za šolsko leto 

2022/2023 (lahko se pošlje nakna-
dno),

–  priznanja in pohvale za dosežke.

Delodajalci pa ne ponujajo le kad-
rovske štipendije, ampak mnogo več. 
Štipendisti pri njih spoznavajo proce-
se v delovnem okolju, opravljajo 
praktično delo in tako pridobivajo 
delovne izkušnje. Štipenditor jim nu-
di mentorja pri opravljanju strokov-

nih nalog, financira jim dodatna izo-
braževanja, svetuje glede osebnega 
in strokovnega razvoja ipd.

Dodatne informacije glede RŠS do-
bite na PRC (telefonska številka 
05/38-41-884).
Pripravila: Mateja Kutin

STIKI PODJETIJ, KI NUDIJO [TIPENDIJE

Podjetje Naslov E-naslov

ETA Cerkno Goriška cesta 19, 5282 Cerkno lilijana.strmsek@egoproducts.com

Goriške opekarne Merljaki 7, 5292 Renče tanja.humar@goriske.si

Gostol-Gopan Nova Gorica Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica anja.jerkovic@gostolgroup.eu

Gostol TST Čiginj 63, 5220 Tolmin vesna.perat@gostol-tst.eu

Hidria Nazorjeva 6a, 1000 Ljubljana kadri@hidria.com

HIT Nova Gorica Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica nadja.jug@hit.si

Incom Tovarniška cesta 6a, 5270 Ajdovščina stipendije@leone.si

ITW Appliance Components Poljubinj 89e, 5220 Tolmin majda.flajsivancic@itwappliance.com

Mahle Electric Drives Bovec Industrijska cona 3, 5230 Bovec dasa.kodric@mahle.com

Mahle Electric Drives Slovenija Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici si.kadri@mahle.com

Nebesa Gostinske storitve Vojkova 10, 5280 Idrija info@nebesa-idrija.si

Polident Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga katjusa.cucic@polident.si

Salonit Anhovo Anhovo 1, 5210 Deskle hana.gabrijelcic@salonit.si

Siapro Postaja 9, 5216 Most na Soči darja.voncina@siapro.si

Stubelj Anhovo 14, 5210 Deskle finance@stubelj.si

TIK Goriška cesta 5b, 5222 Kobarid kadri@tik.si

TKK Srpenica 1, 5224 Srpenica nezka.sulin@tkk-group.com

Utrinki

DR@AVNA SPOMINSKA MEDALJA ZA 
PODBR[KO O[
Podbrdo – Vlada Republike Slovenije je ob 30-le-
tnici samostojne in neodvisne države Republike 
Slovenije tudi naši šoli podelila spominsko meda-
ljo. Na priloženi diplomi je zapisano, da nam je 
podeljena »v spoštljiv spomin na čas, ko smo 
združili moči za Slovenijo in v iskreno zahvalo 
za Vaš prispevek«.
Ko smo se decembra prijavili na Razpis za posa-
meznike in skupine, ki so v prvih 30-ih letih Slove-
nije pripomogli k promociji nove države, delovali v 

njeno korist in spodbujali narodno zavest, smo bili 
mnenja, da se naša šola lahko uvrsti med kandi-
date, saj že vsa leta svojega obstoja spodbuja 
učence k aktivnemu in odgovornemu drža-
vljanstvu.

Vse šolske proslave, ekskurzije, pouk, dogodki, 
delovanja in objave, v katerih sta vpeta trud in ve-
selje učencev ter delavcev šole, bodo zagotovo 
za vedno ostala vtisnjena v spominih, ki jih je 
okronala ta spominska medalja.
Kristina Škibin, učiteljica,  
OŠ Simona Kosa Podbrdo

PODBRŠKA OŠ JE PREJELA DRŽAVNO SPOMINSKO ME-
DALJO. Foto: Branko Ocvirk
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POTREBE DELODAJALCEV PO KADROVSKEM [TIPENDIRANJU V 2022/2023

Poklic Stopnja Podjetje

Gastronomija in hotelirstvo 4 HIT Nova Gorica*, Nebesa Gostinske storitve

Kuhar 4 Nebesa Gostinske storitve

Obdelovalec kovin – orodjar 4
Goriške opekarne, Gostol-Gopan Nova Gorica*, Gostol TST, Hidria, ETA Cerkno, Incom, ITW Appliance Components, 
Mahle Electric Drivers Bovec, Mahle Electric Drives Slovenija, Polident, Salonit Anhovo, Stubelj

Mehatronik operater 4
ETA Cerkno, Goriške opekarne, Incom, ITW Appliance Components, Mahle Electric Drivers Bovec, Mahle Electric 
Drives Slovenija, Salonit Anhovo, Stubelj, TIK

Strojni mehanik 4 Salonit Anhovo

Inštalater strojnih inštalacij 4 Salonit Anhovo, Mahle Electric Drivers Bovec

Elektrikar 4 Goriške opekarne, Gostol TST, ITW Appliance Components, Mahle Electric Drivers Bovec, Salonit Anhovo, TIK

Gastronomija in turizem 5 HIT Nova Gorica*

Strojni tehnik 5
ETA Cerkno, Gostol-Gopan Nova Gorica*, Gostol TST, ITW Appliance Components, Mahle Electric Drivers Bovec, 
Mahle Electric Drives Slovenija, Salonit Anhovo, Stubelj, TIK

Tehnik mehatronike 5
Incom, ITW Appliance Components, Mahle Electric Drivers Bovec, Mahle Electric Drives Slovenija, Polident, Salonit 
Anhovo, TIK

Tehnik mehatronike PTI 5 Incom

Gimnazijski maturant – strojništvo 5 Salonit Anhovo

Tehnik računalništva 5 Mahle Electric Drivers Bovec, Mahle Electric Drives Slovenija

Elektrotehnik 5 ITW Appliance Components, Mahle Electric Drivers Bovec, Mahle Electric Drives Slovenija, Polident, Salonit Anhovo

Gimnazijski maturant – elektrotehnika 5 Salonit Anhovo

Kemijski tehnik 5 Salonit Anhovo

Gostinstvo in turizem 6/1 HIT Nova Gorica*

Strojništvo 6/1 Gostol-Gopan Nova Gorica*, Hidria, Mahle Electric Drives Slovenija, Salonit Anhovo, Stubelj

Informatika 6/1 Mahle Electric Drivers Bovec, Mahle Electric Drives Slovenija

Mehatronika 6/1 ITW Appliance Components, Mahle Electric Drivers Bovec, Mahle Electric Drives Slovenija, Salonit Anhovo

Elektrotehnika 6/1 Gostol-Gopan Nova Gorica*, Stubelj

Elektroenergetika 6/1 Salonit Anhovo

Strojništvo 6/2
Hidria, ITW Appliance Components, Mahle Electric Drivers Bovec, Mahle Electric Drives Slovenija, Salonit Anhovo, TIK, 
TKK*

Mehatronika 6/2 Salonit Anhovo

Elektrotehnika 6/2
Hidria, ITW Appliance Components, Mahle Electric Drivers Bovec, Mahle Electric Drives Slovenija, Salonit Anhovo, 
Siapro*

Informatika in računalništvo 6/2 HIT Nova Gorica*, Mahle Electric Drives Slovenija

Kemijsko inženirstvo 6/2 Salonit Anhovo, TKK*

Geotehnologija in okolje 6/2 Salonit Anhovo

Geotehnologija in rudarstvo 6/2 Salonit Anhovo

Laboratorijska zobna protetika 6/2 Polident

Gradbeništvo 6/2 Salonit Anhovo

Tehniška varnost 6/2 Hidria

Strojništvo 7 Gostol-Gopan Nova Gorica*, Mahle Electric Drivers Bovec, Mahle Electric Drives Slovenija, Salonit Anhovo, TIK

Elektrotehnika 7 Gostol-Gopan Nova Gorica*, Mahle Electric Drivers Bovec, Mahle Electric Drives Slovenija, Salonit Anhovo

Informatika in računalništvo 7 HIT Nova Gorica*, Mahle Electric Drives Slovenija

Kemijsko inženirstvo 7 Incom, Salonit Anhovo, TKK*

Geotehnologija 7 Salonit Anhovo

Ekonomija 7 TKK*

* Posebne pogoje preverite pri delodajalcu.
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Utrinki

PRVI ERASMUS+ KORAKI 
TOLMINSKE OSNOVNE [OLE
Tolmin – V šolskem letu 
2021/2022 je OŠ Franceta Bevka 
Tolmin izvajala mednarodni projekt z 
naslovom Z novimi znanji do oboga-
tene učne izkušnje. Sofinanciral ga 
je program Evropske unije Eras-
mus+, z njim pa smo želeli okrepiti 
profesionalne kompetence strokov-

nih delavcev šole ter ozavestiti učen-
ce o pomenu varovanja narave in 
okolja.

Sedem strokovnih delavk se je ude-
ležilo več izobraževanj v Španiji in 
Italiji ter pridobivalo znanja o 
vodstvenih strategijah, igrifikaciji po-
uka, robotiki v šolah ter prilagoditvah 
učnega procesa z namenom čim 
večjega vključevanja. Nova znanja 

TOLMINSKI OSNOVNO[OLCI 
NA IZMENJAVI
^e{ka Lipa (^e{ka) – Konec maja 
se je v v najbolj naseljenem mestu 
te države odvijala prva petdnevna 
mobilnost v sklopu Erasmus+ pro-
jekta KA220 »Maths is Fine with Di-
gital Style«, katerega osrednja tema 
je uporaba digitalnih orodij pri pou-
čevanju matematike. Na Češko so 
odpotovali štirje učenci 5. razreda in 
dve učiteljici iz OŠ Franceta Bevka 
Tolmin. Učenci so bili v parih nasta-
njeni pri gostiteljskih družinah, s ka-
terimi so predhodno navezali stik.

Gostitelji so za nas pripravili pester 
program. Spoznavali smo različna 
digitalna orodja za pripravo matema-
tičnih nalog in nove pristope v pou-
čevanju matematike, se preizkusili v 
izdelovanju stripov in igrali različne 
matematične igre v aplikacijah Ka-
hoot ter Quizzlet. Učitelji so se ude-
leževali različnih seminarjev, načrto-
vali prihodnje dejavnosti in mobilno-
sti v sklopu projekta. Dogajanje je 
spremljal raznolik spremljevalni pro-
gram. Odkrivali smo Češko Lipo, se 
preizkusili v pihanju stekla, obiskali 
Prago in z družinami gostiteljev uži-
vali na vrtni zabavi.

Domov smo se vrnili polni vtisov, bo-
gatejši za nova znanja, predvsem pa 
smo stkali prijateljske vezi z učenci 
iz Češke, Grčije, Litve, Španije in 

Švedske. V prihodnjem šolskem letu 
nas v sklopu tega projekta čakajo 
kar tri mobilnosti; odpotovali bomo v 
Grčijo, Španijo in na Švedsko.
Eva Rustja, koordinatorica projekta,  
OŠ Franceta Bevka Tolmin

V OKVIRU ERASMUS+ PROJEKTA SO NA 
IZMENJAVO NA ČEŠKO odšli štirje učenci 5. 
razreda in dve učiteljici iz tolminske OŠ. Po-
leg spoznavanja digitalnih orodij za pouk ma-
tematike so jim gostitelji pripravili tudi razno-
lik spremljevalni program. Foto: arhiv OŠ

V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 SE JE OŠ TOLMIN VKLJUČILA V ERASMUS+ PROJEKT, v 
okviru katerega so želeli okrepiti profesionalne kompetence strokovnih delavcev šole ter ozave-
stiti učence o pomenu varovanja narave in okolja. Foto: arhiv OŠ Tolmin

Utrinki
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V TOLMINU ZAPOSLIMO VEČ PROIZVODNIH DELAVCEV ZA ZAHTEVNEJŠA DELA

Hidria v Tolminu proizvaja sisteme za hladen vžig dizelskih motorjev. Na lokaciji je zaposlenih 350 ljudi. Dela v 
proizvodnji so večji del avtomatizirana, delovni ambient je prijeten v krogu prijaznih in motiviranih sodelavcev. 
Delo v proizvodnji obsega predvsem individualno polnjenje in nadzor proizvodnih linij, menjave serij ter osnovno 
vzdrževanje. Ker je delo tehnično nekoliko zahtevnejše, so zaželene izkušnje ali izobrazba poklicne tehnične smeri.

Imamo vizijo. Poznamo pot.

Kandidate vabimo, da prijave 
z življenjepisom pošljete na 
e-naslov: 
barbara.rutar@hidria.com

Za dodatne informacije lahko 
tudi pokličete na telefonsko 
številko 031 405 089 ali si razpis 
v celoti preberete na spletnem 
mestu www.hidria.com, kjer 
se lahko tudi prijavite prek 
spletnega obrazca.

Utrinki

so udeleženke predstavile učitelj-
skemu zboru, izdelali pa smo tudi 
načrt, kako jih učinkovito implemen-
tirati v šolski vsakdan. Drugi cilj smo 
zasledovali s skupinsko mobilnostjo 
učencev. Povezali smo se s partner-
sko šolo iz Walddorfhäslacha in 
med letom izvedli več dejavnosti, s 
katerimi so poglabljali znanja o nači-
nih varovanja narave, razvijali odgo-
voren odnos do okolja ter se prip-
ravljali na obisk sovrstnikov v Nemči-
ji. Svojo »okoljsko organizacijo« so 
učenci poimenovali »There is no 
Planet B«, isto ime pa nadeli tudi 
mednarodnemu časopisu, ki so ga 
sproti bogatili z različnimi vsebinami 
in se s tem urili v pisanju v angle-
škem jeziku. Skupno delo so aprila 
kronali z obiskom omenjenega kraja 
v Nemčiji, kjer so nadgradili znanja 
o okoljsko naravnanih temah. Obisk 
so nemški prijatelji vrnili maja, ko so 
obiskali Tolmin.

Verjamemo, da so učenci bogatejši 
za nepozabno izkušnjo, ki jim ni dala 
samo novih okoljskih znanj, ampak 
so z izmenjavo učenci predvsem 
osebnostno zrasli in stkali pristna 
prijateljstva, nekatere pa je zadela 
tudi Kupidova puščica. Navdušeni 
nad prvo Erasmus+ izkušnjo na tol-

minski OŠ že usmerjamo pogled v 
prihodnost k novim izzivom in pro-
jektom.
Miha Vehar, koordinator projekta,  
OŠ Franceta Bevka Tolmin

TOLMINSKI GIMNAZIJCI V 
[PANIJI
Cordoba ([panija) – Šolsko leto 
2021/2022 je bilo za Gimnazijo Tol-
min ponovno bogato z dejavnostmi v 
projektu Erasmus+. Dijaki drugega 
letnika smo se maja odpravili v špan-
sko mesto Cordobo. Do italijanske-
ga Trevisa smo se pripeljali z avtobu-
som, od tam pa leteli v Malago. Po 
pristanku smo se z nemškimi soude-
leženci projekta usedli zopet na av-
tobus ter se odpravili do Cordobe.
Ob prihodu v mesto so nas z odprti-
mi rokami pričakali prijazni španski 
gostitelji, vrstniki iz šole IES Lopez i 
Neyra. Z njimi in nemškimi ter nizo-
zemskimi vrstniki smo preživeli nas-
lednjih pet dni. Hitro smo spletli pri-
jateljske vezi, zato je čas še hitreje 
minil.
Šola je organizirala dopoldanski pro-
gram, popoldneve pa smo preživljali 
z družinami in predvsem v družbi svo-
jih novih prijateljev. Dopoldne smo 

spoznavali kulturne in umetnostne 
značilnosti mesta, sodelovali smo tudi 
pri športnih in likovnih delavnicah, po-
poldne pa so nam gostitelji predsta-
vili odlično špansko kulinariko. Tako 
smo zagrizli v polže, gaspačo in 
špansko omleto. Večerne ure so bi-
le čas za sprehode po mestnem je-
dru. Seveda je nismo odnesli brez 
hude španske vročine. Živo srebro 
se je na termometrih dvigalo tudi do 
35 °C. In to v začetku maja!

Projekt Erasmus+ je bil imenitna iz-
kušnja, ne le s stališča zabave. 
Spoznali smo španski vsakdan, na-
vade, dejavnosti, zanimanja, hrano 
in še bi lahko naštevali. Tudi poveza-
ve z gostitelji bodo ostale, pa čeprav 
verjetno le po družbenih omrežjih. 
Zagotovo se nihče ne bi branil po-
novitve v Cordobi ali drugem kraju, 
državi.
Jure Fon, dijak 2. letnika Gimnazije 
Tolmin

ZA TOLMINSKE DIJAKE JE BILA IZMENJAVA V ŠPANIJI NEPOZABNA IZKUŠNJA. Poleg no-
vih znanj in poznanj si jo bodo zapomnili tudi po tem, da so na letališču srečali našega kolesar-
skega prvaka Primoža Rogliča (v sredini). Foto: arhiv Gimnazije Tolmin
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Bov{ki `upan ob ob~inskem 
prazniku 

Tokrat sva se s prvim možem Ob-
čine Bovec Valterjem Mlekužem 
poletno poigrala in vprašanja, ki mu 
jih navadno zastavim v intervjuju 
pred občinskim praznikom, zamenja-
la s povednimi iztočnicami. Tako je 
namesto vprašanja na voljo dobil prvi 
del povedi, ki jih je nato skladno s 
svojim razmišljanjem in poznava-
njem situacije v občini v nadaljevanju 
razvil po svoje. Pa si poglejmo, kaj 
nekaj je povedal dober teden pred 
praznikom.

Pred intervjujem sem ... bil v OŠ, 
ker je potekal zaključek šolskega leta. 
Sam sem jim ob tem namenil nekaj 
besed in jim zaželel lepe počitnice 
ter da bi se zdravi in polni energije 
septembra vrnili nazaj. Moram pa 
reči, da so učenci pripravili zelo lepo 
in čustveno prireditev. Je igral en po-
ba iz šestega razreda na harmoniko 
Slovenija je domovina moja in so mi 
kar solze pritekle. Sem mu rekel, da 
mora priti zvečer nujno še enkrat 
zaigrat na našo kulturno prireditev 
ob dnevu državnosti. 

Zadnja zanimiva novica, ki sem 
jo izvedel po službeni plati, je ... 
prišla ravno včeraj. Na neuradnem 
obisku nas bo obiskal novi minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Matjaž Han. On pozna situacijo v 
Bovcu in ve, kako naš kraj v tem ča-

in da bomo morali razpisati nova de-
lovna mesta.

Od sodelavcev na občini pričaku-
jem ... predvsem to, da bodo taki, 
kot so: delavni, zagnani, pošteni. Že-
lim, da vsakega zunanjega, ki pride 
na občino, sprejmejo, četudi mogoče 
že vnaprej vedo, da mu ne bodo 
mogli pomagati. V takih primerih 
hočem, da človeku razložijo, zakaj se 
nekaj ne da urediti tako, kot pričaku-
je. Želim, da se angažirajo in če je to 
le mogoče, najdejo kakšne druge 
ustrezne rešitve. 

Med večje izzive za Občino Bovec 
letos sodi ... gradnja športne dvora-
ne, to pa zato, ker je danes situacija 
v gradbeništvu taka, da iz dneva v 
dan ne veš, kakšne bodo cene. Tre-
nutno imamo sicer finančno pokrito 
vse, kaj pa bo za naprej, bomo vide-
li. Seveda pa je eden glavnih izzivov 
tudi Kanin. Do konca leta bomo mo-
rali nekako doreči, kaj in kako na-
prej. Vemo, kaj Kanin predstavlja za 
to dolino. Vemo tudi, kaj se je zgo-
dilo, ko se je leta 2014 zaprl. Res bi 
mi bilo težko, če bi se Kanin ne mo-
gel razvijati dalje, ker toliko investi-
torjev, kot jih je zdaj v Bovcu ... Tu 
se gradijo novi trgovski centri, ponov-
no se renovira Hotel Kanin, v prihod-
njem tednu bomo začeli delati novo 
kolesarsko pot iz Bovca do Čezsoče 
in potem še naprej ... Lepo je, ko 
vidiš, da se stvari razvijajo. Zato je 
treba delati. Treba je iti naprej in 

su cveti. Seznanjen je tudi z drugo 
platjo življenja v Bovcu, zato bomo 
obisk izkoristili tudi za neformalne 
pogovore okoli Kanina, novih naložb, 
pa tudi kobariških klancev. Ti bodo 
zaradi predvidene šestmesečne po-
polne zapore predstavljali kar lep 
zalogaj za naši dve veliki podjetji 
TKK Srpenica in Mahle Bovec. Pa ne 
samo zanju, ampak tudi za vse osta-
le naše obrtnike in podjetnike. Sicer 
sem uspel sklicati sestanek, kjer smo 
se dogovorili, da bodo lahko kamioni 
vozili po italijanski strani. Sam pa še 
vedno vztrajam, da bi morali dvakrat 
na dan za uro ali uro in pol cesto 

odpreti, da bi lahko spravili kamione 
skozi. Lokalni promet bo tako tekel 
po spodnji obvoznici. 

Novost na Občini Bovec ... žal ni 
tako vesela, kot bi si želel. Kar nekaj 
naših sodelavcev je zarezala bolezen. 
V kratkem času smo za dalj časa iz-
gubili tri sodelavke ... žal nas je Iris 
Stres, vodja Kulturnega doma Bovec, 
veliko prezgodaj za vedno zapustila. 
Tako v tem trenutku delujemo zelo 
okrnjeno. Imamo pa to srečo, da je 
ekipa sorazmerno mlada in zagnana. 
Se pa zavedamo, da na dolgi rok ne 
bomo mogli opraviti vsega dela sami 

ŽUPAN OBČINE BOVEC VALTER MLEKUŽ S SVOJIMI SODELAVCI – »Tam, kjer je pravo 
vzdušje, tam se dela dobro«, je ob našem obisku povedal župan in dodal, da »je lepo priti v 
službo, ko veš, da se kolektiv dobro razume in da med sodelavci ni grdih pogledov«. Foto: arhiv 
občine

Utrinki

LIONS KLUB KOBARID SO^A 
USPE[EN V DOBRODELNOSTI
Bovec, Prapetno Brdo – Lions klub 
Kobarid Soča združuje člane z ob-
močja občin Bovec, Kobarid in Tol-
min, odlično pa sodeluje tudi z vse-
mi tremi občinami. Posebno se je 
letos izkazala Občina Bovec, ki je 
Zvezi Lions klubov, distrikt 129, Slo-
venija brezplačno nudila vso potre-
bno infrastrukturo in tehnično pod-
poro za izvedbo večdnevne letne 
konvencije, ki je bila konec maja 
prvič v Bovcu.

V okviru konvencije je bila v dvorani 
Hotela Alp tudi dobrodelna plesna 
prireditev. Srečelov je pripravil, zbral 
dobitke in izvedel domači Lions klub 
Kobarid Soča, skupaj z donacijami 
pa je bilo zbranih 2.225 evrov. V ce-
loti bodo sredstva namenjena materi 

POLEG ZBIRANJA SREDSTEV NA KON-
VENCIJI ZVEZE LIONS KLUBOV, DISTRIKT 
129, SLOVENIJA, ki je konec maja potekala 
v Bovcu, je Lions klub Kobarid Soča dobro-
delna sredstva zbiral tudi na festivalu Gora 
Rocka. Zbran denar bo namenil pomoči pot-
rebnim zgornjeposočanom.

SO^Asnik, letnik XXIII, {t. 3, 2022



SO^Asnik, letnik XXIII, {t. 3, 2022

( 11 )

upati, da bo jutri boljše. Je pa res 
precej teh izzivov, tako da ne vem, 
katerega naj dam na prvo mesto. 

Sodelovanje s člani občinskega 
sveta ocenjujem kot ... odlično! Vidi 
se, da se trudijo in iščejo rešitve. To 
niso svetniki, ki bi nagajali. So doma-
čini, ki vedo, da če bomo držali sku-
paj, bomo lahko tudi nekaj naredili. 

V gospodarstvu na občini najbolj 
podpiramo ... vsakega, ki pride z 
novo poslovno idejo in željo, da bi 
delal. V naši občini imamo kar nekaj 
obrtnikov, dve veliki podjetji, glavna 
panoga pa je seveda turizem. Res pa 
je, da bomo morali prav na področju 
turizma nujno nekaj narediti glede 
dejavnosti, ki se odvijajo na Soči. Teh 
podjetij, ki se pojavljajo kot gobe po 
dežju iz vseh krajev Evrope in sveta, 
je postalo resnično preveč. Nekje bo 
treba potegniti črto in reči, koliko 
tega občina, ta dolina oziroma reka 
sploh še premorejo. Se bojimo za 
domačine, ki imajo tu odprta podje-
tja, da bi izgubili posel. Pa ne zato, 
ker ne bi imeli dovolj dela, ampak 
predvsem zato, ker ni dovolj ljudi, ki 
bi delali. 

Čezmejno sodelovanje s sosednji-
mi občinami krepimo tako, da ... se 
skušamo čim več povezovati, družiti 
in pomagati. V kratkem so v sosednji 
Italiji na Trbižu imeli volitve in mo-
ram reči, da sem bil kar malo na 
trnih, ker nisem vedel, ali bo sedanji 
župan Renzo Zanette, s katerim sva 
se res dobro ujela in odlično sodelu-
jeva, še naprej ostal na svojem polo-
žaju ali ga bo zamenjal nov obraz. 
Res nam je šel večkrat naproti – 
sploh pri prenovi predora na italijan-
ski strani, da je bila lahko cesta, 
kolikor se je le dalo, odprta. Vedno 

tudi pride na naše prireditve, ko ga 
povabimo, in jaz rad sprejmem nji-
hova povabila. Zato sem bil prav ve-
sel, ko sem izvedel, da bo še naprej 
župan. Moram pa pohvaliti tudi so-
delovanje s predsednikom Furlanije 
- Julijske krajine Massimilianom 
Fedrigo, s Tarčentom pa smo že tako 
lep čas pobrateni. Z njimi nas najbolj 
povezuje Festival dei Cuori. Letošnje-
ga se še posebej veselimo, saj po 
zadnjih dveh koronskih letih ne bo 
več potekal v okrnjeni izvedbi. Tako 
bomo lahko ponovno gostili skupine 
iz celega sveta.

Turizem v Bovcu je ... nad priča-
kovanji. Vemo, da je špica turistične 
sezone v juliju in avgustu, letos pa 
se je lepo poklopilo z velikonočnimi 
prazniki, tako da se je turistična se-
zona začela že bistveno prej. Veliko 
je Italijanov, Nemcev in Avstrijcev. In 
mislim, da ne bo nič narobe, če re-
čem, da je turizem v Bovcu že zdaj 
na višku. Če se bo tako nadaljevalo, 
bomo krepko presegli številke iz leta 
2019, ko smo imeli samo v občini 
480.000 nočitev brez dnevnih gostov. 
Pri nas se tako v višku sezone števi-
lo prebivalcev poveča kar za petkrat. 
Jaz nikoli ne rečem, da je tega pre-
več. Je pa treba urejati infrastrukturo, 
treba je narediti vse, da se odprejo 
hoteli, ki so bili do zdaj zaprti. Se pa 
zavedamo, da bo treba ta naš turi-
zem dvigniti na višjo raven. Vidimo, 
da ljudje pridejo, čeprav Bovec še 
zdaleč ni najbolj poceni destinacija. 
Ko smo imeli odprt OPN*, se je iz-
kazalo, da bi imeli vsi kampe in 
glampinge. Ampak to ne gre. Tudi v 
strategiji turizma je bilo ugotovljeno, 
da je te ponudbe več kot dovolj. 

Turistom, ki pridejo v naše kraje, 
najraje predlagam ... obisk naših 

slapov, sploh Virje in Šunikov gaj. To 
je nekaj najlepšega! Vsem, ki pa tu 
ostanejo za več dni, priporočim, da 
se podajo na naše pohodne poti ... 
imamo Juliano, Soško pot, Narnijo ... 
Lahko se tudi z gondolo zapeljejo na 
2.200 metrov visok Kanin. Je pa tudi 
že vse pripravljeno, da bomo končno 
uredili izvir Soče. Tega je res ogrom-
no pri nas in tudi če kdo pride v 
Bovec za tri dni, si lahko ogleda le 
delček vseh zanimivosti in lepot. 

Zanimanje za javni prevoz na 
Bovškem ... je po mojem mnenju res 
veliko in če hočemo delati na zeleni 
shemi, potem moramo nadaljevati, 
kar smo začeli. Bolj resno smo zače-
li o tem razmišljati, ko smo iz pro-
jekta CROSSMOBY za ta namen do-
bili kar precej denarja, zdaj pa ... Ko 
enkrat ljudem ponudiš javne prevo-
ze, je potem težko reči, da tega zdaj 
ne bo več. Zato je letos iz proračuna 
za dodatne prevoze namenjenih oko-
li 45.000 evrov. Sem pa imel ravno te 
dni kar nekaj pritožb. Dogaja se, da 
se avtobus napolni že v samem sre-
dišču Bovca in potem ne more več 
pobrati nikogar. Zdaj smo se zmeni-
li, da organiziramo še en avtobus – 
vsaj do izvira Soče. 

Če ne bi imeli kmetov ... bi skozi 
okna v grme gledali. Si sploh 
predstavljate, kaj bi bilo, če jih ne bi 
bilo? Kdo bi skrbel za kulturno kra-
jino? Kdo za lokalno pridelano hra-
no? Bi še lahko delali reklamo za 
bovški sir in skuto? In ravno s tem 
se med drugim ponaša naša dolina. 
Vem, da jim mnogi mečejo pod nos 
subvencije, ampak takšni ljudje po-
zabljajo, da kmetom nihče ne plača 
sobotnega in nedeljskega dela in da 
tudi praznikov nimajo. Sem odraščal 
v kmečki družini in vem, kaj to po-

meni. Sem probal. Ko so šli vsi na 
morje, smo mi kosili travo. Kakšna 
sobota!? Kakšna nedelja?! Tako da 
prav nobenemu kmetu ne zavidam 
njegovega zaslužka, ker vem, da je 
pri njih vse res prigarano. Zato se 
resnično zahvaljujem vsem kmetom, 
da so pripravljeni delati in se žrtvo-
vati za dobro vseh nas. To je tudi 
razlog, da na občini radi namenjamo 
del sredstev zanje, ker vemo, da jim 
vsak evro pride prav in ker vemo, da 
si to zaslužijo. 

Najbolj sem ponosen na ... vse, 
kar smo na občini naredili pozitivne-
ga za tukajšnje ljudi. Na primer to, 
da smo uvedli Prostofer, ki se je res 
dobro prijel in je res toliko zaseden, 
da večkrat, kadar je treba – na primer 
za kak prevoz v bolnico v Ljubljano –, 
odobrim še dodaten avto. Na to sem 
res zelo ponosen. Pa tudi, da delamo 
za otroke in mladino in za njihovo 
varnost. Vesel sem, ker smo se odlo-
čili za dodatni povezovalni hodnik, 
ki bo povezal šolo s športno dvorano, 
tako da našim otrokom ne bo treba 
več hoditi na cesto, da bi prišli do 
športne dvorane. Lani smo za otroke 
v središču uredili tudi novo otroško 
igrišče. Sem pa ponosen tudi nase, 
ker sem si v osmih letih, odkar sem 
župan, vedno vzel čas za ljudi. Če 
sem v Bovcu, potem praviloma grem, 
kamor me povabijo – na vse priredi-
tve, tudi pogrebe, tako da je res že 
kar čudno, če me kdaj ni. To po na-
vadi pomeni, da me takrat ni v Bov-
cu. Do zdaj se mi tudi še ni zgodilo, 
da bi komu rekel, da ga ne bom spre-
jel. Moja vrata so vedno odprta. Pri 
meni ni uradnih ur. Vsak je dobro-
došel.
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič

Opomba: 
*OPN – občinski prostorski načrt

Utrinki

samohranilki z območja delovanja 
omenjenega kluba, ki ne zmore več 
skozi življenje in sredstva nujno pot-
rebuje za pokrivanje osnovnih živ-
ljenjskih potreb svoje družinice. De-
legate Lions klubov Slovenije je na 
konvenciji pozdravil tudi bovški žu-
pan Valter Mlekuž, ki je v svojem 
pozdravnem nagovoru izrazil veliko 
čast in spoštovanje, da lahko v tu-
kajšnjem kulturnem domu pozdravi 
tako imeniten zbor. Obenem se je 
zahvalil za odločitev, da letošnjo 
konvencijo pripravijo prav v Bovcu.
Lions klub Kobarid Soča pa je bil 

aktiven tudi na festivalu Gora Rocka, 
kjer so posamezni člani na stojnici 
zbirali dobrodelna sredstva v zame-
no za kape. Zbranih je bilo 550 ev-
rov, ki jih bo klub namenil pomoči 
potrebnim zgornjeposočanom.
Besedilo in foto: Milan Štulc

NOV TEPTALNIK SNEGA
Log pod Mangartom – Ker je tudi 
našo dolino v zadnjem mesecu zajel 
vročinski val, ki pritiče poletni turi-
stični sezoni, je novica, ki prihaja iz 
Loga, toliko bolj frišna, saj nas v 

mislih nehote popelje v hladnejše 
dni. Konec maja so namreč Ložani 
dobili nov in z najnovejšo tehnologijo 
opremljen teptalnik snega Husky, ki 
ga je za potrebe tamkajšnjega ureja-
nja prog iz občinskega proračuna 
nabavila Občina Bovec. Teptalnik za 
ravnanje in teptanje snega, vreden 
218.000 evrov, bo, kot pravijo do-
mačini, bistveno olajšal delo in dvig-
nil kakovost pripravljenih prog. Pred-
sednik Razvojne zadruge Log pod 
Mangartom Branko Vidmar je ob 
prevzemu izrazil hvaležnost vsem, ki 
so zaslužni za novo pridobitev. Kot 

je poudaril, »je to za nas praznik, 
saj smo se do zdaj trudili urejati 
smučišče in tekaške proge z dve-
ma oldtajmerjema. Današnji dogo-
dek je za nas tudi veliko priznanje, 
hkrati pa pomeni še večjo obvezo, 
da z novo pridobitvijo pokažemo 
še več in se še bolj potrudimo v 
pripravi našega smučišča in atrak-
tivnih tekaških prog.«
Omenjeni teptalnik bo imel mesto v 
Logu pod Mangartom, služil pa bo 
tudi za pripravo tekaških prog na 
bovškem letališču. Po besedah bov-
škega župana Valterja Mlekuža je 
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Ob prazniku podelili leto{nje 
ob~inske nagrade

Občina Bovec si je ob ustanovitvi 
za svoj praznik izbrala 4. julij, dan, 
ko goduje zavetnik Bovca sv. Urh. Ob 
prazniku je tudi letos v kulturnem 
domu potekala slovesnost, ki so se je 
udeležili vabljeni gosti od blizu in 
daleč. S slovensko himno so Buške 
čeče zbrane vpeljale v celoten večer, 
ki je bil prepleten z domačo besedo, 
kar je bila tudi rdeča nit kulturnega 
programa. V krasen mozaik domače-
ga narečja so ga poleg že omenjenih 
stkali še Slavica in Peter Della Bian-
ca v družbi prijatelja Mihe Imprla.

Še pred podelitvijo priznanj je 
zbrane nagovoril domači župan Val-
ter Mlekuž, ki je vsem zaželel 
prisrčno dobrodošlico. Ob zahvalah 
prijateljem in članom občinskega sve-
ta, ki mu stojijo ob strani ter ga pod-
pirajo, je med drugim povedal, da so 
vedno »delali za dobro teh krajev. 
Tudi vse naložbe, ki jih izvajamo, so 
za dobro ljudi. Odprli smo novo otro-
ško igrišče, gradimo novo športno 
dvorano, ki jo bomo morali dokonča-
ti v prihodnjem letu. Ena glavnih 
pridobitev pa je gradnja Doma starej-
ših občanov (DSO) Bovec.« Začete so 
še druge naložbe. »Veliko bo še težav, 
ampak treba je iti naprej. Na vse stva-
ri moramo gledati pozitivno in pelja-
ti občino naprej, kot smo si zastavili. 
Vedno z veseljem poudarjam, da ima-
mo v tej dolini posebne ljudi, ki so 
delovni in dobri po srcu. Ta dolina je 
preživela številne naravne katastrofe 
in to nas združuje. Kot vedno pravim, 

danes ni bogat tisti, ki ima veliko 
denarja, temveč tisti, ki ima veliko 
prijateljev. Očitno jih jaz imam, saj 
ste številni danes z nami v tej dvora-
ni. Dnevi, kot je današnji, so tudi 
zato, da pozabimo na vsakodnevne 
skrbi, da se skupaj poveselimo, da 
drug drugemu prenesemo dobre pra-
kse.«

V nadaljevanju večera sta župan in 
predsednik komisije za priznanja in 
nagrade Igor Černuta podelila letoš-
nje nagrade.

Najvišjo nagrado – PLAKETO – je 
prejela doc. dr. Barbara Ivančič Ku-
tin. Že v otroštvu je rada prisluhnila 
zgodbam svojega dedka, zanimalo jo 
je zbiranje in zapisovanje nesnovne 
dediščine, starih pesmic, molitvic, 
bovških običajev, pri čemer je sode-
lovala s teto Vlasto Terezijo Komac. 
Po uspešnem zaključku študija se je 
zaposlila na Inštitutu za slovensko 
narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani, 
kjer dela še danes. Z družino živi v 
Dvoru pri Ljubljani, a se pogosto vra-
ča na rodno Bovško.

Ivančič Kutinova je avtorica treh 
znanstvenih monografij (Slovar bov-
škega govora, za katerega se priprav-
lja ponatis, Živa pripoved v zapisu in 
Krivopete. Divje žene z nazaj zasu-
kanimi stopali v slovenski folklori), 
številnih znanstvenih in strokovnih 
člankov ter drugih prispevkov. Uredi-
la in priredila je besedila Pirte, farce, 
fidinje. Pripravila je izbor bovških 
pravljic v več jezikih v knjižni izdaji 
z zgoščenko. Piše tudi predgovore, 
spremna besedila in umetniške se-
stavke.

V ZAČETKU JULIJA SO OB OBČINSKEM PRAZNIKU PODELILI LETOŠNJE NAGRADE. Najvišjo nagrado – plaketo – je prejela doc. dr. Barbara 
Ivančič Kutin, priznanja so prejeli Martin Berginc, Nikola Džalo in Adem Omerović, denarno nagrado pa Prostovoljno gasilsko društvo Log pod 
Mangartom. Foto: Milan Štulc

Utrinki

bila odločitev za nabavo po koncu 
zimske sezone smotrna predvsem 

HUSKY BO IMEL MESTO V LOGU POD MANGARTOM, služil pa bo tudi za urejanje tekaških 
prog na bovškem letališču.

zaradi zagotavljanja ugodnejše na-
kupne cene. »Če bi čakali na na-

slednjo zimsko sezono, bi morali 
za isti stroj odšteti veliko več, kot 
smo zanj plačali sedaj. Zato je bilo 
smiselno nakup izvesti čim prej. 
Log pod Mangartom si je res za-
služil tako naložbo, še posebej za-
to, ker so v svoji delavnosti in zag-
nanosti Ložani sami že ogromno 
vložili v to smučišče in tekaške 
proge,« je še dejal bovški župan.
Besedilo in foto: Milan Štulc

BOJ PROTI STIGMATIZACIJI 
DU[EVNIH MOTENJ TUDI V 
BOVCU
Bovec – V zadnjem majskem tednu 
smo z učenci osmega in devetega 
razreda na OŠ Bovec v okviru kam-
panje »Mind the Mind« izvedli de-
lavnice na temo duševnega zdravja. 
Kampanja deluje znotraj organizaci-

je »European Federation of Psy-
chology Student's Associations« 
(EFPSA), v kateri kot prostovoljci so-
delujemo študenti psihologije. Letos 
se v okviru kampanje v 28 evropskih 
državah izvajajo delavnice z naslo-
vom Boj proti stigmatizaciji duševnih 
motenj.

Stigma se pojavi, ko mislimo, da 
poznamo vse slabe lastnosti osebe, 
ki je niti ne poznamo dobro in jo na 
podlagi tega presojamo. Težava je v 
tem, da so tovrstna prepričanja o 
osebah velikokrat slaba in negativ-
na. Stigmi o osebi, ki se sooča z 
različnimi oblikami duševnih motenj, 
pravimo duševna stigma.

Namen kampanje je zmanjšanje du-
ševne stigme in boj proti njej. Ta cilj 
skušamo doseči s pomočjo interak-
tivnih delavnic, kjer se udeleženci 
skozi dejavnosti in razpravo seznani-
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Sodelovala je pri odmevnem pro-
jektu praznovanja 800-letnice bovške 
župnije, sodeluje pa tudi s Tolmin-
skim muzejem, OŠ Bovec, Kulturnim 
društvom Golobar in številnimi do-
mačini od Trente do Srpenice. Pove-
zana je tudi z Benečijo in Rezijo. V 
naslednjem šolskem letu bo več me-
secev gostujoča predavateljica na 
Videmski univerzi, na ljubljanski Fi-
lozofski fakulteti pa že od leta 2017 
predava slovstveno folkloristiko.

Naše kraje, lepoto narave in enkra-
tno govorico širi na mednarodnih 
konferencah po svetu. Je mentorica 
ali somentorica magistrskih in dok-
torskih del študentov iz naših krajev. 
Njen veliki dosežek je, da je bil lani 
bovški govor vpisan v register ne-
snovne dediščine.

PRIZNANJE je prejel Martin Ber-
ginc (na slovesnosti ga je prevzel 
njegov vnuk), ki je svoje življenje 
posvetil gostinstvu. Prvo delovno 
mesto je dobil v tedaj znamenitem 
lokalu Orel v Trenti, kjer je uspešno 
organiziral Trentarsko noč. Kmalu je 
postal direktor bovškega hotela Alp, 
leta 1976 pa je organiziral prvo Čom-
parsko noč v Bovcu. Izkušnje je na-
biral še v gostišču Franko, nato pa 
leta 1982 v Bovcu odprl Martinov 
hram, kjer je posebno pozornost na-
menjal lokalnim jedem. Potres leta 
1998 je prizadel tudi njegov lokal, 
zato sta z ženo z gostinsko dejavno-
stjo nadaljevala v Kranjski Gori in 
Čiginju. V Bovec sta se vrnila leta 
2003 in v Martinovem hramu se je 

začela pisati nova zgodba.
Berginc je ustanovil tudi žganjeku-

ho pod blagovno znamko Kilc, njiho-
ve žgane pijače pa najdemo na pro-
dajnih policah po Slovenije in v tuji-
ni. V posebno poglavje na njegovi 
življenjski poti sodi slikarstvo. Že od 
šolskih let najde sprostitev v likov-
nem ustvarjanju. Bil je prvi predse-
dnik in eden od ustanoviteljev bov-
ške sekcije slikarjev amaterjev, ki 
uspešno deluje v okviru Kulturnega 
društva Golobar.

Drugo PRIZNANJE je dobil Nikola 
Džalo, ki že več kot 45 let Bovčanom 
nudi terapevtske in shiatsu masaže, 
nastavitev atlasa, terapije kvantne 
medicine ter športne in klasične ma-
saže. S poznavanjem anatomije člo-
veškega telesa do podrobnosti, stro-
kovnostjo, prefinjenim občutkom 
prepoznavanja poškodb športnikom 
in ljudem s težavami pomaga pri laj-
šanju bolečin. Pomoč pri njem iščejo 
rekreativni športniki iz vse Slovenije, 
domačini pa imajo pri njem predno-
stno obravnavo. Mnogim je v letih 
svojega delovanja prihranil marsika-
tero noč brez spanja zaradi bolečin, 
pomagal k hitrejši rehabilitaciji in 
vrnitvi k aktivnemu preživljanju pro-
stega časa. Džalo je s terapijami po-
magal tudi znanim osebnostim, kot 
so legendarni atlet Sergej Bubka, 
igralska zakonca Branko Đurič - Đu-
ro in Tanja Ribič ter plesalec Miha 
Vodičar.

PRIZNANJE je šlo tudi v roke pred-

sedniku Turističnega društva (TD) 
Bovec Ademu Omeroviću. Ta je s 
svojo dejavnostjo in požrtvovalnostjo 
bistveno prispeval k delu in razvoju 
društva ter s tem tudi k prepoznav-
nosti Bovca. Skupaj s člani upravne-
ga odbora je realiziral nakup zemljiš-
ča avtokampa Polovnik in zemljišča 
v industrijski coni, kjer ima društvo 
zabojnik s svojim inventarjem. Uspe-
šno je vodil organizacijo prireditev 
Čomparska noč in Bovški dan ter 
drugih. Spodbujal je delo sekcije mla-
dih, pustne sekcije in sekcije Klic 
živali ter poskrbel za nabavo inven-
tarja, ki ga društvo uporablja na jav-
nih dogodkih. Kot predsednik TD je 
odlično sodeloval z Občino Bovec in 
drugimi organizacijami ter društvi. 
Omerović je tudi dejaven član Prosto-
voljnega gasilskega društva Bovec in 
mentor mladim gasilcem. Veliko po-
žrtvovalnosti je pokazal pri delu v 
društvu in na intervencijah.

Prostovoljno gasilsko društvo 
(PGD) Log pod Mangartom je preje-
lo DENARNO NAGRADO. Omenjeno 
društvo letos obeležuje 110-letnico 
svojega delovanja. Gre za eno najsta-
rejših društev na Bovškem in najsta-
rejše v Logu pod Mangartom. Vse-
skozi skrbi tako za požarno varnost 
kot tudi za splošno zaščito ljudi in 
premoženja na območju domače kra-
jevne skupnosti. Kot nepogrešljiv 
člen služb zaščite in reševanja v ob-
čini z njimi zgledno sodeluje. PGD 
se je v preteklosti izkazalo ob števil-
nih naravnih nesrečah, kot so potre-

si v letih 1976, 1998 in 2004, različ-
nih vremenskih ujmah, požarih v 
naravi in zlasti ob katastrofalnem 
plazu leta 2000. V domačem kraju je 
društvo nepogrešljivo tudi ob najra-
zličnejših prireditvah. PGD Log pod 
Mangartom združuje člane vseh ge-
neracij in nenehno skrbi za njihovo 
izobraževanje ter neguje prijateljske 
odnose z gasilci doma in v tujini.
Po utemeljitvah povzel: Milan Štulc

Sprejet rebalans prora~una
V začetku junija je potekala 22. 

redna seja bovškega občinskega sve-
ta (OS). Na njej so člani obravnavali 
in soglasno sprejeli rebalans letošnje-
ga proračuna, ki je bil pripravljen 
zaradi višjih predvidenih prihodkov 
od do tedaj načrtovanih. Konec maja 
je bila namreč podpisana poravnava 
med Občino Bovec ter Ministrstvom 
za okolje in prostor. Z njo se je sled-
nje zavezalo, da bo na podlagi Zako-
na o Triglavskem narodnem parku 
(TNP) občini plačalo 511 tisoč evrov 
za naložbe, projekte in dejavnosti, ki 
jih je izvedla pred letom 2020, ko je 
prvič pridobila sredstva iz naslova 
omenjenega zakona. Glede na reali-
zacijo se znatno zvišujejo tudi neka-
teri drugi prihodki – iz naslova kon-
cesijskih dajatev od posebnih iger na 
srečo in prihodki od komunalnih 
storitev. Zaradi višjih predvidenih 
prihodkov se zvišujejo nekateri od-
hodki. Proračun se ne zapira več z 
dolgoročnim zadolževanjem, ki je 
bilo dotlej predvideno v višini 240 
tisoč evrov. Z rebalansom so torej 

Utrinki

jo s tematiko duševnih motenj, spoz-
najo več primerov motenj in načinov, 
kako lahko oseba doživlja njihove 
simptome. Pridobijo tudi uporabne 
nasvete glede pogovora o tej temi in 
se naučijo, kako nuditi podporo bliž-
njim, ki imajo težave z duševnim 
zdravjem. Učencem na delavnicah 
predstavimo tudi možnosti za iska-
nje pomoči, če bi težave zaznali pri 
sebi. Spodbujamo jih, da jih ne sme 
biti strah prevzeti te odgovornosti. 
Udeleženci pridobljeno znanje o du-
ševnih motnjah lahko širijo in upora-
bljajo v vsakdanjem življenju – v šoli, 
družini in širšem okolju.

Učenci in zaposleni na šoli so bili 
pripravljeni sodelovati in prisluhniti 
našemu poslanstvu. To je spodbu-
den korak za prihodnost in duševno 
zdravje sodobne družbe.
Špela Rot, članica organizacije EFPSA

DELJENI SPOMIN NA 
MEDNARODNI POLETNI [OLI
Bovec – Pri županu Občine Bovec 
Valterju Mlekužu sta se v prvih dneh 
junija oglasila nova direktorica Pole-
tne šole Bovec prof. dr. Cristine 
Beretta in mag. Andrea Wernig. 
Slednja ob drugih profesorjih in sla-
vistih sooblikuje dogajanje tako zno-
traj šolskega programa kot tudi sprem-
ljajočih dejavnosti omenjene šole.

Na tradicionalni mednarodni Poletni 
šoli Bovec, ki letos poteka od 17. do 
31. julija, se v dopoldanskem času 
odvijajo jezikovni tečaji slovenskega, 
nemškega, hrvaškega, italijanskega 
in furlanskega jezika, v popoldan-
skem času pa tematske delavnice. 
Letošnja vodilna tema je Deljeni 
spomin. Prisotnih je 35 študentov iz 
po dveh partnerskih univerz iz vsake 
države udeleženke, letos prvič tudi 

iz univerze iz Osijeka. Kar 24 udele-
žencev lanskoletne šole se je po-
novno prijavilo, ugodili pa so lahko 
le sedmim, saj je, kot je dejala Be-
retta, pomembno dati priložnost tis-
tim, ki se udeležujejo prvič.

Kot že vsa leta doslej, je bovška ob-

čina za izvedbo namenila prostore 
kulturnega doma, Stergulčeve hiše 
in OŠ, financira pa tudi izlet v trdnja-
vo Kluže, kjer se udeleženci ob 
ogledu razstave seznanijo tudi z lo-
kalnimi kulinaričnimi dobrotami.
Besedilo in foto: Milan Štulc

TUDI LETOS V DRUGI POLOVICI JULIJA V BOVCU POTEKA MEDNARODNA POLETNA ŠO-
LA, na katero se je prijavilo 35 študentov iz po dveh partnerskih univerz iz vsake države udele-
ženke, letos prvič tudi iz univerze iz Osijeka.
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skupaj predvideni prihodki v višini 
12,4 milijona evrov, odhodki pa dob-
rih 15 milijonov evrov. Tekoči odhod-
ki se zvišujejo zlasti zaradi višjih 
predvidenih stroškov vzdrževanja 
infrastrukture in občinskih objektov. 
Predvideni so tudi višji odhodki pri 
prireditvah, ki so bile pozimi zaradi 
omejitev druženja načrtovane še ne-
koliko zadržano. Investicijski odhod-
ki se nekoliko zvišujejo zlasti zaradi 
uskladitev s tekočimi cenami in ne-
katerimi dodanimi manjšimi nalož-
bami. Delno prihaja do prerazpore-
ditev vrednosti naložb znotraj kvote, 
ki se financira na podlagi Zakona o 
TNP, kot tudi med drugimi v občini. 
V Načrt razvojnih programov je do-
dan nakup gasilskega vozila HTRV. 
Člani OS so soglasno sprejeli še 
sklep, da se znesek v višini 190 tisoč 
evrov pokrije, ko se preuči način pla-
čila Javnemu podjetju Sončni Kanin.

V nadaljevanju je OS potrdil cenik 
smučarskih vozovnic za smučišče 
Kanin. Seznanil se je z letnim poro-
čilom o izvedenih ukrepih iz akcij-
skega načrta lokalnega energetskega 
koncepta, poročilom Posoškega ra-
zvojnega centra za leto 2021 in nje-

govim letnim delovnim načrtom za 
leto 2022; vse tri dokumente je tudi 
potrdil. Sledila je obravnava dela vrt-
ca. Ponovno je bilo poudarjeno dej-
stvo, da je odpiralni čas v primerjavi 
s tistimi v sosednjih občinah prekra-
tek, zato bi bilo smiselno podaljšan 
odpiralni čas uvesti čez vse leto, saj 
številni starši ne delajo več od 7. do 
15. ure. To bi bil prvi korak k pri-
jaznemu okolju za mlade družine. 
Svetniki so v razpravi podprli preuči-
tev potreb po podaljšanju odpiralne-
ga časa in nato oglasno potrdili sis-
temizacijo delovnih mest za prihod-
nje šolsko leto. Cena programov 
vrtca bo od 1. septembra znašala 
433,53 evra za celodnevni program 
in 529,02 evra za jasli; cena je nižja 
s subvencijo, ki jo omogoča Občina 
Bovec.

OS je potrdil tudi popravek razde-
lilnika po ukrepih za dodeljevanje 
intervencij za malo gospodarstvo in 
turizem za leto 2022 v skupni razpi-
sni vrednosti 25 tisoč evrov. V nada-
ljevanju pa so se člani seznanili s 
Poročilom o gospodarjenju z gozdovi 
v lasti Občine Bovec v letu 2021, v 
katerem se je v večini izvajala sani-

tarna sečnja po vetrolomu iz leta 
2020. Ta se nadaljuje tudi letos, saj 
vsa delovišča niso bila zaključena. 
Pogodbeni izvajalci so dela opravljali 
v predpisanih rokih. Vsa dokumen-
tacija (odločbe o odobritvi poseka 
izbranih dreves, razpisna dokumen-
tacija, prijave izvajalcev, prevzemnice 
odpeljanega lesa, prevzemni zapisni-
ki, dokumentacija za maloprodajo in 
vzdrževanje gozdnih cest) se hrani v 
prostorih občine. Gospodarjenje z 
gozdovi v lasti in solasti Občine Bo-
vec je v letu 2021 v proračun prines-
lo dobrih 212.500 evrov. Ker pa dela 
še vedno potekajo, je nekaj dohodka 
prišlo tudi v letošnji proračun. OS se 
je seznanil tudi z letošnjim progra-
mom vzdrževanja gozdnih cest in 
soglasno potrdil spremembe cenika 
maloprodaje lesu na panju.

Svetniki so soglasno potrdili tudi 
predloge za podelitev občinskih pri-
znanj za leto 2022 (kateri so letošnji 
nagrajenci lahko preberete v prispev-
ku na strani 12) in predlog Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki je predlagala potrditev 
članov in predsednice volilne komi-
sije. Sestavljajo jo Žarko Berginc, 

Vojko Kovačič, Vincenc Kravanja, 
Marko Mlekuž, Nada Mrakič in 
Ester Stergulc; za predsednico so 
ponovno potrdili dosedanjo, Vanjo 
Klavora, za njenega namestnika pa 
Tita Kokošina Kendo.

Seznanili so se še z informacijo o 
varnostnih razmerah in lanskoletnem 
delu Policijske postaje Bovec na ob-
močju občine in potrdili člane nad-
zornega sveta javnega podjetja DOLB 
Bovec: predsednika Rajka Lebana 
ter člana Matjaža Bremca in Draga-
na Markovića.

OS se je seznanil tudi z letnim in 
petletnim načrtom razvoja letališča, 
kar je upravljavec dolžan pripraviti 
na podlagi najemne pogodbe. Potrdi-
li pa so tudi spremembe in dopol-
nitve parkirnega režima v občini 
Bovec.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Sprememba prometne 
ureditve v Bovcu

Na seji Sveta za preventivo in var-
nost cestnega prometa je Občina 
Bovec na pobudo Policijske postaje 
Bovec obravnavala problematiko pro-
metne varnosti udeležencev v ce-
stnem prometu na lokalni zbirni 
cesti na odseku od Trga golobarskih 
žrtev do Dvora. Prometna ureditev 
dela lokalne zbirne ceste na odseku 
Dvor, Brdo, Kot do Trga golobarskih 
žrtev namreč ni imela urejenih povr-
šin za pešce, kar jim je onemogočalo 
varno in sproščeno vključevanje v 
promet. Zaradi pomanjkanja prostora 
pločnikov večinoma ni; pojavljajo se 
na določenih odsekih, pa še to veči-
noma neustreznih širin in izvedb 
višinskih preskokov. V večjem delu 
trase so pešci in druge ranljive sku-
pine prisiljeni uporabljati vozišče 
skupaj z motornim prometom. Na 

ČLANI BOVŠKEGA OBČINSKEGA SVETA SO JUNIJA SPREJELI REBALANS LETOŠNJEGA PRORAČUNA. S podpisano poravnavo med Obči-
no Bovec ter Ministrstvom za okolje in prostor bo na podlagi Zakona o TNP občina pridobila 511 tisoč evrov za naložbe, projekte in dejavnosti, 
ki jih je izvedla pred letom 2020, ko je prvič pridobila sredstva iz naslova omenjenega zakona.

Utrinki

TABOR ZA NADARJENE 
U^ENCE
So~a – Na OŠ Bovec že več let iz-
vajamo odkrivanje nadarjenih učen-
cev, ki lahko nato svoje posebne in-
terese razvijajo v okviru dodatnega 
pouka in z udeležbo na raznih nate-
čajih, tekmovanjih v znanju ali špor-
tnih prireditvah. Letos smo se odlo-
čili, da te možnosti nadgradimo s 
posebnim taborom za nadarjene 
učence, ki smo ga izvedli v prostorih 
podružnične šole v Soči.

Dvodnevnega tabora se je v maju 
udeležilo 13 učencev. Njegov cilj je 

bil, da jim ponudimo zahtevnejše in 
zanimive vsebine, s katerimi bodo 
širili svoja obzorja, spoznavali sami 
sebe in razvijali svoja zanimanja. Za 
dosego tega smo se združili učitelji 
naše šole in zunanji sodelavci, k so-
delovanju smo povabili tudi Javni za-
vod Triglavski narodni park. Udele-
žencem smo pripravili delavnico pre-
učevanja nevretenčarjev v reki Soči 
in določanje čistosti vode, likovno 

LETOS JE OŠ BOVEC ORGANIZIRALA DVO-
DNEVNI TABOR ZA NADARJENE UČENCE, 
kjer so jim ponudili zahtevnejše in zanimive 
vsebine, s katerimi so širili svoja obzorja, spo-
znavali sami sebe ter razvijali svoja zanimanja.
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problematiko varnosti so župana Val-
terja Mlekuža opozorili tudi osnov-
nošolci v okviru šolskega parlamen-
ta.

Občina Bovec se zaveda težave 
varnosti pešcev in kolesarjev na tem 
odseku, zato je pristopila k izdelavi 
elaborata sprememb prometne ure-
ditve, ki ga je izdelal projektant sa-
mostojni podjetnik iPLAN, Andrej 
Cvar. Konec junija je občina pristo-
pila k izvedbi spremembe prometne 
ureditve. Za zagotovitev večje varnos-
ti je zdaj južni del vozišča na odseku 
od Trga golobarskih žrtev do Dvora 
označen kot pas za pešce. Ta je 
prvenstveno namenjen njim. Vozila 
lahko nanj zapeljejo le pogojno pri 
srečavanju, vendar samo v primeru, 
ko na njem ni pešcev. Splošni trend 
uvedbe omejitev hitrosti v naseljih je 
pripomogel k odločitvi, da je zdaj 
tudi v Bovcu največja dovoljena hit-
rost v naselju 30 kilometrov na uro. 
Na vseh treh dovozih v kraj je dopol-

njena signalizacija oznake »Cona 30« 
in dvojezični znak »Spoštuj pešca«.
Marjeta Kavčič in Milan Štulc

Podpis pogodbe za gradnjo 
kolesarske povezave Bovec–
^ezso~a

Konec maja sta župan Valter Mle-
kuž, predstavnik investitorja, in Kri-
stjan Mugerli, direktor družbe Ko-
lektor Cestno podjetje Nova Gorica, 
kot predstavnik izvajalca, podpisala 
gradbeno pogodbo za ureditev kolesar-
ske povezave Bovec–Čezsoča. Odsek 
je del državnega kolesarskega omre-
žja v naši razvojni regiji, ureja pa se 
v okviru Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020. Ocenjena vred-
nost naložbe znaša skoraj dva milijona 
evrov, sofinancirajo pa jo Republika 
Slovenija, Evropska unija iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj in Ob-
čina Bovec iz občinskega proračuna.

Rok za izvedbo del je 30. oktober 

letos, dela pa se štejejo za zaključena, 
ko je zgrajeni objekt pripravljen za 
kakovostni pregled in je izročena vsa 
potrebna popolna dokumentacija za 
uspešno predajo objekta.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Izvajanje del na mostu Log 
^ezso{ki se nadaljuje

Podjetje Saning nadaljuje sanacijo 
mostu, ki vodi proti naselju Log Čez-
soški. Obnovitvena dela potekajo po 
predvidenem terminskem načrtu. Od 

ZA ZAGOTOVITEV VEČJE VARNOSTI NAJRANLJIVEJŠIH SKUPIN V PROMETU je po novem 
v Bovcu največja dovoljena hitrost 30 kilometrov na uro. Med Trgom golobarskih žrtev in Dvo-
rom, kjer je zaradi pomanjkanja prostora ureditev pločnikov neizvedljiva, pa je označen pas za 
pešce. Foto: iz elaborata

GRADBENO POGODBO ZA KOLESARSKO POVEZAVO MED BOVCEM IN ČEZSOČO, ki naj bi 
bila urejena do konca oktobra, sta bovški župan Valter Mlekuž in direktor družbe Kolektor Ce-
stno podjetje Nova Gorica Kristjan Mugerli podpisala konec maja.

OBNOVITVENA DELA NA MOSTU PROTI NASELJU LOG ČEZSOŠKI potekajo po predvide-
nem terminskem načrtu, zaradi ugotovljenih večjih poškodb betonov, od predvidenih v projektu, 
pa je bilo treba opraviti še dodatne preiskave materialov. Foto: arhiv Igmata

Utrinki

animacijo, delavnico francoščine in 
nemščine, šport v povezavi z umski-
mi dejavnostmi, predavanje o zgo-
dovini Trente, Soče in Lepene, izde-
lavo prototipov s pomočjo kock (teh-
nično delavnico) ter različne zanimi-
ve vodene igre. Večer smo popestrili 
s kvizom Male sive celice.

Učenke so o taboru pripravile kratko 
videoporočilo. Vsi so navdušeno so-
delovali in bili s taborom zelo zado-
voljni. Želeli so, da bi bil daljši, in če 
bi imeli možnost, bi se ga prav goto-
vo ponovno udeležili.
Besedilo in foto: Ida Šemrov, OŠ Bovec

KEKEC V VRTCU
@aga – V podružničnem vrtcu na 
Žagi smo maja in junija v sodelova-
nju z bovško enoto Knjižnice Cirila 
Kosmača Tolmin v sklopu Bralnic 
pod slamnikom izvedli projekt na te-
mo priljubljenega knjižnega junaka 
Kekca. Najprej smo obiskali knjižni-
co, kjer nam je prijazna knjižničarka 
Danjela Marcola prebrala pravljico 
Kekec in Pehta. Obiskali smo bližnjo 

OTROCI, KI OBISKUJEJO VRTEC NA ŽAGI, 
so v sklopu Bralnic pod slamnikom dodobra 
spoznali priljubljenega knjižnega junaka Kek-
ca. Foto: arhiv OŠ
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uvedbe popolne zapore mostu za ves 
promet so odstranili slab beton na 
mostni konstrukciji, izvedli peskanje 
betona in armature, protikorozijsko 
zaščito, pranje površine mostnega 
nosilca in potrebna dela za injektira-
nje razpok.

Preizkus kakovosti betonov na 
objektu je strokovno opravila družba 
Igmat. Ob odstranjevanju poškodo-
vanih betonov prekladne konstrukci-
je je bilo ugotovljeno, da je zgornja 
površina betona slabša od predvide-
ne, zato je bilo treba izvesti dodatne 
preiskave materialov, in sicer odvzem 
vzorcev betona prekladne konstruk-
cije z zgornje strani za potrebe pre-
verbe tlačne trdnosti betonov. Poleg 
tega je pregled pokazal tudi vertikal-
ne razpoke v poljih razpetin mostne-
ga nosilca, zato je izvajalec del izde-
lal kataster razpok. Na podlagi Igma-
tovega poročila in katastra razpok je 
bilo za nadaljevanje del treba izdela-
ti določene dopolnitve ter spremem-
be projekta.

Dokler ne bodo na zgornji površni 
mostne konstrukcije končana vsa na 
novo predpisana dela, bo ostal most 
zaprt za ves promet. Obvoz v Log 
Čezsoški ostaja po cesti Bovec–Čez-
soča–Log Čezsoški.
Marjeta Kavčič, služba za gospodarstvo 
Občine Bovec

Na igri{~u polo`ena 
zaklju~na plast

Igrišče ob gasilskem domu z več-
namensko dvorano na Srpenici je 
popolnoma prenovljeno. Urejene so 
tribune, igralno površino so najprej 
preplastili z grobo asfaltno prevleko, 
ob ugodnih vremenskih razmerah in 
stabilnih temperaturah pa so položi-
li še posebno zaključno plast – zuna-

nji poliuretanski športni pod.
Spomnimo, da je Občina Bovec sred-

stva za naložbo namenila v proračunu 
za leto 2019. Gradbeno dovoljenje je 
bilo izdano Gasilskemu društvu 
Srpenica, občina pa je s pridobitvijo 
služnosti na zemljiščih soinvestitor 
gradnje. Dela je izvajalo podjetje VG5. 

Zaradi koronavirusnih razmer se je 
slovesno odprtje zavleklo v letošnje 
leto, o čemer smo obširneje poročali 
v prejšnji številki SOČAsnika.

Za zunanjo ureditev, kamor sodi 
tudi dokončanje igrišča, je bilo izbra-
no podjetje Konec, gradnjo, opremo 
in nadzor pa so financirali občina 

(dobrih 93 tisoč evrov), Ministrstvo 
za okolje in prostor (slabih 23 tisoč 
evrov) ter Fundacija za šport (nekaj 
več kot 28 tisoč evrov).
Besedilo in foto: Milan Štulc

Pod lipo na predve~er dneva 
dr`avnosti

Na predvečer dneva državnosti se 
je v Bovcu tudi letos odvila prireditev 
z naslovom Pod lipo. Dogodek se je 
začel v bovškem kulturnem domu z 
videozapisom o zgodovini Moškega 
pevskega zbora Golobar ob njihovi 
70-letnici, nadaljeval pa pod lipo pred 
kulturnim domom.

Ob dnevu državnosti je bil to obe-
nem osrednji dogodek Občine Bovec, 
ki se ga je udeležil tudi župan Valter 
Mlekuž. Prireditev je bila zasnovana 
na temeljni misli o naši domovini, ki 
je posejana z lepotami narave. Ker je 
naša, je v nas zasidrana s posebno 
ljubeznijo. Lepoto in vznesenost, ki 
jo čutimo ob pogledu na našo deže-
lo, ali že ob besedi domovina, so v 
pesmih izrazili tudi nekateri naši pe-
sniki. »Rad bi imel kakor orel peruti, 
da domovino bi vso preletel, da bi 
načudil se njeni lepoti in zanjo še bolj 
se vnel,« je zapisal Srečko Kosovel. 
Če pa pogledamo globlje, se nam 
zastavi ključno vprašanje: Iz česa je 
izklesana naša domovina? Pod površ-
jem, pod lepotami je »skrita kri, sim-
bol življenja in požrtvovalnosti vseh 
ljudi, ki delajo v dobro naše domovi-
ne. Naj ostane med nami izraz spo-
štovanja do ljudi kakor tudi do do-
movine,« so odzvanjale besede na 
predvečer dneva državnosti.

Kulturni program so v mozaik re-
citalov, glasbe in petja stkali MoPZ 
Golobar pod vodstvom zborovodje 
Danila Durjave, Mlajši otroški pev-

IGRIŠČE OB GASILSKEM DOMU NA SRPENICI so popolnoma prenovili.

PRIREDITEV POD LIPO JE TUDI LETOS POTEKALA NA PREDVEČER DNEVA DRŽAVNOSTI. 
Na prireditvi je Moški pevski zbor Golobar obeležil 70-letnico delovanja.

Utrinki

kmetijo, kjer smo spoznavali živali in 
kmečke pripomočke. Izvedli smo 
Kekčev pohod po cvetočih travnikih 
in ob reki Soči, v vrtcu pa nas je obi-
skala gorska reševalka Eva Pejič, ki 
nam je predstavila svoje delo in nas 
podučila o ustreznem obnašanju v 
gorah.
Ogledali smo si Kekčeve filme, brali 
pravljice o njem in prepevali njegove 
pesmi. Na to temo smo ustvarjali li-
kovna dela in lutke, v telovadnici in 
gozdu pa smo imeli socialne igre. 
Jedli smo z lesenimi žlicami iz lonče-
nih skled.
S predšolskimi otroki smo obiskali 
Kekčevo deželo v Kranjski Gori. V 

čudovitem gozdu je skrit kotiček, 
kjer živijo Kekec, teta Pehta, hudob-
ni Bedanec, prijazna Mojca, Brincelj 
in preplašeni Rožle. Pustolovščina, 
ki je trajala dve uri, je bila za nas ve-
liko doživetje in prijetna popestritev 
projekta.

Ob zaključku projekta smo v bovški 
knjižnici postavili razstavo likovnih 
del, v vrtcu pa 14. junija pripravili na-
stop, namenjen širši javnosti. Otroci 
so vseskozi neizmerno uživali in s 
svojimi željami ter zamislimi nenehno 
dopolnjevali vsebino.
Ana Marija Krč Mohar in Tanja 
Fratnik, vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice, Vrtec na Žagi

ZAKLJU^NI BRALNI DOGODEK 
V TRETJEM RAZREDU
Tolmin – Na OŠ Franceta Bevka 
Tolmin že pet let poteka bralni pro-
jekt, v katerega so vključeni vsi 
učenci prvega triletja. Oblikovan je 
po vedenjsko-kognitivni metodi, na-
menjen pa je razvijanju bralne tehni-
ke, bogatenju besednega zaklada in 
razvijanju bralnega razumevanja.

Projekt poteka celo šolsko leto, v šti-
rih bralnih ciklih. Učenci so deležni 
bralnih spodbud in raznolikih bralnih 
dejavnosti v času pouka ter podaljša-
nega bivanja, urjenja branja v okviru 
bralnih uric in bralnega treninga doma. 

V okviru projekta urijo bralno tehniko 
in izpolnjujejo bralne dnevnike.
V sklopu četrtega bralnega cikla, ki je 
v celoti potekal samo v šoli, so tretje-
šolci urili hitrost in razvijali stopnjo 
bralnega razumevanja. Obenem so 
se spoznali tudi s sestavnimi deli knji-
ge. Zbranim bralnim dnevnikom so 
dodali naslovnico, oblikovali kazalo in 
kolofon ter knjigam dodali ilustracije.
V sredo, 22. junija, je nastopil težko 
pričakovan zaključni bralni dogodek. 
V sodelovanju s šolsko knjižničarko 
Alenko Kragelj je naše mlade bralce 
obiskala otroška pisateljica Anja 
Štefan. Popeljala jih je v svet ljudskih 
in svojih, avtorskih pravljic ter jih nav-
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ski zbor OŠ Bovec pod vodstvom 
Andreje Šulin in Daše Mlakar Ko-
mac ter mladi glasbeniki Neli Kova-
čič na saksofonu, Nej Muznik na 
pozavni in Andrej Bizjak na kitari, 
vsi pod vodstvom mentorice Katje 
Skočir.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Ob 77. obletnici mangartske 
tekme slovesnost s 
slovensko premiero 
dokumentarnega filma

V juniju je minilo 77 let od smu-
čarske tekme, ki so jo na melišču 
Mangarta izvedli pripadniki 10. 
gorske divizije ameriške vojske. Ob 
tej priložnosti sta Občina Bovec in 
Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji v 
sodelovanju z Združenjem vojaških 
gornikov Slovenije (ZVGS), Sloven-
sko vojsko (SV) in Krajevno skupno-
stjo Log pod Mangartom na Bov-
škem pripravila vrsto dogodkov.

V dopoldanskem času so si učenci 
višjih razredov OŠ Bovec predpremi-
erno ogledali dokumentarni film Mi-
sija Mangart (»Mission Mt. Man-
gart«). Po ogledu so se pogovarjali z 
avtorjem in producentom Chrisom 
Anthonyjem ter s svojimi vprašanji 
dokazali, da jih je film zares pritegnil 
in so izvedeli veliko novega.

V zgodnjem popoldnevu je ob spo-
minskih tablah ob mangartski pentlji 
potekala spominska slovesnost, ki so se 
je udeležili tudi ameriška veleposlani-
ca Jamie L. Harpootlian in obrambni 
ataše ZDA v Sloveniji Ben Shaha, pos-
lanca Danijel Krivec in Matej Tonin, 
župan Valter Mlekuž, člani ZVGS, 
pripadniki SV, predstavniki Centra 
odličnosti NATA ter avtor omenjenega 
filma. Na pobudo ravnateljice OŠ Bo-
vec Denise Šuler Rutar so se dogod-

SLOVESNOST V SPOMIN NA SMUČARSKO TEKMO, ki so jo leta 1945 organizirali pripadniki 
10. gorske divizije ameriške vojske, s slovensko premiero dokumentarnega filma Misija Man-
gart, se je odvila 3. junija. Foto: Andrej Fon

ka udeležili tudi učenci; nekateri so 
v rokah ponosno držali zastave. Do-
godek je s pesmimi obogatil Moški 
pevski zbor Gorščaki ZVGS pod vod-
stvom Staneta Sove in taktirko Jože-
ta Tišlerja. Zbrane je najprej pozdra-
vil bovški župan, ki je povedal, da 
vsako leto počastijo spomin na smu-
čarsko tekmo, odkar je bila ta zgodba 
iztrgana iz pozabe, za kar gredo zas-

luge brigadirju v pokoju Janezu Ka-
varju. Spregovorila je tudi ameriška 
veleposlanica, ki je skupaj z župa-
nom in Kavarjem ob spominsko tablo 
položila tudi spominski venec.

Po odhodu v dolino so se ob eno-
lončnici družili v Logu pod Mangar-
tom, za kar sta poskrbela tamkajšnje 
prostovoljno gasilsko društvo in kra-
jevna skupnost. Pred večerno premi-

ero Misije Mangart so v pogovoru s 
Chrisom Anthonyjem udeleženci iz-
vedeli veliko o njegovem življenju, pa 
tudi o nastajanju filma. Nagovorom 
Mlekuža, Harpootlianove in Kavarja 
je sledila slovenska premiera doku-
mentarnega filma, ki ni nikogar pus-
til ravnodušnega.
Milan Štulc

Predstavniki ob~ine Prijedor 
obiskali Bov{ko

Ob bovškem občinskem prazniku 
sta Bovško obiskala tudi predstavnika 
pobratene Občine Prijedor Maja 
Kunić in Aleksandar Milješić, tam-
kajšnji župan Slobodan Javor pa se 
obiska zaradi drugih obveznosti ni 
mogel udeležiti. Tako se nadaljuje 
sodelovanje pobratenih občin. V Bov-
cu sta se gosta najprej sestala z žu-
panom Valterjem Mlekužem, v. d. 
direktorja občinske uprave Miranom 
Šuštaršičem in Romino Bradaškja 
iz županovega urada. Beseda je med 
drugim tekla tudi o tem, da bi dose-
danje odlično sodelovanje – pred-
vsem na kulturnem in športnem 
področju – nadgradili z izmenjavo 
osnovnošolskih otrok med zimskimi 
počitnicami. Zamisel bodo poskusili 
udejanjiti, saj ima Občina Bovec po-
dobne izkušnje s puljsko občino.

Oba gosta sta se udeležila slav-
nostne prireditve ob občinskem pra-
zniku, v naslednjih dneh pa spozna-
vala Bovško – od izvira Soče, muzeja 
v Trenti do Kaninskega pogorja, Mi-
lješić pa je v ekipi županov odigral 
tudi nogometno tekmo.

Naslednje srečanje obeh občin bo 
septembra v Bovcu, ko se bodo teka-
či iz Prijedora udeležili Blitz Bovec 
maratona.
Besedilo in foto: Milan Štulc

ODLIČNO SODELOVANJE MED OBČINAMA BOVEC IN PRIJEDOR želijo nadgraditi z izmen-
javo osnovnošolskih otrok med zimskimi počitnicami.

Utrinki

dušila z zastavljanjem ugank in petjem 
pesmic. Učenci so jo presenetili s 
petjem ene od njenih pesmi in ji v 
zahvalo podarili origami vrtnico. Dogo-
dek se je zaključil s podelitvijo avtor-
skih knjig, ki so jih učenci ustvarjali 
med šolskim letom, omenjena pisate-
ljica pa jim je dodala še svoj podpis.
Zaključni bralni dogodek je učence 
očaral in jih popeljal na potovanje v 
svet branja in knjig. Želimo si, da bi 
radi brali in se v prihodnosti še poda-
jali na podobna domišljijska potova-
nja. Naj branje postane prijetno po-
tovanje.
Besedilo in foto: Adrijana Skok, vodja 
bralnega projekta v tretjem razredu 

PREVZEMI KNJIGE,  
KO IMA[ ^AS
Tolmin – Pred tolminsko knjižnico 
smo konec lanskega leta namestili 
paketnike, kjer lahko uporabniki 
prevzamejo naročeno gradivo. Nji-
hova uporaba je zelo enostavna, saj 
potrebujemo zgolj navaden prenosni 
telefon. Ko član v knjižnici naroči 
gradivo, na svoj telefon prejme 
SMS- ali potisno sporočilo znotraj 
namenske aplikacije Direct4.me. 
Prejeto sporočilo je ključ za odpira-
nje paketnika.
Dobrodošla dopolnitev v letošnjem 
letu je, da lahko člani paketnik kot 
mesto za prevzem gradiva izberejo 

TRETJEŠOLCI SO V OKVIRU BRALNEGA PROJEKTA vse leto razvijali bralne tehnike, bogatili 
besedni zaklad in razvijali bralno razumevanje. Na zaključnem dogodku jih je obiskala otroška 
pisateljica Anja Štefan.
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Ob~ina Kobarid
Trgovina z lokalnimi pridelki 
in izdelki v va{kem jedru 
Breginja

Lokalna akcijska skupina LAS Do-
lina Soče, ki deluje pod okriljem 
Posoškega razvojnega centra, in pro-
jektni partnerji, med katerimi je tudi 
Občina Kobarid, so za projekt Lokal-
no – Urbano – Povezovalno uspešno 
pridobili sredstva iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR). Glavni cilj 
projekta je povezovanje kmetijstva in 
turizma z namenom boljšega ter 
uspešnejšega trženja lokalnih pridel-
kov in izdelkov, posledično pa spod-
bujanje porabe v lokalnem okolju.

Namen projekta je ureditev in nad-
gradnja javnih prostorov za potrebe 
trženja lokalnih pridelkov in izdel-
kov, povezovanje lokalnih proizvajal-
cev in ponudnikov, pospeševanje 
prodaje in rabe lokalnih pridelkov in 
izdelkov, obogatitev lokalne ponud-
be, oživljanje in promocija lokalne 
tradicije, dvig prepoznavnosti lokal-
nih produktov, pospeševanje vključe-
vanja ranljivih skupin, izboljšanje 

kakovosti življenja lokalnih prebival-
cev, obiskovalcev in turistov ter vzpo-
stavitev večje prepoznavnosti posa-
meznega naselja in celotnega obmo-
čja. Pripomogel bo k ohranjanju 
kmetijske dejavnosti na območju LAS 
Dolina Soče in povečanju primarne 
kmetijske proizvodnje, kar vpliva ta-

ko na povečanje samooskrbe prebi-
valcev območja kot tudi zmanjšanje 
okoljskih obremenitev in transpor-
tnih stroškov ter ohranjanje in vzpo-
stavitev novih delovnih mest.

V sklopu projekta bodo partnerji 
uredili in nadgradili javne prostore v 
naseljih Bovec, Breginj in Kanal ter 

tako dvigniti raven osnovne infra-
strukture, ki bo omogočila kakovo-
stno okolje za pospeševanje promo-
cije, trženja, prodaje ter porabe lokal-
nih pridelkov in izdelkov ter povezo-
vanja lokalnih deležnikov. Občina 
Kobarid bo uredila in opremila butič-
no trgovino v vaškem jedru Breginja, 
ki bo temeljila na lokalni ponudbi in 
izdelkih iz kolektivne blagovne 
znamke Dolina Soče. Izdelala bo ce-
lostno grafično podobo za naselbin-
sko dediščino v starem breginjskem 
jedru, ki bo pripomogla tako k pro-
mociji starega jedra kot tudi lokalnih 
izdelkov. Organizirala pa bo tudi 
glasbeni dogodek s poudarkom na 
predstavitvi lokalnih ponudnikov in 
izdelkov, ki jih bo tamkajšnja trgovi-
na ponujala.

Skupna vrednost projekta je dob-
rih 122 tisoč evrov. Občini Kobarid je 
namenjenih dobrih 23 tisoč evrov, od 
tega dobrih 17 tisoč evrov nepovra-
tnih sredstev ESRR.

Besedilo in foto: 
Nataša Hvala Ivančič

OBČINA KOBARID BO V STAREM VAŠKEM JEDRU BREGINJA UREDILA IN OPREMILA BU-
TIČNO TRGOVINO, ki bo temeljila na lokalni ponudbi in izdelkih iz kolektivne blagovne znamke 
Iz Doline Soče. Sredstva je pridobila prek LAS-projekta Lokalno – Urbano – Povezovalno.

Utrinki

že ob rezervaciji gradiva v aplikaciji 
mCobiss ali na Cobiss+. Njihova 
uporaba ni omejena na naš delovni 
čas, zato je ta storitev še posebej 
priročna v času poletnega urnika, 
pa tudi za vse tiste, ki jim obveznosti 
morda ne dopuščajo obiska knjižnice.
Jerneja Berginc, direktorica Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin

KNJI@NI SENIKI VABIJO K 
POLETNEMU BRANJU
Kanin – Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin od leta 2016 na različne lo-
kacije v Zgornjem Posočju postavlja 
unikatne knjižne hišice, imenovane 
SeniKnjig. Zamisel za njihovo izved-
bo je podal Hinko Fortunat, lokalni 
izdelovalec lesenih izdelkov. Drušči-
na senikov, ki širijo bralno kulturo 
med domačini in bogatijo turistično 
ponudbo ter kulturno podobo Po-
sočja, se množi. Letošnji jubilejni, 
že deseti SeniKnjig smo v sodelova-
nju s Sončnim Kaninom postavili na 
2.300 metri nadmorske višine in s 
tem dodali posebno noto našemu vi-
sokogorskemu smučišču. SeniKnjig 

PAKETNIKI PREDSTAVLJAJO ENO OD PRI-
LAGODITEV KNJIŽNICE v času ukrepov, po-
vezanih s covidom-19, predvsem pa del izva-
janja njenega poslanstva pri zagotavljanju 
dostopa do knjig in branja čim širši javnosti. 
Foto: arhiv knjižnice

je vključen tudi v mednarodno mre-
žo »Little Free Library«, ki združuje 
več kot 100.000 knjižnih hišic po 
vsem svetu.
Jerneja Berginc, direktorica Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin

POLEG KANINSKEGA NAJDETE KNJIŽNE 
SENIKE tudi v Čezsoči in središču Bovca, ob 
Nadiži pri baru Zder, Soči pri baru Vanja, Idrij-
ci na Slapu ob Idrijci, koči na planini Razor, v 
Podbrdu, na Modrejcah ter v atriju tolminske 
knjižnice. Foto: arhiv FB Kanin

OBISK U^ITELJEV IZ ^EDADA
Kobarid – Že v obdobju pred pan-
demijo smo prek e-Twinninga začeli 
sodelovati s čedajsko šolo Convitto 
Nazionale P. Diacono, ki ima tudi 
Erasmus+ akreditacijo. V začetku 
maja je koordinatorica projekta 
Erasmus, učiteljica Aurora Calvet, 
odšla na delovni obisk v Čedad, kjer 
se je srečala z ravnateljico  Alberto 
Pettoello. Skupaj z učitelji tamkaj-
šnje šole si je ogledala šolske pro-
store, učilnice ter spremljala učni 
proces v 3. in 4. razredu.

Drugi mednarodni obisk je bil bolj 
praktične narave. Calvetova je ob 
pomoči učiteljice Eveline Kravanja 
učencem in učiteljem 4. razredov 
predstavila spletno aplikacijo Plic-
kers ter njeno učinkovito uporabo 
pri pouku. Ob tej priložnosti smo 3. 
junija na opazovalni obisk povabili tri 
učitelje iz omenjene čedajske šole. 
Naši italijanski kolegi so najprej odšli 
na voden obisk vrtca, nato pa so jim 
prvošolci pripravili kratek program 
iger, ki se jih radi igrajo. V nadaljeva-
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Javna razprava o razvoju 
obmo~ja doline reke Nadi`e

Turizem Dolina Soče (TDS) je z 
namenom ohranitve kakovosti reke 
Nadiže in naravnega okolja njene 
doline, vzpostavitvijo ustreznega rav-
notežja med turističnim razvojem ter 
kakovostjo in priložnostmi bivanja 
pristopil k pripravi strategije usmer-
janja dejavnosti in razvoja Breginjske-
ga kota. V začetku junija je zavod 
občane, društva, ponudnike in ostale 
akterje pozval k izpolnitvi spletne 
ankete z željo, da s svojimi idejami 
in pobudami prispevajo k oblikova-
nju načrta usmerjanja dejavnosti in 
razvoja širšega območja doline reke 
Nadiže. Odziv je bil zelo velik, za kar 
se pripravljavci strategije vsem zah-
valjujejo. Na osnovi pogledov prebi-
valcev, dela s širšo strokovno skupi-
no in poglobljenih intervjujev je TDS 
skupaj z zunanjimi akterji pripravil 
osnutek ukrepov in dejavnosti. Te 
smo na zadnjem delovnem srečanju 
predstavili prebivalstvu. Udeleženci 
so prispevali svoje predloge glede 
najpomembnejših tematik, ki jih stra-
tegija obravnava:
• vizije Breginjskega kota 2030,
• upravljanja obiska,
• potenciala za prenove opuščenih 

objektov namesto širjenja turizma 
na nove površine,

• dela na stacionarni ponudbi,

• širjenja sezone,
• dviga kakovosti,
• usmerjanja od reke v notranjost – 

od obiska reke Nadiže k doživlja-
nju Breginjskega kota (vključno z 
usmerjanjem gorskega kolesarjenja 
in pohodništva),

• Breginjskega kota brez odpadkov,
• okoljske infrastrukture,
• ohranjanja kulturne krajine in 

kmetijstva,
• celostne podobe javnega prostora.

Po opravljeni javni razpravi je 22. 
junija v Kobaridu potekalo srečanje 

s strokovno strateško skupino »Bre-
ginjski kot – Dolina Nadiže 2030«. 
Pregledu pripravljenega razvojnega 
koncepta je sledila strukturirana raz-
prava, vezana na preverjanje koncep-
ta in ukrepov. Sodelujoči so se dotak-
nili tematike odpadkov, parkirišč, 
namestitvenih kapacitet, cen, avtobu-
snih prevozov, kmetijstva in drugih 
pomembnih tem. O delovnem gradi-
vu so izrazili svoje mnenje in bili 
enotni, da bi predlagane ukrepe, če 
pride do njihove potrditve, vpeljevali 
postopoma. V prihodnjih mesecih je 

predvideno srečanje s partnerji iz 
sosednje Italije, osnutek dokumenta 
z ukrepi pa bo pripravljen do sep-
tembra 2022.
Anja Skočir in Katja Strašek,  
TDS – TIC Kobarid

Ob~inska sredstva za azbestne 
odpadke so porabljena

Občina Kobarid je februarja na 
spletni strani objavila poziv občanom 
k brezplačnemu odlaganju azbestce-
mentnih odpadkov. To je bilo mogo-
če v zbirnem centru v Volčah, in si-
cer od 15. februarja do porabe pro-
računskih sredstev. Azbestne odpad-
ke so lahko brezplačno odložili inve-
stitorji obnove ali odstranitve stano-
vanjskih, gospodarskih ali poslovnih 
objektov, ki se nahajajo na območju 
občine Kobarid. Upravičenci so sami 
poskrbeli za dostavo ustrezno zašči-
tenih azbestnih odpadkov na odlaga-
lišče, kjer so izpolnili evidenčni list 
s svojimi podatki, podatki prevoznika 
in lokacije nastanka azbestnega od-
padka. Upravljavec odlagališča jih je 
stehtal in občini posredoval poročilo 
z vsemi zahtevanimi podatki. Občin-
ska uprava je preverila njihovo pra-
vilnost in potrdila izvor odpadkov v 
občini Kobarid ter v zakonsko dolo-
čenem roku poravnala račun za od-
laganje.

Sredstva za plačilo stroškov odla-

NAMEN STRATEGIJE USMERJANJA DEJAVNOSTI IN RAZVOJA BREGINJSKEGA KOTA je 
ohraniti kakovost reke Nadiže in vzpostaviti ustrezno ravnotežje med turističnim razvojem ter 
kvaliteto bivanja lokalnega prebivalstva. Foto: Nataša Hvala Ivančič

Utrinki

nju so se nam pridružili pri učni uri 
neobveznega predmeta angleščine, 
kjer smo jim pokazali drugačen na-
čin učenja na prostem in poučeva-
nja brez delovnih zvezkov. Nadalje-
vali so z obiskom drugega razred, 
učne ure izbirnega predmeta raču-
nalništvo in prisostvovali tudi pri 
opravljanju kolesarskega izpita v 5. c 

razredu. To je bilo zanje še posebej 
zanimivo, saj v tujini ni prakse, da bi 
se kolesarski izpit opravljal v sklopu 
osnovnošolskega izobraževanja. 
Med dopoldnevom so se naši novi 
Erasmus partnerji srečali tudi z vod-
stvom šole in uspešno krepili na no-
vo stkane vezi.
Učenci izbirnega predmeta italijan-

DRUGI MEDNARODNI OBISK JE POTEKAL NA OŠ SIMONA GREGORČIČA KOBARID. Učen-
ci izbirnega predmeta italijanščina so gostujočim učiteljem pripravili voden ogled in predstavi-
tev šole v italijanskem jeziku. Foto: Aurora Calvet

ščina so gostujočim učiteljem pri-
pravili voden ogled in predstavitev 
šole v italijanskem jeziku. Gostje so 
bili nad izvedbo zelo navdušeni, naši 
učenci pa tudi, saj so imeli 
prvovrstno izkušnjo pogovora z do-
mačimi govorci italijanščine.
Sandra Poljanec, učiteljica, OŠ Kobarid

BA[KA GRAPA NA 
MEDNARODNEM SRE^ANJU 
GORNI[KIH VASI
Johnsbach (Avstrija) – V gorniški 
vasi, ki leži na obrobju Nacionalnega 
parka Gesäuse na avstrijskem Šta-
jerskem, je maja potekalo 14. med-
narodno letno srečanje gorniških va-
si in njihovih nacionalnih planinskih 
zvez. Med povabljenci je bila tudi 
Baška grapa, ki ima v tej mreži sta-
tus uresničevanja zavez pripravljal-
nega obdobja. Trenutno v združenju 
uresničuje cilje Alpske konvencije 
36 gorniških vasi.

Na veselje vseh se je ob samoinicia-
tivnosti krajanov od prvotno le zgor-
njega dela razpotegnila na celotno 

Baško grapo in je drugi primer v 
gorniško vas povezanega razprše-
nega območja. Vodji delovne skupi-
ne Tomaž Štenkler in Alenka Zga-
ga ter direktor Turizma Dolina Soče 
Viljam Kvalić so izkoristili osebne 
stike s predstavniki gorniških vasi iz 
Slovenije za odprto izmenjavo izku-
šenj, zanimivi pa so bili tudi pogledi 
udeležencev iz Avstrije, Italije, Nem-
čije in Švice. Navdušen pozdrav in 
poglobljeno pozornost jim je name-
nila generalna sekretarka konvenci-
je Alenka Smerkolj.

Naslov srečanja Vzpostavljanje har-
monije med varstvom narave in turiz-
mom je v tem okolju ob povezavi na-
cionalnega parka z lokalno turistično 
organizacijo odlično zaživel. V skla-
du s programom so se udeleženci v 
družbi strokovnjakov podali v narav-
no okolje pustolovskega parka Wei-
dendom, popoldanske dejavnosti pa 
so bile namenjene ogledom dobrih 
praks, skozi katere so utrip gorniške 
vasi začutili najbolj pristno. Udele-
ženci so bili navdušeni nad prijaz-
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ganja azbestnih odpadkov v višini 
8.500 evrov, ki so bila zagotovljena v 
občinskem proračunu, so za letošnje 
leto porabljena. Na odlagališču v Vol-
čah so občani z objektov v naši ob-
čini odložili več kot 32 ton odpadne 
azbestne kritine in ostalih azbestce-
mentnih odpadkov.
Nataša Hvala Ivančič

Hop ON Hop OFF Kobarid 
spet povezuje Kobari{ko

Tudi letošnje poletje na območju 
občine Kobarid podeželje z občin-
skim središčem povezuje sezonski 
avtobus Hop ON Hop OFF Kobarid. 
Vozi po urniku, ki je objavljen na 
spletnih straneh Občine Kobarid in 
Turizma Dolina Soče ter na vseh 
postajališčih po občini. Letak z urni-

Koren, ki je leta 1991 kot poveljnik 
25. alpskega izvidniškega voda Teri-
torialne obrambe (TO) sodeloval v 
dogodkih na MMP Robič. Osvetlil je 
pomembnost neupoštevanja ukazov 
in dejstvo, da pri osvoboditvi ni bilo 
žrtev – nadrejeni so naročili oboro-
žen spopad, predajo pa smo izpelja-
li s pogajanji.

Slavnostni govornik Alojz Mohar, 
leta 1991 komandir oddelka milice v 
Kobaridu in upokojeni direktor Poli-
cijske uprave Nova Gorica, je sprego-
voril o enotnosti vseh deležnikov – 
od milice, ki je prejela prvi udar, do 
TO in civilnih sfer, ki so vsaka zase 
in na koncu vse skupaj dosegle, da 
imamo danes samostojno državo.

Po slovesnosti na MMP Robič se je 
praznovanje preselilo na kobariški 
trg, kjer smo s slovesnim postrojem 

S SLOVESNIM DVIGOM SLOVENSKE ZASTAVE OB ZVOKIH DRŽAVNE HIMNE se je začela 
prireditev, s katero so počastili dan državnosti in obletnico osvoboditve MMP Robič v vojni za 
samostojno Slovenijo.

kom je uporabnikom na voljo tudi v 
turistično-informacijskem centru v 
Kobaridu.

Cena vožnje na osebo znaša dva 
evra, za prevoz kolesa pa uporabnik 
odšteje en evro. Otroci do desetega 
leta starosti in imetniki kartice Julij-
ske Alpe – Dolina Soče lahko avtobus 
uporabljajo brezplačno.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Ob dnevu dr`avnosti in 
obletnici osvoboditve 
mednarodnega mejnega 
prehoda Robi~

Društvo veteranov SEVER Severne 
Primorske je 25. junija v sodelovanju 
z Občino Kobarid in Območnim 
združenjem veteranov vojne za Slo-
venijo (OZVVS) Gornje Posočje pri-

redilo osrednjo slovesnost ob dnevu 
državnosti ter obletnici osvoboditve 
mednarodnega mejnega prehoda 
(MMP) Robič v vojni za samostojno 
Slovenijo. Začela se je ob 15. uri na 
nekdanjem MMP s slovesnim dvigom 
slovenske zastave ob zvokih državne 
himne. Kulturni program so soobli-
kovali Pevski zbor Justin Kogoj Do-
lenja Trebuša, Mešani pevski zbor 
Sveti Anton Kobarid in Zala Kavčič 
na violini.

Zbrane je najprej nagovoril župan 
Občine Kobarid Marko Matajurc, ki 
je poudaril pomembnost in veličino 
vseh, ki so s svojimi dejanji kakor 
koli prispevali k temu, da danes ži-
vimo v svoji državi ter uporabljamo 
svoj jezik, kar mnogim v svetu še ni 
dano. V imenu OZVVS Gornje Po-
sočje je zbranim spregovoril Iztok 

HOP ON HOP OFF TUDI LETOS DO KONCA AVGUSTA POVEZUJE KOBARIŠKO. Na voljo so 
štiri linije: Kobarid–Vrsno–planina Kuhinja–Kobarid, Kobarid–Jevšček–Kolovrat–Kobarid, Koba-
rid–Robič–Podbela–Robidišče–Kobarid in Kobarid–Drežnica–Jezerca–Kobarid. Urnik je objav-
ljen na spletni strani občine in Turizma Dolina Soče.

Utrinki

nostjo in povezanostjo ponudbe, pa 
tudi nad odgovornim ter spoštljivim 
odnosom domačinov do okolja. 
Predstavniki iz Baške grape so 
predvsem zaradi zagnanosti za 
vstop ustvarili močan vtis in pre-
poznavnost ter utrdili prepričanje, da 
priprave potekajo v pravi smeri.
Olga Zgaga

PRAZNOVANJE OBLETNICE 
ZNAKA EVROPSKE DEDI[^INE
Bruselj – Ob 10. obletnici Znaka 
evropske dediščine (ZED) je junija v 
Bruslju potekala slovesna podelitev 
ZED-območjem, izbranim v letih 
2019 in 2021. Osrednji dogodek 
sta spremljala srečanje nacionalnih 
koordinatorjev in konferenca. Evrop-
ska komisija je ZED podelila 12 no-

SLOVENSKI UDELEŽENCI MEDNARODNEGA SREČANJA GORNIŠKIH VASI, ki je maja pote-
kalo na avstrijskem Štajerskem: predstavniki Planinske zveze Slovenije, Jezerskega (prve gor-
niške vasi v Sloveniji) in Baške grape z generalno sekretarko Alpske konvencije Alenko Smer-
kolj (zgoraj levo). Foto: arhiv PD Podbrdo

vim območjem. To razmeroma mla-
do priznanje se vsaki dve leti pode-
ljuje krajem, predmetom ali dogod-
kom, ki imajo simbolno zgodovinsko 
vrednost za proces evropskega 
združevanja ali so nosilci evropskih 
vrednot. Slovesnost je spremljala 
evropska komisarka za izobraževa-
nje, kulturo, mladino in šport Ma-
riya Gabriel.

Na konferenci je nagovorom in 
predstavitvam sledil niz srečanj, ki 
so jih vodile različne dediščinske or-
ganizacije. Udeleženci so podali pri-
poročila za boljše delo, nadaljnjo 
promocijo evropskih vrednot in lažje 
sodelovanje med nosilci ZED. Kot 
zastopnica »tolminske« nosilke ZED 
sem na delavnici »Europe’s Roots: 
Archaeological, Religious, Military 
sites« predstavila dejavnosti, vezane 
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pozdravili slovensko zastavo in prisluhnili kultur-
nemu programu, ki sta ga sooblikovala oba pevska 
zbora pod vodstvom Mateja Kavčiča. Poleg pra-
porjev Društva Sever in OZVVS je prireditev po-
častil tudi prapor Zveze združenj borcev za vred-
note NOB Kobarid.
Besedilo in foto: Alojzij Mohorčič

Kobari{ki sejem in tek kljub rekordni 
vro~ini lepo uspel

Tretji konec tedna v juniju je v Kobaridu potekal 
tradicionalni Kobariški sejem in tek. Prireditev v 
organizaciji Krajevne skupnosti Kobarid in s so-
delovanjem Posoškega razvojnega centra, Teka-
škega kluba Kobarid in Občine Kobarid je kljub 
rekordno visokim temperaturam lepo uspela.

Petkov večer so asfaltno igrišče zavzeli košarkar-
ji, ki so se pomerili v sklopu lige NBA Tmin. Špor-
tnemu delu je sledil družabni del s skupino Joh-
nny Bravo Band, ki je razgrel občinstvo.

Sobotno dogajanje se je začelo s sejemsko po-
nudbo in programom za otroke. Najprej so naj-
mlajši prisluhnili pravljici lisice Mice in se udele-
žili ustvarjalnih delavnic, medtem pa so se živalce 
na odru že poskrile na svoja mesta in po napove-
di ter predstavitvi dobrodelnega delovanja Katja 
Dance Company se je plesna predstava Objemi 
drevo! začela. Poučna pravljica s sporočilom, da s 
sodelovanjem in sočutjem pokažemo, da nam je 
mar za druge ter nikogar ne pustimo na cedilu, je 
navdušila otroke in odrasle. Živimo v svetu, kjer 
marsikdo potrebuje pomoč in če pomagamo, bo-
gatimo sebe ter dobimo nove prijatelje. To so na 
odru prikazali ježek, mravljica, čebelica in kresnič-
ke, ki živijo v gozdu na robu mesta ter skupaj 
kuhajo, se igrajo, gradijo … Včasih naletijo na te-
žave, a jih zlahka rešijo, saj velja pravilo »Nikogar 
ne pustimo na cedilu!«

Športni del dogajanja je bil tudi letos v zname-
nju teka. Po ulicah Kobarida so se najprej podali 
otroci in mladina, zatem pa še odrasli tekači, ki so 

LETOŠNJI DEVETOŠOLCI SO SE POSLOVILI OD OSNOVNOŠOLSKIH KLOPI. Najuspešnejšim je podžupan Marko Miklavič 
podaril spominsko darilo občine – uokvirjen portret Simona Gregorčiča. Foto: Igor Baloh - Parin

tekli na deset kilometrov. Tek je po dvoletnem 
premoru zaradi epidemioloških razmer ponovno 
povezal Kobarid, Svino in Sužid ter združil števil-
ne ljubitelje teka in lepega okolja. Vsem tekačem 
je čestital kobariški podžupan Marko Miklavič, 
najboljšim pa podelil medalje in nagrade. Sejem 
se je zaključil z odličnim koncertom rock zasedbe 
San Di Ego.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Pod`upan pospremil leto{nje 
deveto{olce

V Kulturnem domu Simona Gregorčiča v Koba-
ridu je 15. junija potekala letošnja valeta. Od 
osnovnošolskih klopi se je v družbi učiteljev in 
staršev poslovilo 28 devetošolcev. Na zaključnem 
dogodku so prejeli spričevala in pohvale, nagovo-
rila pa jih je dolgoletna ravnateljica Melita Jakelj, 
ki je svoj mandat zaključila v tem šolskem letu.

LETOŠNJI KOBARIŠKI SEJEM IN TEK JE OBISKOVALCE 
PRIVABIL S PESTRIM PROGRAMOM – od sejemske ponud-
be, delavnic, predstav do športa in glasbe … Plesna predstava 
Objemi drevo! je navdušila tako otroke kot odrasle.

Utrinki

na Spominsko cerkev Sv. Duha v 
Javorci. Izpostavila sem potujočo 
razstavo Tolminskega muzeja in 
skupni projekt z Mestnim muzejem 
Idrija, ki je leta 2021 povezal dva 
slovenska nosilca ZED – Javorco in 
Franjo. Izmenjava razstav in skupna 
promocijska akcija ob Dnevih evrop-
ske dediščine 2021 sta bili prepoz-
nani kot dobra praksa povezovanja 
nosilcev znaka. Predstavila sem 
razstavo Znak evropske dediščine, 
ki jo je pripravila Evropska komisija, 
organizirala pa Tolminski muzej in 
Občina Tolmin, pobarvanko Javor-
ca, sodelovanje z Gimnazijo Tolmin 
ter najnovejše promocijsko gradivo z 
motivi Javorce. Predstavnica pobu-
de »Future for Religious Heritage« 
Rocia Sanchez Diaz je v odzivu na 
predstavitev dejavnosti Tolminskega 

muzeja zaprosila za pripravo članka 
za njihov časopis. Podan pa je bil tu-
di predlog za prijavo projekta Javor-
ca na natečaj »Religious Heritage 
Innovator of the Year 2022«. Ome-
nimo naj še, da je bil v uvodni pred-
stavitvi omenjene pobude predsta-
vljen tudi projekt #jumpforheritage 
z nagrajeno fotografijo Javorce s 
poskočno ekipo iz Turizma Dolina 
Soče.

Dogodkov v Bruslju so se udeležili 
tudi Jadranka Plut iz Ministrstva za 
kulturo in predstavnika ostalih dveh 
slovenskih nosilcev ZED (Partizan-
ske bolnice Franja in Zdravljice): Mi-
lojka Magajne iz Mestnega muzeja 
Idrija in Žiga Cerkvenik iz Narodne 
univerzitetne knjižnice.
mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
direktorica Tolminskega muzeja

NA SLOVESNI PODELITVI ZED je spregovorila evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, 
mladino in šport Mariya Gabriel.
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ANITA MARIJA IN ALOJZ TRATNIK STA OB 60-LETNICI 
SKUPNEGA ŽIVLJENJA na svojem domu v vasi Idrsko obno-
vila poročno zaobljubo. Foto: Alojzij Mohorčič

V imenu Občine Kobarid je prisotne pozdravil 
podžupan Marko Miklavič. Devetošolcem, njiho-
vim staršem in učiteljem je čestital za uspešno 
prehojeno pot ter vsem skupaj zaželel vse dobro 
tudi v prihodnje. Posebno pozornost je namenil 
najboljšim učencem in jim ob tej priložnosti po-
daril spominsko darilo občine – uokvirjen portret 
Simona Gregorčiča.

Devetošolce in vse zbrane je nagovoril takratni 
v. d. ravnatelja Simon Skočir, razredničarka Mar-
jeta R. Rakušček in razrednik Matjaž Sovdat pa 
sta podelila zaključna spričevala, pohvale in čestit-
ke z dobrimi željami. Kot vsako leto je bil podeljen 
naziv športnica in športnik šole, ki sta ga prejela 
Evita Ivančič in Aljaž Menič.

Devetaki so se od šolskih klopi poslovili v spro-
ščenem vzdušju. Pripravili so zaključni dogodek, 
prepleten z zgodbami in spomini vseh devetih let 
ter plesom in glasbo. Osmošolcem so predali ključ 
in se s himno poslovili od osnovnošolskih klopi.
Nataša Hvala Ivančič

@upan ~estital Tratnikovima za 60 let 
skupnega `ivljenja

V vasi Idrsko v občini Kobarid sta diamantno 
poroko praznovala Anita Marija in Alojz Tratnik. 
Alojz, doma iz Domžal, je leta 1956 zaradi iskanja 
zaposlitve prišel Kobarid, kjer se je kot natakar 

zaposlil v takratnem hotelu Zvezda. Tu je spoznal 
Anito Marijo Skočir Čuš, ki je bila ena prvih de-
lavk, zaposlenih v tovarni igel TIK Kobarid. Med 
njima je preskočila iskra, vzklila ljubezen in 9. 
junija 1962 sta se v Domžalah poročila ter se že 
naslednji dan vrnila v Kobarid.

Sprva sta živela na njenem domu v Kobaridu, 
ki sta ga zaradi zaposlitve v drugih krajih za nekaj 
časa zapustila. Po vrnitvi je Alojz kot gostinec 
prevzel vodenje smučarske koče na Livku, kjer sta 
do potresa tudi domovala. Po zaprtju koče se je 
zaposlil v tovarni Plastik v Kanalu, Anita Marija pa 
v tolminskem obratu Planika Kranj, kjer so izde-
lovali usnjeno obutev. Po potresu leta 1976 sta si 
postavila nov dom v vasi Idrsko, kjer sta se usta-
lila in dočakala upokojitev. V zakonu so se jima 
rodili štirje otroci: hčerki Urška in Špela ter sino-
va Aleksander in Adriano. Razveselila sta se tudi 
treh vnukov.

Ob 60-letnici skupnega življenja sta Anita Mari-
ja in Alojz v krogu svojih najdražjih na svojem 
domu obnovila poročno zaobljubo. Obred sta vo-
dila matičarka Mojca Mrakič Štekar in kobariški 
župan Marko Matajurc, ki je slavljencema izročil 
darilo občine. Zaželel jima je veliko zdravja, slav-
ljenca pa sta obljubila, da se čez deset let ponovno 
srečamo.
Nataša Hvala Ivančič

Utrinki

13. SRE^ANJE VETERANOV
Vojsko – V soboto, 11. junija, smo čla-
ni Društva veteranov SEVER Sever-
ne Primorske skupaj s člani Območ-
nega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo (OZVVS) Gornje Posočje 
organizirali 13. srečanje veteranov iz 
Tolminskega, Laškega in Radeč.

Snidenje je bilo pred vojskarsko lo-
vsko kočo. Po pozdravih smo se ok-
repčali in se nato odpeljali do parti-
zanske tiskarne. Ob vodenju skrbni-
ka smo si ogledali objekte, stroje in 
ostalo opremo ter se seznanili z 
zgodovino tiskarne. Od tu smo se 
odpeljali do Gorenje Trebuše, kjer 
smo se ustavili pri spomeniku pad-

lim borcem NOV in žrtvam fašizma 
med drugo svetovno vojno ter se jim 
poklonili in prižgali sveče. Ob vožnji 
do Dolenje Trebuše smo goste sez-
nanili z zgodovino krajev in naravni-
mi znamenitostmi.
V prostorih Prostovoljnega gasilske-
ga društva Dolenja Trebuša smo 
goste seznanili z dejavnostmi milice 
in teritorialne obrambe na tem ob-
močju v času osamosvojitvene voj-
ne. Po kosilu smo se družili v okviru 
športnih iger. Pred slovesom smo si 
izmenjali spominska darila – knjige 
in na pot v Laško poslali prehodno 
obeležje Gambrinusa.
Dušan Komar, član Društva veteranov 
SEVER Severne Primorske

13. SREČANJE VETERANOV – Moto letošnjega srečanja je bil verz slovenskega pesnika Oto-
na Župančiča »Prijatelj – to je beseda vseh besed! Kot meč svetlo nabrušen v ognju in strupu 
izkušen. On, ti – in na drugi strani magari ves svet.« Foto: arhiv društva

JUNIJA JE POTEKALA PREDSTAVITEV KNJIGE ŠOLA V POREZNU, avtorja Staneta Beguša. 
Med obiskovalci so bili predvsem nekdanji učenci in njihovi potomci pa tudi avtorjevi sošolci iz 
podbrške šole, zadovoljni, da je ta, mestoma težka, zgodba zapisana. Foto: Cveto Zgaga

SPOMINI NA [OLO V 
POREZNU ZAPISANI V KNJIGI
Podbrdo – Sredi junija je Kulturno 
tehnično turistično društvo Baška 
dediščina (KTT DBD) gostilo 
predstavitev knjige Staneta Begu-
ša z naslovom Šola v Poreznu. V 
skoraj dvournem druženju je avtor 
na slikovit in na trenutke hudomušen 
način razpredal o naslovni temi, se 
sprehodil skozi časovni trak nastaja-
nja vasi Porezen, deloma tudi v do-
mačem narečju, ter razkril pisa-
teljske načrte za naprej.

Večer je z zgodovinskimi dejstvi 
obogatil zgodovinar Boris Mlakar, 
ki je bil, po besedah Beguša, ključni 

sodelavec pri nastanku knjige. Iz-
postavil je tudi sošolca Cveta Zga-
go, ki mu je z rodoslovnimi podatki 
zapolnil pomembne vrzeli.

Beguš je na 160 strani, obogatenih 
z okoli 60 fotografijami, umestil 
zgodbo s petimi poglavji. Po daljšem 
predgovoru se je najprej pozanimal, 
kako so se Porezenčani opismenje-
vali, ko v kraju ni bilo šole. Nato je z 
veliko vztrajnosti zbral in opisal delo-
vanje šole od leta 1923, ko je bila 
leto po nastopu fašizma ustanovlje-
na kot podeželska šola s 40 učenci, 
pa do leta 1962, ko je bila ukinjena. 
Med drugo svetovno vojno je šolska 
soba z opremo vred, več kot sto 
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Ob~ino Tolmin do jesenskih 
lokalnih volitev vodi 
pod`upanja Ma{a Klavora

Potem ko je dolgoletni župan Uroš 
Brežan po skoraj štirih dopolnjenih 
mandatih z junijem v novi vladi prev-
zel vodenje ministrstva za okolje in 
prostor (MOP), je za podžupanjo v 
funkciji županje imenoval Mašo Kla-
vora, sicer občinsko svetnico z Liste 
Uroša Brežana (LUB). Ta bo Občino 
Tolmin vodila do izvolitve novega 
župana na letošnjih lokalnih volitvah, 
katerih prvi krog bo 20. novembra.

Brežan je ob odhodu na novo delov-
no mesto dejal, da bo na njem lahko 
dobro vnovčil pomembne izkušnje, 
ki jih je na različnih področjih prido-
bil kot župan. »Hvaležen sem obča-
nom, da so mi kar na štirih volitvah 

zaupali vodenje naše izjemne občine. 
Veliko mi pomeni, da se lahko ob tej 
priložnosti zahvalim mnogim, s ka-
terimi smo v preteklosti skupaj iskali 
odgovore na izzive naše lokalne skup-
nosti. Ne glede na novo življenjsko 
poglavje pa v meni ostaja t'minski, 
puntarski duh. Prepričan sem, da 
Občina Tolmin z Mašo Klavora ostaja 
v dobrih rokah,« je še povedal.

Klavorova, ki je funkcijo podžupa-
nje sicer že opravljala, je prva ženska 
predstavnica na čelu Občine Tolmin. 
Delo opravlja poklicno in za polovi-
čen delovni čas, saj obenem ostaja 

Utrinki

PODŽUPANJA V FUNKCIJI ŽUPANJE MAŠA 
KLAVORA je prva ženska na čelu Občine 
Tolmin. Sedanji minister za okolje in prostor 
Uroš Brežan je občino vodil skoraj polne štiri 
mandate.

UDELEŽENCI SO V OKVIRU DVODNEVNE MEDNARODNE KONFERENCE v italijanskem Sal-
zanu obiskali muzej sv. Pija X., muzej predilnice (na fotografiji) in zgodovinski vrt Jacur.

knjigami in vso dokumentacijo, po-
gorela. Nekaj gradiva, zlasti iz povoj-
nega obdobja, je sicer našel v arhi-
vih v Novi Gorici in Ljubljani, manjka-
joče podatke pa je zapolnil s spomi-
ni in pričevanji še živečih učiteljev, 
šolarjev in domačinov, ki jih je iskal 
vsepovsod.

Knjiga ohranja dragoceni del lokal-
ne zgodovine in jo dopolnjuje z novi-
mi, celo presenetljivimi podatki. Naj-
bolj nenavadno delujejo odločitve 
ob ukinitvi, ko so otroke, stare od 7 
do 15 let, razselili v Bovec, Kobarid 
in Tolmin. Prav te poteze, pa tudi 
vse večje praznine v spominih, izka-
zane na srečanjih svoje rodbine, so 
Beguša spodbudile k pisanju.
Olga Zgaga, KTT DBD

O@IVLJENA DEDI[^INA 
KOZLOVEGA ROBA
Salzano (Italija) – V SOČAsniku 
smo že poročali o dejavnostih Tol-
minskega muzeja, vezanih na Kozlov 
rob v okviru čezmejnega projekta 
MerlinCV – Več senzorna doživetja, 
povezava z gradovi in vilami čezmej-
ne regije za odličnost v turizmu. Tok-
rat namenjamo nekaj besed dvo-
dnevni mednarodni konferenci z 
naslovom Zgodbe kulturne dedišči-
ne za potrebe trajnostnega turizma, 
ki je konec maja potekala v predilni-
ci Romanin Jacur v Salzanu.

Po uvodnih pozdravih Dragice Čeč 
iz Znanstveno raziskovalnega središ-
ča Koper, Luciana Pezzola iz Uni-
verze Ca'Foscari v Benetkah in žu-
pana Salzana Luciana Betteta so 
udeleženci prvi dan obravnavali zgo-
dovino kulturne dediščine beneških 
gradov in vil ter umetnosti in arhitek-
ture. Drugi dan je bil namenjen go-
spodarski zgodovini in turizmu ter 
upravljanju zemljišč, organizirana pa 
je bila tudi delavnica z naslovom 
Trajnostno varovanje kulturne dediš-
čine. Kot predsedujoča panelu 
»Zgodovina umetnosti in arhitekture« 
ter predavateljica sem sodelovala tu-
di avtorica tega prispevka. Predsta-
vila sem Kozlov rob, stari grad nad 
Tolminom, ki je zaradi strateške lege 

območja med Tolminko in Sočo v 
zgodovini odigral pomembno vlogo, 
od 17. stoletja pa propadal in postal 
ruševina, preraščena z rastlinjem. 
Osvetlila sem poskuse ponovnega 
ovrednotenja in oživitve gradu konec 
20. stoletja ter pomemben prispe-
vek k večji prepoznavnosti in njego-
vemu novemu ovrednotenju v okviru 
projekta MerlinCV, v katerem kot 
partner sodeluje Občina Tolmin. Ve-
liko novosti in podatkov so prinesle 
arheološke raziskave leta 2020, ki 
jih je Tolminski muzej izvedel s sku-
pino STIK. Nove najdbe so omogo-
čile jasnejši vpogled v grajski 
obrambni sistem in bivalne pogoje 
prebivalcev, hkrati pa tudi v njihove 
dragocenosti. Medijsko odmevne 

arheološke raziskave so bile javnosti 
predstavljene že v času poteka, z 
javnim vodstvom mag. Miha Mlinar-
ja, arheologa Tolminskega muzeja, 
nato pa še z razstavo in katalogom 
Trije gradovi, tisoč zgodb.

Konferenca je ponudila priložnost, 
da projektnim partnerjem in strokov-
ni mednarodni javnosti predstavimo 
na novo ovrednoteno dediščino tol-
minskih grajskih stavb – Kozlovega 
roba, patriarhovega dvora na Doru, 
Coroninijeve graščine – ter doseže-
ne rezultate Občine Tolmin.
Besedilo in foto: mag. Damjana 
Fortunat Černilogar, direktorica 
Tolminskega muzeja

JUBILEJNA POLETNA 
MUZEJSKA NO^
Tolmin – Poletna muzejska noč je 
osrednji slovenski muzejski dogo-
dek, ki je namenjen sproščeni pred-
stavitvi slovenskih muzejev in njiho-
vih vsebin. Letos je doživel že 20. 
ponovitev, od leta 2010 pa pri tej 
priljubljeni in dobro obiskani akciji 
sodeluje tudi Tolminski muzej.

Program letošnje tolminske poletne 
muzejske noči, ki je tako kot vsako 
leto potekala tretjo soboto v juniju, 
je bil pester in raznolik. Dogajanje 
na ploščadi pred muzejem je imelo v 
prvi vrsti okoljevarstveni predznak. 
Skupaj z Malo hišo, ki deluje v okvi-
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skupino za spremljanje organizacije 
in izvedbe festivalov ob Sotočju v 
letu 2022, v kateri so predstavniki 
krajevnih skupnosti Tolmin, Poljubinj 
in Volče, zavoda Turizem Dolina So-
če, Zavoda za kulturo, šport in mla-
dino Občine Tolmin (ZKŠM), občin-
ske uprave, občinskega sveta, medob-
činske inšpekcije, vsakokratnega or-
ganizatorja festivala, zainteresirane 
javnosti oziroma mladih in Komuna-
le Tolmin. Člani, ki so se prvič ses-
tali 8. julija, spremljajo izvajanje 
določil letošnjega festivalskega reži-
ma, občina pa je naročila še meritve 
hrupa začasa posameznih festivalov. 
Udeleženci so oblikovanje delovne 
skupine pozdravili in prvo srečanje 
ocenili kot zelo konstruktivno.

NUJNOST SPREMEMB SE JE 
NAKAZOVALA ŽE DLJE ČASA

Festivalski turizem da, a s spre-
mljanjem njegovega obsega in pogo-
jev, so bila jasna priporočila na po-
dlagi prve študije izpostavljenosti 
občine Tolmin obremenitvam festi-
valskega turizma, ki jo je ob koncu 
leta 2017 po naročilu izvedla Fakul-
teta za uporabne družbene študije 
(FUDŠ) iz Nove Gorice. Občina Tol-
min se je namreč takrat, po 20-letni 
festivalski tradiciji na Sotočju in juž-
nem obrobju Tolmina, zaradi različ-
nih interesov organizatorjev in odzi-
vov širše lokalne skupnosti nanje 
znašla pred izzivom, kako festivale 
kot enega od pomembnih in pre-
poznavnih turističnih produktov do-
line Soče upravljati v prihodnje. Sle-
dile so ji javna razprava na to temo 
in obravnava na pristojnem odboru 

tudi direktorica Ustanove »Fundacija 
Poti miru v Posočju«. Kot priznava 
po dobrem mesecu »županovanja«, 
je pričakovala, da bo delo zahtevno 
in naporno, vendar se je morala že 
takoj na začetku soočiti tudi »z do-
datnimi zadevami zelo kompleksne 
narave«. Svoje odločitve kljub temu 
ne obžaluje. »Nekdanjemu županu, 
s katerim ostajava v rednih stikih, se 
zahvaljujem za izkazano zaupanje, 
sodelavcem na občinski upravi pa 
iskrena hvala za vsakodnevno pomoč. 
Mislim, da je moja prednost pred-
vsem v tem, da imam dolgoletne iz-
kušnje tako v lokalni politiki kot 
širšem udejstvovanju, obenem pa 
nisem obremenjena s prihodnostjo. 
Praktično ni nobena zadeva zame 
povsem nova, se pa z njimi v tej 
funkciji resda seznanjam bolj 
poglobljeno.«

Drugi podžupan občine ostaja To-
maž Štenkler iz vrst Socialnih demo-
kratov, medtem ko je mag. Matej 
Skočir (LUB) po prevzemu funkcije 
državnega sekretarja na MOP na Ko-
misijo za preprečevanje korupcije 
(KPK) naslovil pobudo, naj ta preso-
di (ne)združljivost te funkcije s funk-
cijo občinskega svetnika. KPK je pre-
sodila, da funkciji nista združljivi, 
zato je mag. Skočir podal odstopno 
izjavo, s čimer sta mu prenehali tako 
funkcija občinskega svetnika kot tudi 
podžupana. Nadomestnega člana za 
preostanek mandata bo občinski svet 
potrdil na svoji prihodnji seji. Predlog 
bo na podlagi rezultatov lokalnih vo-
litev 2018 pripravila občinska volilna 
komisija.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Oddana tri obnovljena 
stanovanja za mlade

Neprofitni najem ene garsonjere in 
dveh enosobnih stanovanj v mestu 
Tolmin, namenjenih mladim do 35. 
leta in mladim družinam, je Občina 
Tolmin razpisala s spomladanskim 
razpisom. Na ta način želi tej skupi-
ni, ki ji je stanovanjski trg v Sloveni-
ji praviloma manj naklonjen, olajšati 
reševanje prvega stanovanjskega 
vprašanja, je pa to tudi eden od ukre-
pov aktualnega lokalnega programa 
za mlade.

Na razpisu je 16 prosilcev kandidi-
ralo za eno garsonjero površine 20 
m2 in dve enosobni stanovanji povr-
šine 33 oz. 39 m2. Občina je še pred 
oddajo v najem vsa tri stanovanja v 
celoti prenovila in jih v skladu s svo-
jo stanovanjsko politiko na področju 
bivalnih enot za mlade opremila s 
kuhinjo ter osnovnimi kuhinjskimi 

aparati, čeprav se za slednje pri svo-
jih neprofitnih in tržnih stanovanjih 
sicer ne odloča.

Dve stanovanji sta bili vseljeni s 1. 
julijem, tretje pa bo mesec dni ka-
sneje. En kandidat se je namreč po 
uspešni prijavi na razpis tej pravici 
odrekel, saj je predhodno že rešil 
stanovanjsko vprašanje z najemom 
drugega tržnega stanovanja, drugi s 
čakalnega seznama pa se je za najem 
odločil po premisleku in se bo v no-
vo stanovanje vselil 1. avgusta. Naje-
mne pogodbe so podpisane za petle-
tno obdobje z možnostjo podaljšanja 
za dodatnih pet let v primeru izka-
zanih utemeljenih okoliščin.
Špela Kranjc

Klju~en je usmerjen razvoj 
festivalskega turizma

Podžupanja v funkciji županje Ma-
ša Klavora je imenovala delovno 

V TREH POPOLNOMA OBNOVLJENIH STANOVANJIH v Tolminu bodo za neprofitno najemni-
no v prihodnje bivali mladi posameznik, mlad par in mlada družina. Foto: Tanja Hvala

Utrinki

ru Zavoda za kulturo, šport in mladi-
no Občine Tolmin, ter tolminsko iz-
postavo Rdečega križa smo pripra-
vili izmenjavo rabljenih oblačil in 
obutve. Skeč Oh, te smeti!, ki so ga 
v sodelovanju s Komunalo Tolmin iz-
vedli člani Folklorne skupine Ivan 
Laharnar – Planota, pa je poskušal 
razrešiti dileme, s kakršnimi se ob 
obisku ekoloških otokov srečuje 
okoljsko ozaveščen potrošnik.

Od šestih zvečer do polnoči je vrve-
lo tudi v muzejski hiši. Stalni in dve 
občasni razstavi si je namreč ta ve-
čer brezplačno ogledalo več kot 
300 obiskovalcev. Največ pozornos-
ti je požela najnovejša občasna raz-
stava Vrnitev boginje Izide, odprta 
prav na Poletno muzejsko noč. Pos-
večena je boginji Izidi – njen kipec 

je bil konec 19. stoletja najden na 
železnodobnem svetišču Berlotov 
rob na Šentviški planoti. Ta pomem-
bna arheološka najdba, ki je danes 
izgubljena, je bila v navdih domače-
mu kiparju Boštjanu Kavčiču, ki je 
v prostorih Tolminskega muzeja na 
ogled postavil 13 raznobarvnih kip-
cev Izide. Vsak nosi tudi latinsko 
ime, ki opozarja na raznolikost žen-
skega sveta ter izraža različne 
ženske značaje.

Večer, ki se ga je udeležilo okrog 
500 obiskovalcev, se je zaključil s 
koncertom priljubljene tolminske 
skupine Eclipse, ki že več let uspe-
šno poustvarja glasbo skupine Pink 
Floyd.
Karla Kofol, kustosinja etnologinja, 
Tolminski muzej

V TOLMINSKEM MUZEJU SO ODPRLI RAZSTAVO, POSVEČENO BOGINJI IZIDI. Njen kipec 
je bil konec 19. stoletja najden na Šentviški planoti. Najdba je bila v navdih domačemu kiparju 
Boštjanu Kavčiču, ki je na ogled postavil 13 raznobarvnih kipcev Izide. Foto: Marko Grego

Iz ob~inskih uprav
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ter nazadnje na občinskem svetu, ki 
je med drugim sklenil, da je treba 
pripraviti pravilnik za organizacijo in 
izvajanje festivalov od leta 2020 dalje 
ter imenovati komisijo za spremljanje 
festivalov. Spremembe v izvedbi je 
dolgo napovedovala gradnja tol-
minske obvoznice, ki se je začela v 
začetku tega leta, poudariti pa velja 
tudi dejstvo, da je območje Cvetja ob 
Dijaški ulici (južno od šolskega cen-
tra) predvideno za stanovanjsko zazi-
davo.

Da je širitev festivalskega turizma 
zaradi svoje množičnosti in vplivov 
na infrastrukturo, okolje in lokalno 
skupnost v zadnjih letih odprla raz-
lična vprašanja, povezana z nadalj-
njim razvojem festivalskega produk-
ta, njegovo regulacijo in razmerjem 
do ostalih produktov, upošteva tudi 
Strategija razvoja in trženja turizma 
Doline Soče 2025+, ki so jo občinski 
sveti Tolmina, Kobarida in Kanala ob 
Soči sprejeli pred dvema letoma. Do-
kument med drugim vsebuje usme-
ritve za nadaljnji razvoj festivalskega 
produkta. Prav tako je pred dobrima 
dvema letoma Občina Tolmin (skupaj 
z občinama Kobarid in Bovec) posta-
la prejemnica zlatega znaka Slovenia 
Green Destination v zeleni shemi 
slovenskega turizma.

S SMERNICAMI NADALJNJEGA 
RAZVOJA ŠIRŠEGA OBMOČJA 
SOTOČJA V JAVNO OBRAVNAVO

Zaradi pandemije poletnih festiva-
lov leta 2020 na tolminskem Sotočju 
ni bilo, lani pa so organizatorji veči-
noma izvedli prilagojene, manjše 
različice. Upravljavec prostora, 

ZKŠM, je zemljišče zato z objavo na-
mere oddal v najem lokalnemu po-
nudniku, ki je na tem prostoru pos-
krbel za ustrezno gostinsko-program-
sko ponudbo. Sotočje je bilo po 
dolgih letih spet mestna plaža, na 
kateri so se srečevali domačini in 
obiskovalci. Oktobra 2020 je FUDŠ s 
telefonsko raziskavo ponovno prever-
jala vpliv festivalskega turizma na 
občino Tolmin, ki je med drugim 
pokazala izrazito večinsko prepriča-
nje, da noben festival ne bi smel 
onemogočati prostega dostopa do 
bregov Soče. Isti mesec je občina na 
četrti javni dražbi kupila nekdanji 
hotel Paradiso, saj v objektu vidi stra-
teško točko za nadaljnji razvoj izje-
mne lokacije širšega območja Soto-
čja. Takratni župan Uroš Brežan je 
imenoval heterogeno delovno skupi-
no za pripravo smernic tega razvoja, 

ki je z delom zaključila prejšnji me-
sec. S pripravljenim konceptualnim 
predlogom, ki kot del ponudbe pred-
videva tudi festivale, se je občinski 
svet seznanil na seji 30. junija, po-
džupanja v funkciji županje Klavoro-
va pa se je skupaj z vodjo delovne 
skupine mag. Matejem Skočirjem 
odločila, da obravnave zavezujočih 
sklepov ob skorajšnjem izteku man-
data svetnikom ne gre nalagati, saj bi 
bilo bolje dokončno odločitev spreje-
ti po vnovični javni obravnavi in čim 
prej po jesenskih lokalnih volitvah. 
Nenazadnje bo nove možnosti za 
območje zagotavljala tudi tolminska 
obvoznica, dela pa bodo predvidoma 
zaključena do konca prihodnje grad-
bene sezone, pri čemer se izvajalec 
na podlagi predhodnih uskladitev z 
njimi prilagaja prav organizaciji in 
izvedbi poletnih festivalov.

FESTIVALSKI REŽIM ZA 2022 IN 
2023

Festivalski režim za letošnjo sezono, 
ki določa pogoje in omejitve rabe pros-
tora na območju Sotočja ter način 
nadzora nad njegovim izvajanjem, je 
občinski svet sprejel konec marca. 
Gre za kompromisno rešitev, ki upo-
števa javne interese lokalnega okolja 
in skorajda v celoti poslovne interese 
organizatorjev, saj so ti s svojimi pro-
mocijsko-oglaševalnimi kampanjami 
in prodajo vstopnic začeli že veliko 
prej, zato na spremembe pred sko-
rajšnjim začetkom festivalske sezone 
niso mogli pristati. Za festivalski re-
žim 2022 velja prost dostop do Soto-
čja med 6. in 18. uro, časovno neo-
mejen dostop do Nemške kostnice iz 
smeri pokopališča in pietetni odmik 
od tolminskega pokopališča v dolžini 
najmanj 50 metrov, glasbeni program 
na zunanjih odrih se odvija največ 
osem ur dnevno in se zaključi najka-
sneje ob 1. uri naslednjega dne 
(omogočeno je nadaljevanje v prosto-
rih centralnega objekta), izvede pa se 
lahko največ šest tradicionalnih festi-
valov. Glede na navedeno velja, da:
• imajo organizatorji postavljeno in-

fo točko na Dijaški ulici za obmo-
čjem šolskega centra;

• redarji na kontrolni točki na ovin-
ku pred nekdanjim hotelom Para-
diso obiskovalce v časovnem raz-
ponu od 6. do 18. ure usmerjajo v 
želeno smer;

• zaradi varnosti obiskovalcev vnos 
alkohola, steklovine in nevarnih 
predmetov na območje Sotočja ni 
dovoljen;

• je prehod čez brv čez Tolminko 
prost.

SLIKOVITO OBMOČJE SOTOČJA SOČE IN TOLMINKE so poleg domačinov v zadnjih dveh 
desetletjih vzljubile tudi množice obiskovalcev od blizu in daleč. Foto: Jošt Gantar (arhiv Turiz-
ma Doline Soče)

Utrinki

OBUTEV ZA PRAZNIK IN 
VSAKDAN
Tolmin – Tolminski muzej je za le-
tošnje poletne in jesenske dni prip-
ravil novo občasno razstavo, ki na 
poučen in zabaven način predstavlja 
nekdanje ter današnje obutvene na-
vade. Nastala je v sodelovanju s Tr-
žiškim muzejem, vodilno slovensko 
muzejsko ustanovo, ki se ukvarja s 
proučevanjem obutvene dediščine 
na Slovenskem.

Obuvala so imela od nekdaj pose-
ben pomen. Namenjena so bila zaš-
čiti nog in bila v okoljih, kjer je pod-
nebje dopuščalo, poleg nakita in 
pokrivanja genitalij edino oblačilo, ki 
ga je človek nosil. Raznovrstna obu-
vala so odraz podnebja in okolja, a 
tudi kulture, v kateri človek živi. Od 

nekdaj so namreč imela tudi po-
memben simbolni pomen: bila so 
kazalnik življenjskega standarda, 
družbenega položaja, posebnih živ-
ljenjskih okoliščin in individualnosti.

Kar nekaj raznovrstnih obuval hrani 
tudi Tolminski muzej. Na razstavi so 
na ogled lokalne različice cokel in 
žakov, izdelanih iz odpadnega bla-
ga, pa čižme z lesenim podplatom in 
usnjenim zgornjim delom ter trpežni 
usnjeni škornji, izdelani v domačih 
čevljarskih delavnicah. Posebno 
mesto ima športna obutev, kot so 
usnjeni nogometni čevlji iz tridesetih 
let prejšnjega stoletja, trpežni pla-
ninski gojzarji z železnimi žeblji na 
podplatih in visoki gumijasti ribiški 
škornji. Na razstavi lahko vidimo tudi 
priljubljene »allstarke«, košarkarske 

TOLMINSKI MUZEJ JE PRIPRAVIL NOVO OBČASNO RAZSTAVO, ki predstavlja nekdanje in 
današnje obutvene navade. Nekatera od razstavljenih obuval obiskovalci lahko tudi pomerijo in 
se preizkusijo v hoji.
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Pot ob Tolminki je zaradi gradnje 
mostu na bodoči obvoznici pod čis-
tilno napravo sicer zaprta, je pa zato 
občina uredila peš dostop na Dijaško 
ulico. Pri tem gre zgolj za pešpot, ki 
ni primerna za kolesa, vozičke ipd.

Na seji 30. junija je nato občinski 
svet po intenzivni razpravi, v kateri so 
sodelovali tudi predstavniki organiza-
torjev, sprejel še festivalski režim 2023, 
ki se od letošnjega razlikuje v tem, 
da zemljišča neposredno ob sotočju 
Soče in Tolminke izvzema iz festival-
skega prizorišča ter število dnevnih 
obiskovalcev posameznega festivala 
omejuje na 5.000. Izpostaviti velja, 
da večino festivalov glede na uradno 
posredovane podatke organizatorjev 
obišče manj udeležencev. Izjema je 
festival MetalDays, ki tako lani kot 
letos zemljišč na Sotočju za izvedbo 
ne koristi, organizatorji pa želijo s 
programom za največ 5.000 obisko-
valcev v Tolminu ostati tudi po izgra-
dnji obvoznice. Občinski svet je pred-
log festivalskega režima 2023 obrav-
naval še pred začetkom letošnjih fe-
stivalov, saj so organizatorji vseskozi 
opozarjali, da s promocijskimi aktiv-
nostmi in prodajo vstopnic za nas-
lednje leto vsakič začnejo že na pred-
hodnem festivalu, zato se kasnejšim 
spremembam težko prilagodijo.

GLAVNA CILJA OBČINE: 
ODGOVORNO SOBIVANJE IN 
TRAJNOSTNA RABA SOTOČJA

Dolgoročnejši festivalski režim bo 
mogoče zastaviti po obravnavi in 

sprejemu razvojne vizije širšega ob-
močja Sotočja, pri čemer sta cilja 
Občine Tolmin predvsem odgovorno 
sobivanje festivalskega turizma s pri-
čakovanji in interesi širše lokalne 
skupnosti glede proste dostopnosti 
ter trajnostna javna raba prostora ob 
Sotočju. »Na območju med Sotočjem 
in Nemško kostnico, nad katerim bo 
potekala tolminska obvoznica, naj se 
omeji število udeležencev posameznih 
festivalov in morebitnih drugih do-
godkov, zagovarjam tudi prost dostop 
do sotočja Soče in Tolminke – sploh 
za domačine, Občina Tolmin pa naj 
kot lastnik osrednjega objekta skupaj 
z drugimi partnerji, kot so lastniki 
zemljišč, soglasodajalci in morebitni 
interesenti, začne celostno urejati 
osnovno javno infrastrukturo na tem 
občutljivem območju,« meni podžu-
panja Maša Klavora in jasno poudar-
ja: »Festivalov nikakor ne podimo iz 
Tolmina, saj se z njimi Tolminci po-
večini kar identificiramo. Nenazadnje 
sem bila sama – takrat še kot predse-
dnica Kluba tolminskih študentov – 
celo med soorganizatorji prvega festi-
vala MetalCamp.« 
Špela Kranjc

Dve ~lanici ob~inskega 
SPVCP nagrajenki Javne 
agencije RS za varnost 
prometa

Mentorici prometne vzgoje na 
osnovnih šolah na Mostu na Soči in 
v Tolminu, Romana Svetičič in Moj-
ca Torkar Pahor, obe tudi dolgoletni 

članici občinskega sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu 
(SPVCP), sta prejemnici diplome in 
zlatega znaka Javne agencije RS za 
varnost prometa (AVP). Nagrado sta 
jima po zaključku junijske seje 
SPVCP podelila podžupanja v funk-
ciji županje Maša Klavora in predse-
dnik SPVCP Jože Režonja. Kot je 
slednji pojasnil, AVP ti dve nagradi 
podeljuje za razvijanje preventivnega 
in pedagoškega dela, dolgoletno delo 
pri izvajanju različnih vzgojno-pre-
ventivnih akcij in programov ter tes-
no sodelovanje z občinskim SPVCP 
pri izvajanju njihovih programskih 
usmeritev. Tako Svetičičeva kot Tor-
kar Pahorjeva sta dejavni v številnih 

akcijah, predvsem pa velja izpostavi-
ti njuna prizadevanja na področju 
varnih šolskih poti in uvedbe preven-
tivnih tehničnih pregledov koles na 
obeh šolah.
Špela Kranjc

Domovini smo skupaj 
za`eleli vse najbolj{e

Letošnja osrednja občinska slove-
snost ob slovenskem dnevu držav-
nosti je 23. junija gostovala na odru 
Tminskega poletja v starem mestnem 
jedru Tolmina. Lepo množico zbra-
nih ob fontani je v imenu občine 
gostiteljice najprej nagovorila podžu-
panja v funkciji županje Maša Kla-
vora, ki se je spominjala svojega 

Iz ob~inskih uprav

Z DIPLOMO IN ZLATIM ZNAKOM je Javna agencija RS za varnost prometa letos nagradila 
tudi dve članici Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tolmin, predstav-
nico OŠ Most na Soči Romano Svetičič in predstavnico OŠ Tolmin Mojco Torkar Pahor. Nag-
radi sta jima podelila podžupanja v funkciji županje Maša Klavora in predsednik sveta Jože 
Režonja. Foto: arhiv občine

Utrinki

copate, izdelane daljnega leta 1917, 
ki so danes predvsem vsakdanja 
obutev mladih.
 Nekatera od razstavljenih obuval je 
mogoče tudi pomeriti. Pri tem je naj-
več zanimanja za pomerjanje replik 
srednjeveških kljunastih čevljev in 
okornega baročnega obuvala, ime-
novanega »chopine« z zelo debelim 
podplatom. Obiskovalce zabava tudi 
hoja v čevljih s tanko visoko peto, 
imenovanih »stiletto«, ali obuvanje 
vpadljivih kosmatih snežk, izdelanih 
iz kozlove in ovčje kože.
Besedilo in foto: Karla Kofol, 
kustosinja etnologinja,Tolminski muzej

TOLMINSKI MUZEJ GOSTUJE
Tolminski muzej se predstavlja tudi 
izven meja območja, ki ga pokriva. Z 
razstavo Seniki med Kobaridom in 
Tolminom smo od 19. maja do 26. 
junija gostovali v Beneški galeriji v 

Špetru Slovenov v Italiji. V galeriji Atrij 
v Tržiču smo med 9. in 23. junijem s 
sodelovanjem Tržiškega muzeja 

V Muzeju krščanstva na Slovenskem 
pa od 22. junija do 11. septembra 
gostujemo z odmevno potujočo 
razstavo Spominska cerkev Sv. Du-
ha v Javorci – »bazilika miru«. Raz-
stava izpostavlja izjemen kulturni 
spomenik iz leta 1916, ki ohranja 
kolektivni spomin na solidarnost in 
združevalno moč skupnega umetni-
škega ustvarjanja v času prve sve-
tovne vojne ter poziva k miru in spra-
vi. Od leta 2017 je cerkev v Javorci 
nosilka prestižnega Znaka evropske 
dediščine. Zanj se v okviru projekta 
CISTERSCAPES potegujeta tudi 
Muzej krščanstva na Slovenskem, ki 
deluje v cistercijanskem samostanu 
Stična, in Galerija Božidar Jakac v 
nekdanjem cistercijanskem samo-
stanu v Kostanjevici na Krki.
Besedilo in foto: mag. Damjana 
Fortunat Černilogar, direktorica 
Tolminskega muzeja

RAZSTAVA O SPOMINSKI CERKVI V JAVORCI GOSTUJE v Muzeju krščanstva na Slovenskem 
v Stični.

tamkajšnji javnosti predstavili izbor 
likovnih del tolminskega rojaka Vla-
dimirja Kavčiča - Jeana Vodaina.
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doživljanja osamosvojitvenega ob-
dobja, ko je dogajanje spremljala kot 
šolarka in hči očeta, takrat vpetega v 
državno politiko. Pozvala je k med-
sebojnemu spoštovanju in sodelova-
nju med drugače mislečimi, kar je 
po njenem temelj nadaljnjega razvo-
ja. V imenu veteranskih organizacij, 
ki sta vsakokratni soorganizatorki te 
priložnostne slovesnosti – Območne-
ga združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Gornje Posočje in Društva 
veteranov SEVER Severne Primorske 
– je spregovoril Vito Berginc, ki je 
bil med osamosvojitveno vojno ko-
mandant 63. območnega štaba Teri-
torialne obrambe. Obdobje osamos-
vajanja je označil za »čas odločnih in 
pogumnih odločitev naših državnikov 
in državljanov, ki so vsak po svojih 

močeh pripeljali Slovenijo na samos-
tojno in neodvisno pot. Slovensko 
državnost smo si takrat izborili vsi, 
vsak na svoj način, tako pripadniki 
Teritorialne obrambe, slovenske Mili-
ce, Civilne zaščite, civilne obrambe 
ter druge organizacije in civilno pre-
bivalstvo.« Na zastavljeno vprašanje, 
kaj je bilo odločilno za odločitve na 
celotnem območju občine Tolmin, da 
nas ni povleklo v oborožen konflikt 
s težkimi posledicami, si je odgovoril, 
da sta bila to najverjetneje razso-
dnost oziroma razum, ki išče izhod 
iz konfliktne situacije. »To je vodilo 
tako poveljstvo štaba Teritorialne 
obrambe kakor poveljnike enot, ki so 
ustvarili takojšnje pogoje za pogaja-
nja in s tem možnosti za mirno reše-
vanje konflikta,« je še pojasnil ter se 

za modre odločitve in uspešno oprav-
ljene naloge zahvalil vsem teritorial-
cem in miličnikom.

Za vsebino kulturnega dela progra-
ma so v celoti poskrbeli pevci Ko-
mornega zbora Musica Viva z zbo-
rovodkinjo Eriko Bizjak, ki tudi sicer 
že mnoga leta ob dnevu državnosti 
pripravljajo koncert, poimenovan Vse 
najboljše, Slovenija! Tokrat so v skrbno 
izbranem repertoarju s pesmijo raz-
mišljali o najpomembnejših vredno-
tah, ki nas vodijo v življenju, in zaklju-
čili s tisto, ki jo vedno znova postav-
ljamo visoko na lestvici – z mirom.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

»Повстання за мир« so 
pozdravili tudi Ukrajinci

Punt za mir – »Повстання за 
мир«, dobrodelni koncert za prija-
teljsko občino Berezivka iz ukrajin-
ske regije Odesa, je 3. junija, na na-
tanko 100. dan ruske agresije v Ukra-
jini, v Kinogledališču Tolmin združil 
številne nastopajoče in množico obi-
skovalcev z dobrim in plemenitim 
namenom.

Ob študijskem obisku ukrajinskih 
občin v Sloveniji novembra 2019 sta 
takratni župan Uroš Brežan in župan 
Berezivke Valery Hryhorash podpi-
sala pismo o nameri občin za nadalj-
nje sodelovanje na različnih področ-
jih. Gre za sodelovanje v okviru EU 
programa U-LEAD z Evropo, katerega 
osnovni namen je podpora decentra-
lizacijski reformi in vzpostavitev sis-
tema lokalne samouprave v Ukrajini. 

Po dobrem mesecu vojne je župan 
Hryhorash na tolminskega kolego 
Brežana naslovil prošnjo za kakršno 
koli pomoč, ki jo Berezivka zaenkrat 
potrebuje predvsem zaradi množice 
notranje razseljenih oseb. Zaradi lo-
gističnih omejitev in dragih prevo-
znih stroškov v Ukrajino se je Občina 
Tolmin po posvetu s koordinatorji 
programa U-LEAD odločila za finanč-
no pomoč, tako da je Berezivki na-
menila 5.000 evrov proračunskih 
sredstev. Glede na pobude iz lokal-
nega okolja pa se je s soorganizator-
ji iz Zavoda za kulturo, šport in 
mladino Občine Tolmin in Glasbene 
šole Tolmin (GŠ) odločila še za do-
brodelni koncert. Vabilu, da nastopi-
jo na dogodku, so se odzvali Baka-
lina Velika, Oktet Simon Gregorčič, 
sedanji in nekdanji učenci GŠ Jaka 
Čopi Rot, Denis Fortunat in Eda 
Mežnar ter učitelji Sebastjan Grego, 
Nika Hribar, Aleksander Ipavec, 
Mojca Križnič in Monika Toman, 
Katerina Yokodo, Otroški pevski 
zbor OŠ Tolmin z zborovodkinjo 
Barbaro Kovačič, ukrajinska petošol-
ka iz OŠ Tolmin Daša Novosol, dija-
kinje Gimnazije Tolmin Gaia Fiuma-
na, Zala Kavčič in Ajda Sovdat ter 
Vokalna skupina Snežet. Program je 
čustveno zaključila ukrajinska glas-
benica Ekaterina Yokodo, ki sta jo 
spremljala Aleksander Ipavec na har-
moniki in Dejan Lapanja na kitari. 
Tolminsko občinstvo sta ob tej pri-
ložnosti v svojih novih vlogah prvič 
nagovorila Uroš Brežan kot minister 

PRAZNOVANJE SLOVENSKEGA DNEVA DRŽAVNOSTI, ki ga je s pevskim programom oboga-
til Komorni zbor Musica Viva Tolmin, je bilo sploh letos priložnost, da se spomnimo in opom-
nimo, kako zelo pomemben je na lestvici vrednot – mir.

Utrinki

NAGRAJENE TRI UMETNICE
Slovenija –Na področju ljubiteljske-
ga kulturnega ustvarjanja je veliko 
posameznikov in skupin, ki si za de-
lo, predanost ter izvirnost zaslužijo 
dodatno pohvalo. V okviru Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD), Območna izpostava Tolmin 
so v preteklem letu kar tri ustvarjal-
ke, neizmerno predane vsaka svoje-
mu področju delovanja, pogledale iz 
povprečja in prepričale strokovne 
komisije, da si za delo zaslužijo po-
sebno priznanje.

Marina Cernetig iz Špetra je preje-
la srebrno plaketo JSKD za svoje 
ustvarjalno in požrtvovalno vsestran-
sko organizacijsko delo v različnih 
izobraževalnih ter kulturnih organiza-
cijah. Priznanje je prejela v začetku 
leta na osrednji prireditvi JSKD v 
Ljubljani. Vsestranska kulturna de-
lavka je zaslužna za razvoj, ohranja-

nje in promocijo slovenskega jezika 
ter kulture v Nadiških dolinah. Cer-
netigova je kulturnica v najširšem 
pomenu in oseba, ki povezuje slo-
venski kulturni prostor, Benečijo in 
Posočje.
Gallusovo plaketo je za dolgoletno 

sistematično in strokovno pedago-
ško, kulturnovzgojno in mentorsko 
delo ter poustvarjalne dosežke z 
mladimi na področju zborovske glas-
be prejela Barbara Kovačič. Brez 
nje si otroške in mladinske zbo-
rovske dejavnosti v Tolminu težko 

predstavljamo. Z mladimi pevci nam-
reč sistematično dela že več kot 30 
let, z udeležbami na tekmovanjih in 
različnimi projekti pa je veliko pri-
spevala tudi k prepoznavnosti Po-
sočja.

Stanka Golob pa je prejemnica Li-
stine Antona Ažbeta. Svoje dolgole-
tno ustvarjalno zanimanje je vsesko-
zi nadgrajevala, poglabljala in dopol-
njevala tako s študijem in izobraže-
vanji kot tudi s samostojnim razisko-
vanjem likovnih tehnologij. Razvila je 
inovativno tehniko slikanja s pe-
skom, ki je prevzel vlogo slikarskih 
barv in tekstur. Pri mentorskem delu 
jo odlikuje tako strokovnost kot tudi 
izjemna občutljivost za posamezni-
ka, s tem pa udeležence ne le sez-
nanja s prvinami likovne umetnosti, 
temveč tudi motivira in navdušuje.
Silva Seljak, vodja tolminske območne 
izpostave JSKD

NAGRAJENE UMETNICE (iz leve): Marina Cernetig, Barbara Kovačič in Stanka Golob. Foto: 
arhiv JSKD
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za okolje in prostor in podžupanja v 
funkciji županje Občine Tolmin Maša 
Klavora, na daljavo pa se je oglasil 
tudi župan Hryhorash. Dogodek je 
posnela KA-TV Tolmin in je objavljen 
na YouTube kanalu Občine Tolmin, 
na spletni strani www.tolmin.si pa je 
na ogled fotogalerija, delo Katarine 
Rutar Ipavec.

Skupaj z donacijo občine, izkupič-

kom od prodanih vstopnic in dobro-
delnimi prispevki na dogodku ter z 
donacijami na računu Rdečega križa 
Slovenije – Območnega združenja 
Tolmin, ki je prevzel ta del aktivno-
sti, smo za Lokalno skupnost Bere-
zivka zbrali več kot 7.300 evrov, za 
kar so ukrajinski partnerji resnično 
hvaležni. Nasploh so Punt za mir 
doživljali skoraj tako, kot da bi ga 

seznanil predvsem z delovanjem lo-
kalnih skupnosti in našimi pristoj-
nostmi, glede na njegova pričakova-
nja pa mu bomo predstavili tudi delo 
naših javnih zavodov in podjetij«.
Špela Kranjc

Na prizori{~ih Tminskega 
poletja `ivahno tudi {e 
septembra

Kar štiri prizorišča letos ponujajo 
raznolike dogodke Tminskega pole-
tja, ki so ob pokroviteljstvu Občine 
Tolmin tretje leto zapored v celoti 
brezplačni. V starem mestnem jedru 
(SMJ) pri fontani in atriju knjižnice 
v Tolminu, pred Vodno hišo na Mo-
stu na Soči in na Lukatelovi domači-
ji v Volčah se bo med 22. junijem in 
10. septembrom skupaj zvrstilo več 
kot 70 dogodkov v organizaciji Zavo-
da za kulturo, šport in mladino Ob-
čine Tolmin, Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti, Območne iz-
postave Tolmin,  Turističnega 
društva Most na Soči in Krajevne 
skupnosti (KS) Tolmin. Pri oblikova-
nju in izvedbi programa za vse gene-
racije, ki je namenjen tako popestrit-
vi poletnih dni naših občanov kot 
počitniškega utripa številnih obisko-
valcev, sodelujejo tudi KS Most na 

NA DOBRODELNEM KONCERTU PUNT ZA MIR SO ZA DOBER IN PLEMENIT NAMEN NASTOPILI MNOGI IZVAJALCI, tudi mladi glasovi iz 
Otroškega pevskega zbora OŠ Tolmin. Z donacijo Občine Tolmin, izkupičkom od prodanih vstopnic, dobrodelnimi prispevki na dogodku in z 
donacijami smo za Lokalno skupnost Berezivka iz ukrajinske regije Odesa skupaj zbrali dobrih 7.300 evrov. Foto: Katarina Rutar Ipavec

pripravljali pri njih, v Berezivki.
Tolmin in Berezivka sicer nadalju-

jeta sodelovanje v okviru programa 
U-LEAD z Evropo, katerega del je 
tudi projekt Mostovi zaupanja. Tako 
predvidoma konec avgusta na trite-
densko gostovanje prihaja občinski 
uradnik iz Ukrajine. Kot je povedal 
direktor občinske uprave mag. Ma-
tjaž Kos, »se bo gostujoči uradnik 

Utrinki

IZJEMNI USPEHI PEVCEV 
TOLMINSKE O[
Učiteljica Barbara Kovačič je gonil-
na sila pevskih zborov na OŠ Fran-
ceta Bevka Tolmin. Skupno vodi več 
kot 140 pevcev; pod njenim vod-
stvom delujejo trije otroški in mladin-
ski pevski zbor (PZ).
V letošnjem šolskem letu se je z dve-
ma zboroma udeležila mednarodnih 
tekmovanj. Z mladinskim PZ se je 
konec aprila odpravila v Neerpelt v 
Belgijo na 70. Mednarodni festival 
mladih pevcev. Zbor se je v tujini za-
držal šest dni; prve štiri so preživeli 
na festivalu. Zanje je bilo organizirano 
več pevskih dejavnosti in spoznavanje 
ostalih zborov, kar je bilo pevcem še 
posebej všeč, saj so bili edini iz Slo-
venije. Med festivalom je potekalo tek-
movanje, na katerem je žirija našemu 
PZ podelila zlato priznanje z odliko.
Zadnja dva dneva so pevci namenili 
raziskovanju tujine in poti proti do-
mu. V Nemčiji so si ogledali muzej 
čokolade Lindt, v Franciji pa Evrop-
ski parlament. Pozdravil jih je tudi 
slovenski poslanec Milan Brglez in 
jim za uspeh čestital.
Sredi junija se je mednarodnega 
tekmovanja v Opatiji udeležil otroški 

PZ. Prvi večer so mladi pevci sode-
lovali na kratkem koncertu, kjer so 
spoznali ostale tekmovalce. Nasled-
nji dan pa jih je čakalo tekmovanje. 
Tudi oni so si pripeli odličen rezultat 
– srebrno priznanje, kar je izjemen 
uspeh za tako mlade pevce. Na tek-
movanju so bili edini otroški zbor, 
kar pomeni, da so tekmovali s sta-
rejšimi pevci. Pred odhodom domov 

so obiskali še Aquapark Istralandia.
Dosežki pričajo o izjemnem delu 
omenjene zborovodkinje, ki je bila 
letos nagrajena z Gallusovo plaketo 
(več lahko preberete v prispevku na 
strani 27). Nanjo in na vse pevce 
smo na OŠ Tolmin izjemno ponosni.
Besedilo in foto: Petra Lamprečnik 
Rakušček, učiteljica, OŠ Franceta 
Bevka Tolmin

ZBOROVODKINJA BARBARA KOVAČIČ, LETOŠNJA PREJEMNICA GALLUSOVE PLAKETE, 
je v letošnjem šolskem letu dva pevska zbora popeljala na mednarodni tekmovanji: mladinski se 
je udeležil festivala v Neerpeltu v Belgiji, otroški pa tekmovanja v Opatiji. Slednji so domov prišli 
s srebrnim priznanjem, mladinci pa z zlatim priznanjem, ki jim ga je strokovna žirija okronala še z 
dodatno odliko.

S PLOSKANJEM NAGRADILI 
ZBOROVSKI BUM
Tolmin – V atriju Knjižnice Cirila 
Kosmača Tolmin se je 25. maja zgo-
dil Zborovski BUM, koncert, na ka-
terem je skupaj zapelo več kot 200 
mladih pevcev. Pobudnika dogodka 
sta bila Javni sklad za kulturne de-
javnosti RS (JSKD) in Zavod za šol-
stvo RS z željo, da motivirajo mlade 
pevce. Epidemija je namreč skoraj 
tri sezone krojila delo z zbori in mno-
gi zborovodje otroških ter mladin-
skih zborov so se na vse načine tru-
dili pevce držati skupaj kljub nešte-
tim omejitvam.

Zborom, ki se navadno vsak s svo-
jim programom predstavijo v pomla-
danskem času na Revijah otroških 
in mladinskih pevskih zborov ter so 
na njih tudi »ocenjeni«, smo tako le-
tos ponudili nekoliko drugačen izziv, 
ki naj bi se zgodil v bolj sproščenem 
vzdušju, predvsem pa s skupnim ci-
ljem – zapeti isti program skupaj na 
odru.

Projekt Zborovskih BUMOV je pote-
kal od 19. maja do 13. junija in po-
vezal 60 koncertov po Sloveniji. 
Vključil je 583 zborov (265 otroških 
in 265 mladinskih). Prinesel je sicer 
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V OKVIRU TMINSKEGA POLETJA se bo med 22. junijem in 10. septembrom v Tolminu, na 
Mostu na Soči in v Volčah skupaj zvrstilo več kot 70 dogodkov. Foto: Aljoša Križnič

Soči, Knjižnica Cirila Kosmača Tol-
min, Kulturno društvo Myra Loca-
telli in Klub tolminskih študentov. 
Celoten nabor dogodkov povzema 
priložnostna zloženka Tminsko pole-
tje 22, ki so jo v poštne nabiralnike 
prejela vsa gospodinjstva v občini 
Tolmin in je dostopna tudi na spletu. 
Prav tako lahko na facebook strani 
Tminsko poletje spremljate aktualna 
obvestila v zvezi s posameznimi do-
godki.

Na prizoriščih v Tolminu (neodvi-
sno od dogajanja na odru) in na Mo-

KOLESARSKO NAVDUŠENJE, h kateremu pomembno prispevajo uspehi slovenskih kolesarjev 
na mednarodnih dirkah, je bilo čutiti tudi na enem izmed letečih ciljev prve etape letošnje dirke 
Po Sloveniji, ki je bil v središču Tolmina.

stu na Soči (ob dogodkih) je zagoto-
vljena gostinska ponudba, v starem 
mestnem jedru Tolmina pa je bila za 
vzpostavitev prizorišča potrebna tudi 
začasna sprememba prometne uredi-
tve. Nanaša se na umirjanje prometa 
na celotnem območju SMJ in umik 
mirujočega prometa s trga pri fonta-
ni. Za zagotovitev večje varnosti obi-
skovalcev in odpravo morebitnih 
motenj zaradi hrupa pa je promet 
mimo Trga 1. maja med dogodki one-
mogočen.
Špela Kranjc

Mednarodna kolesarska 
dirka Po Sloveniji letos spet 
na Tolminskem

Potem ko se je letošnji Giro d'Italia 
območja občine Tolmin bolj kot ne 
zgolj dotaknil, pa je prva etapa letoš-
nje mednarodne dirke Po Sloveniji 
skoraj vse najboljše slovenske kolesar-
je in mnoge tuje udeležence 15. juni-
ja peljala prav skozi tolminsko občino. 
Karavana je štartala v Novi Gorici, 
nato pa se preko Goriških brd ob So-
či pripeljala do Tolmina, nadaljevala 

pot do Mosta na Soči in Idrije, od 
tam pa čez Strmec v Ajdovščino in do 
zaključka 165 kilometrov etape v 
Postojno. Eden od letečih ciljev je bil 
v središču Tolmina, kjer so kolesarje 
ob bučnem navijanju pričakali števil-
ni navdušenci, še posebej veliko pa 
je bilo šolskih skupin. Tako kot lan-
sko leto je po petih etapah na za-
ključku dirke v Novem mestu slavil 
sicer prvi kolesar sveta Tadej Poga-
čar.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Utrinki

EDEN OD KONCERTOV ZBOROVSKEGA BUMA SE JE 25. MAJA ODVIL TUDI V TOLMINU. 
Na njem so nastopili pevci otroških pevskih zborov iz šol v Desklah, Kanalu, Kobaridu, na Mostu 
na Soči, v Podbrdu, Podmelcu in Tolminu. Foto: Foto Červ

VOKALNA SKUPINA FLANCE je v prvem delu koncerta ob desetletnici nastopila brez spremlja-
ve inštrumentov. Foto: Katarina Rutar Ipavec

nekaj organizacijskih izzivov, gotovo 
pa tudi veliko zadovoljstva udeležen-
cev, da lahko spet nastopijo v veli-
kem številu in na drugačen način.

Na nekdanji dan mladosti so v orga-
nizaciji JSKD, Območna izpostava 
(OI) Tolmin na koncertu zapeli pevci 
otroških pevskih zborov iz šestih OŠ 
in ene PŠ: Deskel, Kanala, Kobari-
da, Mosta na Soči, Podbrda, Pod-
melca in Tolmina. Program so zapeli 

pod vodstvom zborovodkinj Erike 
Bizjak, Mojce Jerončič, Barbare 
Kovačič, Katarine Kovačič, Marje-
te R. Rakušček in Anje Slokan.
Ob tej priložnosti izrekamo čestitke 
nastopajočim. Zahvaljujemo se 
vsem zborovodkinjam, pa tudi star-
šem, ki mlade pevce podpirajo, in 
poslušalcem, ki jih z obiskom ter 
ploskanjem nagradijo.
Silva Seljak, JSKD, OI Tolmin

FLANCE SO SE DOBRO 
PRIJELE
Tolmin – Letošnje Tminsko poletje 
je na zadnji junijski večer na trg pri-
vabilo številne ljubitelje petja. V pro-
gramski list je bil namreč zapisan 
koncert dalmatinskih pesmi »Dobre 
djevojke«, ki jih je ob desetletnici 
delovanja v prisrčen glasbeni objem 
prelivala Vokalna skupina Flance.

Pevke so opozorile na svoj pevski 
talent leta 2011, zatem pa utrjevale 
svojo prepoznavnost na številnih 
glasbenih odrih doma in v zamejstvu 

– samo lani v poletnem času kar 
13-krat. Ob nadgrajevanju pevskega 
znanja in izpopolnjevanju vokalne 
tehnike so se razvile v kakovostni 
ženski vokalni sestav. Njihova vztraj-
nost se je izkazala tudi skozi dobro 
usklajevanje materinstva, študija in 
služb. Kot pravijo, jih veselje do pe-
tja združuje v tesno prijateljstvo, ki 
jih povezuje v raznolikosti vsakdana. 
Sedaj jih pod umetniškim vodstvom 
Anje Kavčič Drole poje devet.

Koncertni repertoar so izmojstrile 
ob spominih na brezskrbne poletne 
dni ob morju in prepoznavne melodi-
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Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2014–
2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Odobrili nepovratna sredstva 
za dva projekta sodelovanja

LAS Dolina Soče je kot vodilni 
projektni partner sredi junija od 
Agencije RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja (ARSKTRP) prejel 
odločbo o pravici do porabe dobrih 
584.000 evrov nepovratnih sredstev, 
in sicer za dva od treh prijavljenih 
projektov sodelovanja med LAS. Te 
je konec februarja v sodelovanju s 
partnerji pripravila in na javni razpis 
oddala ekipa, ki na Posoškem razvoj-
nem centru (PRC) skrbi za nemoteno 
delovanje omenjene LAS.

Kaj vse se bo v okviru odobrenih 
sredstev uresničilo, vas bomo obveš-
čali sproti po naši spletni in FB-stra-

Spodbudni dogodki, ki skrbijo za dobro 
mero motivacije

Tokrat v rubriki LAS Dolina So~e pi{emo o nepovratnem denarju, s katerim bomo lahko na 
Poso{kem razvojnem centru, vodilnem partnerju omenjene lokalne akcijske skupine (LAS), ob 
pomo~i partnerjev spletali nove, zanimive, predvsem pa trajnostno naravnane zgodbe. Poro~amo 
tudi o trenutno najbolj »vro~i« ponudbi, ki jo ponuja destinacija Dolina So~e. Ob tem pa se 
spominjamo sre~anj in strokovnih izmenjav ter prikazov primerov dobrih praks, s katerimi {irimo 
svoja obzorja in uvajamo nove, sve`e projektne ideje. Vse to nam daje novo mero motivacije, da s 
skupnimi mo~mi {e naprej razvijamo na{e pode`elje.

ekološke kmetije, občina itd.). Kot 
sta v prijavnici navedla glavna ko-
ordinatorja projekta Peter Do-
mevšček in Meta Pajer iz PRC, se 
cilj projektnega sodelovanja nave-
zuje na »promocijo ekološkega 
kmetovanja na področju reje drob-
nice in dvigu dodane vrednosti 
produktom, pri čemer bomo dali 
poudarek na raziskovanju novih 
izdelkov.« Projektni partnerji si bo-
do prizadevali za ekološko proiz-
vodnjo in predelavo hrane ter nje-
no pripravo za trg. S tem bodo 
prispevali k prehodu k zdravemu 
in trajnostno naravnanemu načinu 
prehranjevanja, kar je osnovni cilj 
Strategije »od vil do vilic«.

ni. Na kratko pa lahko rečemo, da se 
bo v obeh primerih pozornost usmer-
jala v lokalno in ekološko pridelano 
hrano, hkrati pa si bodo vsi projektni 
partnerji prizadevali za vzpostavitev 
novih kratkih dobavnih verig.
• Projekt Iz drobnice – V njem bodo 

poleg LAS Dolina Soče sodelovali 
še tri slovenske in ena avstrijska 
lokalna akcijska skupina: LAS Do-
lenjske in Bele krajine, LAS Lo-
škega pogorja, LAS Zgornje sa-
vinjske in Šaleške doline ter LAG 
Regionalkooperation Unterkärn-
ten. Poleg tega je v projekt, za ka-
terega je odobrenih do 387.842,50 
evra nepovratnih sredstev, vključe-
nih še 12 drugih partnerjev (društva, 

• Projekt Vzpostavitev pogojev za 
EKO regijo BO JA* – V tem pro-
jektu bo LAS Dolina Soče sodelo-
val z LAS Gorenjska košarica in 
24 različnimi partnerji (zadrugami, 
ekološkimi kmetijami, občinami, 
osnovnimi šolami, podjetji itd.) ter 
partnerjem iz sosednje Italije Ente 
parco naturale delle Prealpi Giu-
lie. Za predvidene projektne dejav-
nosti je ARSKTRP odobrila do 
196.244 evrov nepovratnih sred-
stev. Kot je pojasnila koordinatorka 
projekta Greta Černilogar, se bo 
v okviru projekta vzpostavil pilotni 
EKO-model, ki bo sestavljen iz 
dveh sklopov. Prvi je vezan na ob-
močje LAS Dolina Soče in pred-

Utrinki

je dalmatinskih klap. Razveselile so 
se novega izziva, a ugotovile, da je 
priredb za ženske glasove zelo ma-
lo. Lotila se jih je kar članica Moni-
ka Toman, pevke pa so jih prelile v 
pesmi, polne ljubezni in hrepenenja 
ter jih z zanosnim žarom predale ob-
činstvu. V prvem delu koncerta so 
zablestele »a cappella«, v drugem 
pa so se jim, tako z ubranimi glasovi 
kot z inštrumenti, pridružili fantje 
skupine Damačica, pri eni pesmi pa 
jih je na klavirju spremljala Pika Pa-
vletič. Oba sestava sta se izkazala z 
navdušujočimi solističnimi vložki. 
Zanimiv je bil tudi kratek videofilm – 
anketa o prepoznavnosti Flanc.

Dogodek si bomo zapomnili še po 
prvih enotnih oblekah pevk, darilih 
njihovih flančk in flančkov obiskoval-
cem ter pevkam, toplem odzivu pos-
lušalcev in zahvalah – osrednje gre-

do Občini Tolmin, tolminski območni 
izpostavi Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti in Zavodu za kulturno, 
šport in mladino Občine Tolmin.
Olga Zgaga

ODIGRALI DVE GLEDALI[KI 
PREDSTAVI
Tolmin – Petek, 13. maja, je bil za 
člane gledališkega krožka OŠ Fran-
ceta Bevka Tolmin prav poseben 
dan. V Kinogledališču Tolmin smo 
namreč premierno odigrali kar dve 
gledališki predstavi – otroško pred-
stavo Sneguljčica in mladinsko de-
tektivko L.A.Ž.N.
Naše delo se je seveda začelo že 
veliko pred premiero. Vaje so zelo 
intenzivno potekale v popoldanskem 
času v marcu in aprilu, ko smo lahko 
končno odvrgli kirurške maske. Na 

GLEDALIŠKI KROŽEK OŠ FRANCETA BEVKA JE MAJA PREMIERNO UPRIZORIL dve gleda-
liški predstavi in navdušil občinstvo – v dopoldanskem času so bili to učenci omenjene šole, v 
popoldanskem pa zunanji obiskovalci. Foto: Foto Červ
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stavlja vzpostavitev podpornega 
okolja za razvoj ekološkega in so-
naravnega kmetovanja, pa tudi 
preusmerjanje kmetij iz konvenci-
onalnega načina kmetovanja na 
ekološki. Drugi sklop je namenjen 
povezovanju kmetijstva, turizma in 
naravovarstva, odvijal pa se bo pre-
težno na gorenjski strani. »Poleg 
tega bomo skušali s pomočjo ino-
vativnih digitalnih rešitev poe-
nostaviti distribucijo ekološke in 
lokalno pridelane hrane,« je še 
povedala koordinatorka in dodala, 
da bo model prenosljiv ter bo slu-
žil kot temelj za vzpostavitev EKO 
regije BO JA, »saj je naš skupni cilj 
povezati vse ključne deležnike na 
tem območju«.
Ob tem naj omenimo še, da znaša 

stopnja sofinanciranja 85 odstotkov 
upravičenih stroškov posameznega 
projekta.
Opomba:
*BO JA – Biosferno območje Julijske Alpe

Najbolj »vro~a« ponudba pri 
nas nosi oznako certificirane 
kakovosti Iz Doline So~e

Izkupiček »prvega kroga« certifici-
rane ponudbe kolektivne blagovne 
znamke (KBZ) Iz Doline Soče nam 
prinaša okoli 40 ponudnikov in malo 
več kot 110 produktov. Med njimi 
najdemo:
• osem rokodelcev, ki se lahko po-

hvalijo s skupno 17 certificiranimi 
izdelki (od lesenih izdelkov, med 
katerimi najdemo počivalnike, 
pladnje, stojalo do različnih polste-
nih, kvačkanih in keramičnih iz-

delkov ter šatulj);
• 16 ponudnikov pridelkov in živil-

skih izdelkov, ki skupaj ponujajo 
kar 51 certificiranih kulinaričnih 
izdelkov (od različnih ribjih in 
mlečnih izdelkov, mesnin, medu, 
poljščin, začimb, sirupov do žga-
nih pijač in vloženih gob);

• 14 gostincev, ki lahko svojim go-
stom pripravijo 42 različnih s cer-
tifikatom kakovosti podprtih jedi 
in pijač, postreženih na gastro-
nomski način;

• dva ambasadorja kolektivne bla-
govne znamke Iz Doline Soče, in 
sicer Hišo okusov in Hišo gastro-
nomije.
Kdo vse se skriva za omenjeno 

certificirano ponudbo, s katero se 

OB ZAKLJUČKU PROJEKTA RIBAsador sta projektna partnerja Turizem Dolina Soče in Po-
soški razvojni center zadnji dan v maju v Kinogledališču Tolmin predstavila vse prejemnike 
certifikata kakovosti Iz Doline Soče in jim tudi uradno podelila priznanja. Domačini in obiskoval-
ci so lahko ta dan spoznali in okusili delček vrhunske ponudbe, ki jo ponuja destinacija Dolina 
Soče. Foto: Žiga Koren (arhiv Turizma Dolina Soče)

zagotavlja najvišja kakovost izdelkov 
in storitev destinacije Dolina Soče, 
lahko preverite na spletni strani 
www.soca-valley.com/izdolinesoce.

Po besedah koordinatorke projekta 
Tjaše Bizjak so si sodelujoči v pro-
jektu prizadevali za visoko in celovi-
to usklajeno kakovost tako gastro-
nomske, kot tudi ostale ponudbe v 
destinaciji Dolina Soče. »Certifikat 
predstavlja oznako lokalnega geograf-
skega izvora in visoko kakovost izdel-
kov in storitev. Kar smo združili v 
znamko Iz Doline Soče, je preverjeno 
vrhunsko, lokalno in sonaravno. Za 
tem stojijo domačini, ki so zvesti na-
ravi, tradiciji, predvsem pa sebi,« je 
še poudarila Bizjakova in namignila, 
da bodo izdelki kupcem kmalu na 

voljo tudi v TIC po dolini.
Sicer pa je KBZ Iz Doline Soče 

plod projekta RIBAsador, ki ga je na 
javni poziv LAS Dolina Soče uspešno 
prijavil Javni zavod za turizem Do-
lina Soče v sodelovanju s Posoškim 
razvojnim centrom. Zanj je bilo iz 
Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo odobrenih več kot 72.000 
evrov nepovratnih sredstev, zaprošen 
delež sofinanciranja pa je znašal 85 
odstotkov.

Posvet LAS 2022
V začetku julija so se Greta Čer-

nilogar, Sandra Kemperle in Meta 
Pajer, ki na Posoškem razvojnem 
centru delujejo v okviru lokalne ak-
cijske skupine LAS Dolina Soče, ude-
ležile posveta slovenskih LAS in sre-
čanja članov Društva za razvoj slo-
venskega podeželja (DRSP). Lani 
smo tradicionalni posvet gostili v 
Trenti in Bovcu, letos pa je glavni 
organizator DRSP ob pomoči gostite-
ljev iz LAS Gorenjska košarica dvo-
dnevni dogodek pripravil na Gorenj-
skem.

Osrednja tema letošnjega dogodka, 
ki se ga je udeležilo nekaj manj kot 
50 udeležencev, je bila namenjena 
dvigu kakovosti življenja na podeže-
lju s pomočjo razvoja rekreativnih 
možnosti. Skladno s temo se je pos-
vet začel pri Hostlu pod Voglom, od 
koder so se udeleženci iz cele Slove-
nije s kolesi odpravili do prve točke 
programa. V Centru Triglavskega na-
rodnega parka Bohinj so jih najprej 
nagovorili podžupanja Občine Bohinj 
Monika Ravnik, predsednik gostujo-

Utrinki

pravem odru smo imeli prvič prilož-
nost vaditi dva dni pred premiero. 
Združiti je bilo treba sceno, igro in 
glasbo. Bili smo kar malo izgubljeni, 
saj je oder velik in luči močne. Ni 
zgledalo najbolje, a z dobro voljo in 
vztrajnostjo nam je uspelo.

Učenke in učenec 6. in 7. razreda 
so najprej v petek dopoldne odigrali 
vsem znano pravljico Sneguljčica 
(avtorica besedila je Olga Paušič). 
V njej se Sneguljčica predstavi kot 
iznajdljiva deklica, ki ukani celo svo-
jo mačeho. Predstavo so si ogledali 
učenci od 1. do 5. razreda. Učenke 
in učenci 8. in 9. razreda pa so za 
tem odigrali še igro L.A.Ž.N. (avtori-
ca besedila je Saša Hudnik), nape-
to detektivko, ki opozori na to, da 
moramo biti samosvoji in razmišljati, 
komu se v življenju pustimo voditi. 
Igro so si ogledali učenci od 6. do 

9. razreda. Obe predstavi smo nato 
ob 19. uri odigrali še za zunanje obi-
skovalce, po večini starše in učite-
lje. Poželi smo bučne aplavze, kar 
nas navdihuje, da bomo igrali tudi v 
prihodnjem šolskem letu.
Pri postavitvi predstave so sodelovali 
še učitelji Lucijan Lavrenčič (sce-
na), Anja Slokan (glasba) in Tjaša 
Gabršček (tehnika).
Jasmina Luketa, mentorica gledališkega 
krožka, OŠ Tolmin

MALA HI[A PONOVNO  
ZA@IVELA
Tolmin – Tako kot marsikaj, tudi de-
javnosti Male hiše z začetkom šol-
skega leta niso potekale tako, kot bi 
si želeli. Težko smo pričakovali za-
menjavo spletnega orodja Zoom za 
srečanja v živo, ko smo v marcu po-

MALA HIŠA JE OD POMLADI, KO JE PONOVNO ODPRLA SVOJA VRATA, otrokom ponudila 
pestro paleto dejavnosti, prostor za druženje, razvijanje in učenje. Med drugim so v okviru Dne-
va za spremembe s posaditvijo cvetlic skupaj polepšali gredo v glavnem križišču Tolmina.
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VSAKOLETNA STROKOVNA EKSKURZIJA – Člani LAS Dolina Soče so letos spoznavali rezultate projektov, s pomočjo katerih se razvija prleško 
podeželje. Foto: arhiv LAS Dolina Soče

če LAS Rok Roblek in direktor regi-
onalne razvojne agencije Gorenjske 
BSC Kranj Rok Šimenc. V nadaljeva-
nju je predsednik DRSP mag. Roman 
Medved Občini Ljubno ob Savinji 
čestital za zmago na drugem nacio-
nalnem izboru za Najuspešnejšo po-
deželsko skupnost, nato pa nanizal 
pomembnejše dogodke, ki se jim 
obetajo v prihodnje.

V družbi predstavnikov LAS Go-
renjska košarica so si nato udeležen-
ci s kolesi ogledali primere dobrih 
praks, izvedenih s pomočjo sredstev 
LEADER/CLLD, ki so povezani z re-
kreacijo in trajnostnim razvojem na 
Gorenjskem. Ob koncu dneva so se 
gosti med seboj pomerili še v najra-
zličnejših zabavnih in nenavadnih 
»športnih zvrsteh«, ki so jih pripravili 
v sklopu bohinjskih »olimpijskih 
iger«. Dvodnevno srečanje se je zak-
ljučilo s sirarsko delavnico na Turi-
stični kmetiji Gartner in z vožnjo po 
Bohinjskem jezeru.

Vir: Erhart, V. Strokovni posvet LAS v Bohinju 
(online). Društvo za razvoj slovenskega pode-
želja. 12. 7. 2022. (Citirano: 15. 7. 2022; 
15:43). Dostopno na spletnem naslovu: 
www.drustvo-podezelje.si/novice/item/1262- 
strokovni-posvet-las-v-bohinju.

Izmenjave znanja in idej ter 
ogledi primerov dobrih praks

V maju in juniju je ekipa LAS Do-
lina Soče s predsednikom Valterjem 
Mlekužem na čelu na Tolminskem, 
Kobariškem in Kanalskem najprej 
gostila člane iz LAS Od Pohorja do 
Bohorja, nato pa podobno strokovno 

ekskurzijo pripravila še za člane iz 
Društva Ovtar Slovenskih goric. Go- 
stom so predstavili svoje primere 
dobrih praks, ki so jih uresničili s 
pomočjo projektov, za katere so pri-
dobili nepovratna sredstva iz različ-
nih EU-skladov, npr. Vrtiček, Učna 
pešpot ob Tolminki, Oživljanje stare-

ga mestnega jedra Tolmina, Promoci-
ja ribištva na Kanalskem …

Poleg tega so svoje člane tudi letos 
popeljali na strokovno ekskurzijo. 
Tokrat so spoznavali Prlekijo in pro-
jekte, s katerimi si prizadevajo za 
razvoj podeželja.
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

novno odprli vrata Male hiše. V tem 
letu pa smo kljub temu izvedli pro-
gram v celoti in otrokom ponudili ra-
znovrsten nabor dejavnosti, prostor 
za druženje, razvijanje in učenje. Or-
ganizirali smo različne ustvarjalne, 
športne, poučne in zabavne dejav-
nosti – od poslikave vreč iz blaga, 
velikonočne ustvarjalnice in spomla-
danske okrasitve Male hiše do spo-
znavanja poklicev in kuhanja. Šolsko 
leto smo zaključili z vodnimi igrami in 
lovom na zaklad.

V tem času smo se odzvali na različ-
na povabila in sodelovali na vseslo-
venski prostovoljni akciji Dan za 
spremembe, kjer smo s posaditvijo 
cvetlic polepšali gredo v glavnem 
križišču Tolmina. Izvedli smo medge-
neracijsko dejavnost šivanja. V so-
delovanju z Varstveno delovnim cen-
trom Tolmin smo v tolminski knjižnici 
izdelovali lutke pravljičnih junakov 
knjige Mojca Pokrajculja. V sklopu 
priprav na kolesarko dirko Giro d'Ita-
lia smo organizirali ustvarjalno delav-
nico izdelovanja navijaške opreme, 
s poslikavami kamenčkov pa sode-
lovali na odprtju poučne poti ob Tol-
minki. Nazadnje smo sprejeli pova-
bilo k sodelovanju na dogodku Teci-
mo skupaj, ki ga je organizirala OŠ 
Franceta Bevka Tolmin. Priključili 

smo se z delavnico, kjer smo skupaj 
z učenci ustvarili plezalno steno.

V času poletnih počitnic pripravlja 
Mala hiša počitniški program za ot-
roke in projekt Mala hiša gre na po-
tep, v okviru katerega bo izvajala de-
lavnice po okoliških krajih. Z vese-
ljem smo sprejeli povabilo za izved-
be delavnic v Kinogledališču Tolmin 
in starem mestnem jedru Tolmina v 
sklopu dogodkov Tminsko poletje.
Besedilo in foto: Janja Florjančič, 
Zavod za kulturo, šport in mladino 
Občine Tolmin

NAJ RABLJENO NE BO 
POZABLJENO
Tolmin – Sredi maja je v avli Ki-
nogledališča Tolmin potekala izme-
njevalnica. Organizirala jo je nefor-
malna skupina za mlade Brezsmetno 
Posočje, ki deluje v okviru Zavoda 
za kulturo, šport in mladino (ZKŠM) 
Občine Tolmin, sodelovalo pa je tudi 
Območno združenje Rdečega križa 
(RK) Tolmin. Ker smo se s takim do-
godkom srečali prvič, se nam je 
pred in med njim porajala vrsta vpra-
šanj: »Kaj bomo izmenjevali, kako 
bo izmenjevalnica potekala, bo še 
kdaj kaj takega …« Uspešna izved-
ba je dala odgovore nanje, pa tudi 

vrsto uporabnih informacij, ki jih bo-
mo lahko uporabili pri organizaciji v 
prihodnje.

Na dogodku se nam je pridružila tu-
di zbirateljica »vintage« oblačil in 
lastnica »second hand« prodajalne 

Reinkarmika Karmen Koren. Z nje-
nimi izkušnjami o ponovni uporabi 
oblačil smo skupaj iskali odgovore 
na vprašanja, kje končajo naša obla-
čila, ali vemo, kaj nosimo, kam z ra-
bljenimi oblačili in podobno.

Okoljsko in poučno obarvan dogo-
dek je privabil vrsto mimoidočih; tis-
te, ki so že predhodno prinesli svoja 
oblačila, pa tudi tiste, ki jih je zani-
malo, kaj se dogaja in kako izmenje-
valnica poteka. Dogodku smo dodali 
tudi socialno noto – noto medseboj-
ne pomoči. Kdor je prinesel hrano, 
šolske potrebščine ali higienske pri-
pomočke, namenjene družinam v 
stiski, je lahko odnesel kos oblačila. 
Skozi organizacijo in izvedbo do-
godka smo namreč želeli pri mladih 
spodbuditi razmišljanje in odgovor-
nost do okolja ter medsebojne po-
moči v lokalnem okolju.

Z izvedbo prve izmenjevalnice smo 
zadovoljni. Najpomembnejše pa je, 
da so se pozitivno odzvali tudi vsi 
udeleženci, ki so spodbudili ponov-
no organizacijo takšnega dogodka. 
Kot lahko preberete v prispevku o 
Poletni muzejski noči (stran 23), 
smo že mesec dni kasneje želje 
uresničili.
Janja Florjančič, ZKŠM Tolmin

NEFORMALNA SKUPINA ZA MLADE BREZ- 
SMETNO POSOČJE, ki deluje v okviru ZKŠM 
Občine Tolmin, je v sodelovanju z Območnim 
združenjem RK Tolmin sredi maja prvič orga-
nizirala izmenjevalnico rabljenih oblačil. Fo-
to: arhiv Območnega združenja RK Tolmin
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KAKO JE V REGIJI 
POSKRBLJENO ZA OBOLELE 
Z MULTIPLO SKLEROZO 
Severna Primorska – Multipla skle-
roza je neozdravljiva in nepredvidlji-
va avtoimunska bolezen, pri kateri 
gre za vnetno stanje, ki uniči mielin 
in upočasni ali povsem zavre preva-
janje živčnih impulzov. To pri bolni-
kih izzove številne simptome. Vzroka 
za nastanek te bolezni še vedno ne 
poznamo, vemo pa, da lahko nanjo 
vplivajo genetika, virusne okužbe, 
avtoimunska obolenja, vročina, mraz, 
obremenitve, vnetja, cepljenje, po-

škodbe itd. Običajno zanjo zbolijo 
osebe v starosti od 20 do 40 let.

Oboleli se združujemo v Združenju 
multiple skleroze Slovenije z name-
nom, da si med seboj pomagamo. Z 
leti smo postali reprezentativna naci-
onalna invalidska organizacija, ki je 
zaradi širine delovanja prejela pri-
znanje in status društva v javnem in-
teresu na področju socialnega 
varstva.

Goriška podružnica združenja šteje 
131 članov, ki živijo na območju Se-
verno Primorske in Sežane. Podru-
žnico vodimo prostovoljci, saj po-

družnica nima samostojne pravne 
oblike niti svojega transakcijskega 
računa in profesionalnega kadra. 
Kljub temu v združenju skrbimo za 
svoje člane, da bi ostali čim dlje sa-
mostojni in neodvisni ter si prizade-
vamo, da bi kakovost življenja 
takšnih bolnikov ostala čim dlje na 
najvišji možni ravni. V sklopu svoje 
dejavnosti nudimo rehabilitacijo, izo-
braževanja, usposabljanje svojcev 
obolelih, zmanjševanje socialne sti-
gme, premagovanje ovir invalidnosti, 
prevoze invalidov, šport, rekreacijo 
in osebno asistenco.

Zaradi epidemije je bilo delovanje 
ČLANI GORIŠKE PODRUŽNICE ZDRUŽENJA MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE med dru-
gim že načrtujejo tudi izlet v Belo krajino in ogled gledališke predstave.

društva kar nekaj časa okrnjeno. 
Kljub temu smo obiskali slikarsko 
razstavo našega člana Aleksandra 
Peceta, sodelovali s terapevtko, se 
srečevali v skupini za samopomoč, 
se udeleževali spletnih predavanj itd.
Besedilo in foto: Estera Vodopivec, 
predsednica Goriške podružnice 
Združenja multiple skleroze Slovenije 

[AHOVSKI TURNIR V 
PODBR[KEM DOMU 
UPOKOJENCEV
Podbrdo – Sodelovanje podbrškega 
doma upokojencev (DU) in OŠ Si-

mona Kosa Podbrdo se nadaljuje, 
še posebej po sproščanju ukrepov, 
ko so učenci ponovno lahko obiskali 
oskrbovance.

S strokovno delavko doma Dragano 
Janjilović sva tako že maja organizi-
rali prvi šahovski turnir, na katerem 
so se pomerili oskrbovanci doma in 
šahisti šolskega šahovskega krožka. 
Tega obiskuje deset učencev, šest 
najboljših pa se je uvrstilo na turnir, 
ki ga je gostil DU, ker je tako oskr-
bovancem lažje. Učenci so s seboj 
prinesli šolske šahovnice in v eni uri 
druženja ob belih in črnih figurah 
odigrali eno ali več partij. Mladi ša-
histi so bili veseli novih izkušenj in 
nasprotnikov, starejši šahisti pa otro-
škega navdušenja ter delitve svojega 
znanja o šahu.

Mladim šahistom je sedelo nasproti 
šest šahistov DU, med njimi nas je 
presenetila tudi ena predstavnica 
nežnejšega spola. Končni rezultat je 
bil skoraj pričakovan: deset zmag in 
en remi za DU, za šolo pa ena zma-
ga ter en remi.

Ker si želimo novih znanj in druženj, 
smo se odločili, da bomo s turnirjem 
nadaljevali. Še pred koncem šolske-
ga leta smo tako organizirali še dve 
koli.
Kristina Škibin, mentorica šolskega 
šahovskega krožka, OŠ Podbrdo

MAJA JE V DOMU UPOKOJENCEV PODBRDO POTEKAL PRVI ŠAHOVSKI TURNIR med os-
krbovanci in učenci, ki obiskujejo šahovski krožek. Da so bili vsi navdušeni nad šahom in druže-
njem potrjuje tudi dejstvo, da so se v juniju v šahu pomerili še dvakrat. Foto: Dragana Janjilović

TECIMO SKUPAJ ZA 
PLEZALNO STENO
Tolmin – Na zadnjo majsko soboto 
smo v okviru šolskega sklada na OŠ 
Franceta Bevka Tolmin izvedli špor-
tno prireditev z dobrodelno noto. 
Dogodek smo zastavili z dobrim na-
menom in ciljem, da skupaj priteče-
mo do težko pričakovane plezalne 
stene. Čeprav nam je vreme pona-
gajalo, smo prireditev izpeljali v telo-
vadnici. Nasmehi na obrazih otrok in 
njihovo zadovoljstvo je bil naš glavni 
cilj.

Rdeča nit dogodka je bil tek, poleg 
tega pa so se vsi obiskovalci lahko 
udeležili tudi različnih vadb: pilatesa 
z Jano Ipavec, vadbe za moč z 
mistrom Slovenije Sebastianom 
Čufrom, joge z Iris Ohojak in vad-
be za moč s Tino Ozebek. V sode-
lovanju s plezalno šolo Petra Mraka 
in Malo hišo smo pripravili tudi zani-
mive delavnice za otroke; pri prvi so 
se otroci pomerili v vesi ter se nauči-
li vozlanja, slednja pa je poskrbela 
za različne športne poligone in likov-
no delavnico.

Na dogodku so se nam pridružili tu-
di posoški športniki – futsal igralec 
Kristjan Čujec, kanuist Sašo Taljat 
in nogometaš Aris Zarifović – ter 

osebni trener Jan Kovačič. Bili smo 
veseli njihove podpore, intervjujev, 
podpisov in skupnega fotografiranja.

Ob zaključku smo med udeleženci 
izžrebali še srečneže, ki so prejeli 
podpisane rekvizite naših izjemnih 
športnikov – poleg zgoraj omenjenih 
še Ane Bucik, Janje Garnbret, Pe-
tra Kauzerja in Mie Medved.

Pretekli smo 7.500 krogov, kar je 
približno 1.100 km, in zbrali 1.100 
evrov. S skupnimi močmi nam je us-

pelo; plezalna stena je naročena in 
pričakujemo, da bo v jeseni tudi 
postavljena. Želimo se zahvaliti prav 
vsakemu, ki je pomagal in prispeval 
na kakršen koli način – donatorjem, 
posameznikom ter udeležencem 
vseh akcij, ki smo jih organizirali v ta 
namen. Dokazali smo, da je v slogi 
moč in z dobrodelnostjo prišli do fi-
nančno težko uresničljive želje.
Anja Klobučar, predsednica šolskega 
sklada OŠ Franceta Bevka Tolmin

ŠPORTNA PRIREDITEV Z DOBRODELNO NOTO je bila izpeljana kljub neugodnemu vremenu. 
Tolminski OŠ je tako s pomočjo donatorjev, posameznikov in udeležencev več akcij uspelo 
zbrati sredstva za plezalno steno, ki naj bi bila postavljena jeseni. Foto: Maša Rot
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NA EKSKURZIJI TUDI 
ZDRAVICA PRESTI@NEMU 
PRIZNANJU
Dolenjska – Dobra polovica od 90 
članov Kulturno tehnično turistične-
ga društva (KTT) Baška dediščina 
se je na prvo junijsko nedeljo odpe-
ljala na strokovno ekskurzijo na Do-
lenjsko, ki jo plemeniti bogata kul-
turna in etnološka dediščina. 
Najprej so se ustavili v Višnji Gori na 
doživljajski razstavi v Hiši kranjske 
čebele. Navdušila jih je z zgodbo 
nemške družine Rothschütz, ki je 
sredi 19. stoletja zaorala ledino v 
svet čebelarstva pri nas. Baron Filip 
je prvi opisal našo čebelo in jo poi-
menoval kranjska sivka, sin Emil, ki 
se je po poroki priselil na grad 
Podsmreka pri Višnji Gori, pa je leta 
1868 ustanovil prvi Kranjski trgovski 
čebelnjak in s trgovanjem sivki utiral 
pot v svet. Čebelji svet je raziskovala 
tudi njegova žena Antonija.

Potovalno pot so nadaljevali v Mirno 
Peč v muzej Lojzeta Slaka, virtuoza 

na diatonični harmoniki, ki je svojo 
dolenjsko dušo vdihnil številnim 
skladbam. Kar 47 let je vodil ansam-
bel, napolnil mnoge dvorane doma 
in po svetu ter izdal številne glasbe-
ne albume. Lepo število članov se je 
odzvalo povabilu muzeja in z glasbe-
no spremljavo Ansambla Lojzeta 
Slaka zapelo dve pesmi ter v sklopu 
nastopa posnelo svoj video.

Navdušeni nad videnim in očarani 
nad mehko dolenjsko pokrajino so 
se zapeljali na okrepčilo v prijetno 
gostišče, kjer jih je z melodijami ter 
šalami zabaval lokalni harmonikar. 
Društvo je izkoristilo druženje tudi za 
zdravico, namenjeno najvišjemu dr-
žavnemu priznanju za prostovoljstvo, 
ki mu ga je nedavno predal predse-
dnik države Borut Pahor. Srčni 
društveni prostovoljci v izboljšanje 
kakovosti življenja v skupnosti vtkejo 
povprečno od tri do štiri tisoč pro-
stovoljnih ur letno. Kandidaturo, ki jo 
je vložila Občina Tolmin, so podprle 
tudi krajevne skupnosti Grahovo ob 
Bači, Hudajužna-Obloke, Podbrdo 

in Stržišče ter tolminski podžupan 
Tomaž Štenkler.
Olga Zgaga, KTT društvo Baška 
dediščina

20. TRADICIONALNI POHOD 
PO KOSMA^EVI U^NI POTI
Trebu{a–Tolmin – Po dvoletnem 
premoru se nam je letos le nasmeh-
nila sreča, da smo se tretjo majsko 
soboto ponovno družili na tradicio-
nalnem pohodu po Kosmačevi učni 
poti. V prelepem vremenu smo tako 
obeležili 20. jubilejni pohod.

Na startu v Dolenji Trebuši se je 
zbralo približno 150 pohodnikov, za 
veselo jutranje vzdušje pa so poskr-
beli člani Glasbene šole (GŠ) Pal-
bin. Po kulturnem programu otroške 
folklorne skupine Pastrički iz PŠ Do-
lenja Trebuša so se pohodniki 
odpravili na pot ob zvokih Tantadru-
jevih zvoncev. Pred rojstno hišo Ciri-
la Kosmača v Bukovici so kulturni 
program soustvarili učenci OŠ Du-
šana Muniha Most na Soči in GŠ 
Tolmin. Na Slapu ob Idrijci so za 

glasbeni vložek poskrbeli člani Jazz 
Punt Big Banda, pred OŠ na Mostu 
na Soči pa so člani Kulturnega 
društva likovnih ustvarjalcev (DLU) 
Tolmin pohodnikom omogočili likov-
no udejstvovanje. Tako kot vsako le-
to so bili pohodniki ob poti deležni 
tudi kulinaričnega razvajanja.

Po prijetni plovbi z ladjico Lucijo smo 
v Tolminskem muzeju prisluhnili Kos-
mačevemu harmoniju, pohod pa 
zaključili pred Knjižnico Cirila Kosma-
ča Tolmin, kjer nas je v svet literature 
popeljal književnik Matjaž Pikalo. 
Najbolj zvestim pohodnikom so tudi 
letos zacingljali Tantadrujevi zvončki.

Letošnji pohod je potekal v zname-
nju Kosmačeve novele Hiša št. 14. 
Udeležencem so na posameznih 
postajah učenci delili odlomke nove-
le z rebusi, ki so se na koncu pove-
zali v končno rešitev. Pohod so or-
ganizirali delavci mostarske OŠ. 
Zahvaljujemo pa se tudi vsem zves-
tim sodelavcev, brez katerih pro-
gram ne bi bil tako pester in zanimiv.
Tina Stare, učiteljica slovenščine,  
OŠ Dušana Muniha Most na Soči

POHODNIKI SO SE PONOVNO DRUŽILI na tradicionalnem pohodu po Kosmačevi učni poti. 
Tokratni je potekal v znamenju pisateljeve novele Hiša št. 14. Foto: Ciril Makovec

ČLANI KTT DRUŠTVA BAŠKA DEDIŠČINA SO OBISKALI MUZEJ LOJZETA SLAKA, nadvse 
delavnega Dolenjca, ki je svojo dušo zapisal narodnozabavni glasbi, z njo osvojil srca številnih 
in jo ponesel v svet. Foto: Matjaž Trojar

NAJMLAJ[I OKRASILI POT 
NA ^RNO PRST
Podbrdo – Ko je leta 2020 v težak 
korak zataknjen čas zarisal praznino 
v tek na Črno prst, so se tekači pok-
lonili tradiciji z individualnimi vzponi. 
Običajna zaključna prireditev v 
Podbrdu pa se je med nenehnim 
pretakanjem obiskovalcev in razda-
janjem spominov na vseh dotedanjih 
16 tekov pretočila v razpršeno med-
generacijsko prireditev.

Soustvarjali so jo tudi najmlajši, ki so 
v organizaciji Športnega društva 
Podbrdo uživali na ustvarjalni delav-
nici barvanja ploščatih kamnov. Nav-
dušeno so poprijeli za čopiče in ne-
prijazno, trdo in hladno sivino preob-
razili v mehkobo belo-rdečih planin-
skih markacij. Na lepo spravljene 
stvaritve so se letos spomnili v 
podbrškem planinskem in športnem 

pot. Pod njihovim mentorstvom so z 
ličnimi kamnitimi markacijami okrasi-
li planinsko pot s Kalarskega brda 
na Črno prst. Med vzponom, ki po 
planinskem vodniku traja dobri dve 
uri, mladim pa se je zaradi pomem-
bne naloge podaljšala še za enkrat 
toliko, so vse nalepili na vidna mes-
ta, od koder bodo usmerjala planin-
ce in pohodnike na vrh gore.

Kot je zapisala priznana pisateljica, 
»pri otrocih ni majhnih korakov. 
Vse, kar storijo in naredijo, so veli-
ke stvari.« Prav zato, pa tudi za de-
lavnost in vztrajnost, so bili v planin-
skem domu Zorka Jelinčiča nagraje-
ni s slastnimi palačinkami. Ljubitelji 
gora so se razveselili domiselnih 
markacij in mlade ustvarjalce pohva-
lili s prijaznimi odzivi. 

Olga Zgaga, članica PD Podbrdo

VESELJE OB DRUŽENJU V NARAVI in opravljanju koristnega dela. Foto: Emil Drole

društvu ter podali idejo, da bi tako 
oblečene kamne vrnili naravi. K so-
delovanju so spet povabili najmlajše. 

Vodnica planinskega društva in dru-
ge članice obeh društev so jih prvo 
junijsko soboto varno popeljale na 
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K onec junija so v Kinogle-
dališču Tolmin odprli samos-
tojno razstavo Tjaše Bon, ki 

pod naslovom Punctum predstavlja 
11 znanstvenih ilustracij, grajenih iz 
osnovnega elementa točke v analog-
ni tehniki tuša. Kot pove umetnica, 
ki zaključuje študij oblikovanja 
vizualnih komunikacij na ljubljanski 
Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje, se ilustracije vsebinsko 
ne povezujejo neposredno; skupna 
jim je predvsem tehnika in način 
obravnavanja motiva. Svoj navdih 
črpa iz narave in to kombinira s svo-
jo veliko navdušenostjo za detajle. 
Najprej je upodabljala žuželke, kas-
neje pa zaradi diplomskega dela svo-
je zanimanje razširila na upodabljan-
je živalskih okostij. Kot je povedala, 
jo je želja po različnih izkušnjah 
vodila v botanično ilustracijo, 
specifično v strupene rastline na ob-
močju Slovenije. Poleg žuželk so tako 
na ogled ilustracije živalskih lobanj 
in strupenih rastlin.

Navdih za naslov razstave je Bon-
ova našla med pisanjem diplomskega 
dela. Punctum se v fotografskem žar-
gonu po Ronaldu Barthesu upora-
blja za tisto, kar je edinstveno v fo-
tografiji – opredelil ga je kot čutni, 

Od to~ke do znanstvene ilustracije

MLADA UMETNICA TJAŠA BON SE NA PETI SAMOSTOJNI RAZSTAVI z naslovom Punctum 
predstavlja z znanstvenimi ilustracijami, narejenimi v tehniki tuša. Foto: Dolores Fon Bon

ta začela graditi izključno iz točk in 
s tem odkrila svoj likovni izraz, ki je 
po vsebini še vedno znanstveno ilus-
trativen, vendar vključuje avtoričino 
osebno ekspresijo. Njena naloga je 
luščenje in opazovanje resnice od 
blizu, koraki v tehnične podrobnosti, 
ohranjanje napora iztrgati iz časa 
očesu navajene podobe in jih k 
njemu vračati kot fragmentirane re-
alnosti, zgrajene na sistemu medse-
bojnega približevanja točk, navidez-
no učinkujoče kot rizom, a le grobo 
navidezno.

M. K.
Vir: Kritika Lucijana Lavrenčiča

intenzivno subjektivni učinek fo-
tografije na gledalca. Je tisto, kar v 
fotografiji zbode. Hkrati je to latinski 
izraz za točko – vse ilustracije so gra-
jene iz likovne praprvine točke in 
skupaj tvorijo celoto. Vračanje k pri-
marnemu likovnemu elementu ni kar 
tako, je resno vračanje k začetku, je 

zrela odločitev za likovno raziskovanje.
Svoj specifični likovni izraz je Bon-

ova docela razvila med študijem, ko 
se je v prvem letniku prvič srečala z 
rastrsko risbo. Novo znanje je aplici-
rala na takrat izključno barvne znan-
stvene ilustracije in jim s tem dodala 
teksturo. Kasneje je svoj motiv škrža-

Iz sveta umetnosti

Utrinki

LETNI KINO PRINA[A 
PESTER PROGRAM
Tolmin – V poletnem času, ko tol-
minska kinodvorana sameva, lahko 
ljubitelji filma že več let obiskujejo 
dve poletni prizorišči, kjer se odvija-
jo filmske projekcije na prostem. 
Skupaj s soorganizatorji jih organizi-
ra Kinogledališče Tolmin, vse pa so 
brezplačne. Pred Knjižnico Cirila 
Kosmača Tolmin se je letos prva 
projekcija Kina pod brezami odvila 
5. julija s hrvaškim filmom Morena, 
ki je bil s svojo jadransko scenogra-
fijo idealna izbira za uvod v filmsko 
poletje. Novejša lokacija letnega kina 
je ploščad pri Vodni hiši na Mostu 
na Soči, kjer se odvija Kino jezero v 
soorganizaciji Turističnega društva 
Most na Soči, ki skrbi tudi za ostalo 
dogajanje v sklopu Tminskega pole-
tja na Mostu. Mostarski kino na 
prostem je 10. julija uvedel doku-

mentarni film Ena za reko: Zgodba 
Save, prikazuje pa pot štirih kajaka-
šev, ki so 11 dni veslali po reki čez 
vso Slovenijo. Film je bil ob mostar-
skem kajakaškem centru primeren 
in rahlo provokativen filmski uvod.

Tekom poletja se bo odvilo 16 film-
skih projekcij za vse okuse in različ-
ne generacije gledalcev. Pester iz-
bor ponuja kakovosten vpogled v 
aktualno nacionalno, evropsko in 
svetovno filmsko produkcijo. Filmi 

so žanrsko prilagojeni poletni ležer-
nosti in zabavi, a kakovostni, nagra-
jeni in predvajani na festivalih. Ki-
nogledališče Tolmin v sklopu Art ki-
no mreže Slovenije in združenja Eu-
ropa Cinemas sledi programskim 
smernicam prikazovanja kakovo-
stnega filma za širšo publiko.
Filmi se začnejo vrteti, ko se stemni. 
V obeh letnih kinih je na voljo okoli 
100 sedežev, gledalci pa iz večlet-
nih izkušenj sami poskrbijo, da jim 
je med ogledom udobno in prijetno 
toplo, saj so tekom poletja lahko ve-
čeri precej hladni. Filmskim projek-
cijam so v Tolminu namenjeni torki, 
na Mostu na Soči pa nedelje. Na 
nekaterih se ob projekciji odvijajo 
tudi spremljevalni programi (obisk s 
filmom povezanih ustvarjalcev, glas-
beni nastop, otroška ustvarjalna de-
lavnica, zabava …).
Špela Mrak, ZKŠM Tolmin

FILMSKIM PROJEKCIJAM so v Tolminu namenjeni torki, na Mostu na Soči pa nedelje. V obeh 
letnih kinih je na voljo okoli 100 sedežev. Vsi filmi se začnejo, ko se stemni. Foto: arhiv Knjižni-
ce Tolmin
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JAMARJI PRENAVLJAJO DOM 
PETRA SKALARJA NA 
KANINU
Bovec – Župana Občine Bovec Val-
terja Mlekuža je obiskal predse-
dnik Jamarske zveze Slovenije Igor 
Benko in mu predstavil dejavnosti, 
ki trenutno potekajo v Domu Petra 
Skalarja na Kaninu. Najprej so ja-
marji preuredili tovorno žičnico, jo 
opremili z električnim motorjem in 
do njega napeljali električno nape-
ljavo. Zdaj z lastnimi močmi in veliko 
prostovoljnega dela prenavljajo dom 
ter urejajo okolico. Prenavljali ga bo-
do skozi vse letošnje poletje in tudi 
jeseni, zato bodo ekipe v objektu 
stalno prisotne. Gostom ga bodo 
predvidoma lahko ponudili že pri-
hodnje leto (ne le od prostovoljnega 
dela, odvisni so tudi od razpoložljivih 
sredstev), projekt pa bo zaključen v 
letu 2024.

Pripravljena je tudi razstava o zgodo-
vini jamarstva na Slovenskem, ki jo 
bodo postavili v prostorih Stergul-
čeve hiše, kjer trenutno deluje TIC 

Bovec. Kot je povedal župan, jo bo-
do postavili s skupnimi močmi. 
»Prepričan sem, da bo to bogato 
oplemenitilo turistično ponudbo 
Bovškega, verjamem pa tudi, da 
bo to izjemno zanimiva dogodiv-
ščina tako za osnovnošolske otro-
ke kot tudi dijake, študente in vse, 
ki jih zanimajo skrivnosti podze-
mnega sveta in razvoj jamarstva 
na Slovenskem. Pri tem pa ne gre 
spregledati, da so najpomembnej-
še raziskave jam prav na Bovškem 
v Kaninskem pogorju,« dodaja Mle-
kuž.
Besedilo in foto: Milan Štulc

NA FLORJANOVO NEDELJO 
SO SE PONOVNO OGLASILE 
GASILSKE SIRENE
Obloke – Čaščenje sv. Florjana ima 
v Baški grapi že več kot 250-letno 
tradicijo. Spodbudil jo je uničujoč 
požar v Podbrdu leta 1766, ko so se 
prebivalci zaobljubili omenjenemu 
svetniku, katerega kip so našli v 

obloški cerkvi. Proti koncu prejšnje-
ga stoletja je žar praznovanja nekoli-
ko pojenjal, z vrnitvijo sv. Florjana na 
gasilske domove in razglasitvijo 
mednarodnega dneva gasilcev leta 
1999, pa je prav na prelomu tisočle-
tja dobil nov zagon. Tokratni dogo-
dek, pod katerega sta se podpisala 
Prostovoljno gasilsko društvo Pod-
brdo in Krajevna skupnost (KS) Hu-
dajužna-Obloke, je spomnil tudi na 
20. obletnico oživitve, ki se je že 
pred dvema letoma zataknila v raz-
poko časa.

V cerkvi v Oblokah so se maja pri 
sveti maši, ki jo je daroval podbrški 
župnik Danilo Kobal, ponovno v ži-
vo spominjali preminulih gasilcev in 
sedanjim izrazili spoštovanje za nji-
hovo požrtvovalno delo. Slovesnost 
druženja je dopolnjeval prihod gasil-
cev s praporščaki na čelu, slovesno 
okrašena cerkev, ubrano petje cer-
kvenega pevskega zbora iz Podbrda 
in Stržišča ter sodelovanje gasilcev 

pri branju beril.

V kulturnem programu je bilo iz-
postavljeno prostovoljstvo gasilcev 
in trud, ki ga ti z odgovornostjo ter 
socialnim čutom vlagajo v sistem 
zaščite in reševanja. Sledilo je glas-
beno doživetje v izvedbi vokalnega 
tria Jasmin iz Podbrda. Jerca, Ana 
in Saša svoj pevski talent razdajajo 
različnim glasbenim zvrstem že od 
leta 2007. Po nekaj letih premora jih 
je ljubezen do petja leta 2019 po-
novno združila.

Vztrajna organizatorka Adrijana Če-
lik se je v imenu KS za dolgoletno 
naklonjenost zahvalila PGD Podbrdo 
in cerkvenim pevcem, predsednik 
društva Branko Trojer pa KS za pri-
jazno sodelovanje. Sledil je še pri-
kaz gašenja gospodarskega poslo-
pja na vasi, gospodinje iz Oblok in 
Hudajužne pa so postregle z nape-
čenimi dobrotami.
Olga Zgaga

PREDSEDNIK JAMARSKE ZVEZE SLOVENIJE IGOR BENKO JE ŽUPANU VALTERJU MLE-
KUŽU predstavil dejavnosti, ki trenutno potekajo v Domu Petra Skalarja na Kaninu.

KRAJEVNA SKUPNOST HUDAJUŽNA-OBLOKE JE PGD PODBRDO PODARILA klekljano čip-
ko z motivom sv. Florjana. Foto: Cveto Zgaga

NA ROBARJEVEM GRI^U 
NOVA INFORMACIJSKA 
TABLA
Petrovo Brdo – Domačini iz Baške 
grape ter gostje iz Sorice in Železni-
kov so se razveselili Volfovega sreča-
nja na Robarjevem griču na Petrovem 
Brdu, h kateremu je 15. maja povabi-
lo Kulturno tehnično turistično dru-
štvo Baška dediščina (KTT DBD). Na 
tem naravnem razgledišču, kjer je 
omenjeno društvo pred 15 leti v so-
delovanju z Župnijo Podbrdo postavi-
lo sveto znamenje duhovniku in rodo-
ljubu Janezu Volfu, poteka vsako le-
to spominska maša. Tudi tokrat jo je 
ob petju cerkvenega pevskega zbora 
iz Podbrda daroval domači župnik 
Danilo Kobal. Izrazil je spoštovanje, 
da mašuje v družbi spomina na dva 
tako pomembna krajana. Leta 2017, 
ob 100. obletnici Janezovega slove-

oblikovalo pot Barač odsevov dediš-
čine, ki v zgornjem delu Baške gra-
pe, kjer deluje, opozarja na naravno, 
tehnično, literarno, filmsko in indu-
strijsko dediščino. S tem se je izkaza-
lo za pionirja kulturnega turizma na 
tem območju, ki bogati tudi nastajajo-
či projekt Gorniška vas Baška grapa.

Del omenjene poti je projekt Ljudje, 
ki so v Baški grapi pustili sledi, v okvi-
ru katerega je nadgradilo tudi ta sveti 
prostor. Na tokratnem srečanju je 
namreč leta 2013 postavljeno infor-
macijsko tablo z življenjsko zgodbo Ja-
neza Volfa zamenjalo z novo, večjo. Ta 
v slovenskem in angleškem jeziku 
obiskovalce seznanja z duhovniško 
potjo obeh Robarjevih duhovnikov.

Srečanje je obogatilo majske dogod-
ke, posvečene tolminskemu občin-
skemu prazniku.
Olga Zgaga, KTT DBD

PO DVEH KORONSKIH LETIH JE VOLFOVO SREČANJE S SVETO MAŠO na to čudovito 
razgledišče ponovno privabilo krajane iz Baške grape in sosednjih dolin. Foto: Alenka Zgaga

sa, je namreč društvo izpostavilo še 
duhovnika Andreja Volfa, njegovega 
najstarejšega brata, doslej skritega v 
zgodovinskem spominu.

Prisotne je nagovorila tudi predsedni-
ca društva Alenka Zgaga in spomni-
la, da se je v času epidemije izteklo 
15. leto delovanja. Ob tej obletnici je 
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V ročina v okolju lahko povzro-
či številne negativne vplive 
na zdravje, zlasti pri občutlji-

vejših skupinah. Z upoštevanjem 
napotkov lahko škodljive vplive omi-
limo ali celo preprečimo.

Vročina najbolj prizadene starejše, 
otroke in bolnike. Med slednjimi so bolj 
ogrožene osebe z obolenji, ki vplivajo 
na uravnavanje toplote v telesu, mo-
bilnost in sposobnost presojanja (npr. 
bolniki s srčno-žilnimi obolenji in obo-
lenji dihal, diabetiki, tisti z obolenji 
ledvic ali duševnimi motnjami, nepo-
kretni, bolniki z drisko, bruhanjem, 
povišano telesno temperaturo; na urav-
navanje toplote vpliva tudi uživanje 
nekaterih zdravil). Med rizične sodi-
jo tudi osebe s socialno-ekonomskimi 
težavami (z nizkim socialno-ekonom-
skim statusom, slabšim dostopom do 
zdravstvenih ustanov, brezdomci, 
socialno izolirani) in tiste, ki so do-
datno izpostavljene nekaterim dejav-
nikom iz okolja (onesnaženemu zra-
ku, slabšim bivalnim pogojem, delu 
na prostem in bivanju v mestih).

Kako prepre~iti te`ave, ki jih 
povzro~a vro~ina?

Daljše obdobje vročine lahko 
povzroči različne težave in pregretje 
telesa. Pojavijo se kožni izpuščaji, 
vročinski krči in izčrpanost, omedle-
vica, celo vročinska kap.

Težave preprečimo z zmanjšanjem 
obremenitev telesa s toploto:
• zmanjšamo izpostavljenost vročini 

(umik v senco ali hladnejše prosto-
re),

• zmanjšamo nastajanje toplote 
(omejitev fizične aktivnosti, uživanje 
lahke hrane v manjših obrokih),

• telesu omogočimo odvajanje toplo-
te s pravilno izbiro oblačil in za-
dostnim uživanjem tekočin.
Ne pozabimo pomagati drugim. 

Nekateri so bolj ogroženi, zato bodimo 
posebej pozorni na znake prizadetosti 
pri njih. Nikoli ne puščajmo nikogar 
v zaprtem, parkiranem avtomobilu. 
Pregretega umaknimo na hladno. V 

Kako se zavarujemo, ko je (pre)vro~e?
Letos nam vro~ina ne prizana{a. @e junij je prinesel visoke temperature, ko so mnogi ohladitev 
iskali v na{ih rekah. Na tem mestu vam ponujamo nekaj koristnih napotkov, kako lahko v takih 
»pasjih« dneh kar najbolje poskrbite za svoje zdravje.

primeru vročinske kapi takoj pokliči-
mo zdravniško pomoč in obolelega 
ves čas hladimo. Z zdravnikom se 
posvetujmo tudi, če imamo neobičaj-
ne težave, ki ne minejo ali se večajo.

Ne pozabimo
• Zaščitimo se pred soncem; med 10. 

in 17. uro poiščimo senco. Zaščiti-
mo se s sončnimi očali, pokriva-
lom, primernimi oblačili in širo-
kospektralno zaščitno kremo (z 
zaščito pred UVA- in UVB-žarki) z 
zaščitnim faktorjem najmanj 30.

• V vročini se hrana hitreje pokvari.
• Zdravila shranjujmo na primerni 

temperaturi v skladu z navodili 
proizvajalca in upoštevajmo nasve-
te zdravnika.

• Spremljajmo napovedi in opozori-
la prek sredstev javnega obvešča-
nja.

• Med nami še vedno kroži virus 
SARS-CoV-2, zato priporočamo iz-
vajanje osnovnih zaščitnih ukre-
pov.

Pripravil: Nacionalni inštitut za javno 
zdravje

VISOKE TEMPERATURE V OKOLJU LAHKO POVZROČIJO ŠTEVILNE NEGATIVNE VPLIVE 
NA ZDRAVJE, zlasti pri občutljivejših skupinah. Z upoštevanjem napotkov lahko škodljive vplive 
omilimo ali celo preprečimo. Foto: Canva (arhiv PRC)

Utrinki

GRAPARSKI PLANINCI TUDI 
PRIJATELJI POREZNA
Porezen – Planinski društvi (PD) 
Cerkno in Podbrdo, katerih planin-
ska domova na Črni prsti ter Porez-
nu si čez Baško grapo mežikata 
drug drugemu, že več let sodelujeta 
pri bogatenju nekaterih društvenih 
dejavnosti. Tako sta na primer že 
večkrat združili moči pri vodenju 
večdnevnega izleta na Triglav in s 
svojo udeležbo počastili občna zbo-
ra. Tudi pripadnost svoji gori člani iz-
kazujejo na podoben način. V PD 
Podbrdo že od leta 2009 poteka 
zahtevna akcija Na obisk na Črno 
prst, planinci cerkljanskega društva 
pa so leta 2016 zagnali akcijo Prija-
telji Porezna. Obe za dosego cilja in 
nagrade (majice) zahtevata 15 letnih 
obiskov in seveda tudi toliko vpisov v 
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Datum Kraj Prireditev Informacije

29. 7. MOST NA SOČI Muzika pod mostom: Drill z gosti Klub tolminskih študentov

29. 7. (19.00) VOLČE, pri Lukatelu Lukatelce: Miha Mazzini KD Myra Locatelli

29. 7. (21.00) MOST NA SOČI Muzika pod mostom: Iaria in Drill z gosti Klub tolminskih študentov

30. in 31. 7. BREGINJ, Bar Kuore sa 2. Kotarski sejem Bar Kuore sa: 031-665-517

30. 7. (20.00) TOLMIN, Trg 1. maja Koncert: Grešni kozli ZKŠM Tolmin

30. 7. (21.00) MOST NA SOČI Muzika pod mostom: the tree man band, Kokosy in Plateau Klub tolminskih študentov

30.–31. 7. JULIJSKE ALPE Pohod na Veliki Šmohor (1.944 m n. m.) in Grivo (1.977 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

31. 7. (21.00) MOST NA SOČI Kino jezero: Poletje, ko sem se naučila leteti (mladinski) TD Most na Soči

2. 8. (21.00) TOLMIN, pred knjižnico Kino pod brezami: Dej no (drama) ZKŠM Tolmin, Knjižnica CK Tolmin

2. 8. (21.00) MOST NA SOČI Koncert: Johnny Bravo TD Most na Soči

3. 8. (19.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Koncert: Blue Train Quintet Bar Kuore sa: 031-665-517

4. 8. (9.00) TRENTA, izvir Soče Vodenje po Soški poti z obiskom botaničnega vrta www.pms-lj.si/juliana/si

4. 8. (10.00)
TRENTA, Alpski botanični 
vrt Juliana

Vodena ogleda vrta: Zdravilne ali strupene? www.pms-lj.si/juliana/si

4. 8. (19.00)
KOBARID, prireditveni 
prostor

Poletje v Kobaridu: koncert Klapa Skala, lokalna tržnica Občina Kobarid in TIC Kobarid

4. 8. (20.00) TOLMIN, Trg 1. maja Koncert: Drago Mislej - Mef ZKŠM Tolmin

5. 8. (19.00) VOLČE, pri Lukatelu Lukatelce: Živali in ostali, gost Tone Hočevar KD Myra Locatelli

5. 8. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Koncert: Ana Pupedan Bar Kuore sa: 031-665-517

5. 8. (21.00) MOST NA SOČI Koncert: Sam's Fever (Tribute to Elvis Presley) TD Most na Soči

6. 8. (10.00) SLAP OB IDRIJCI
Poletni tantaval (turnir v odbojki, balinčki, zabava s skupin Vzrock, glasbeni gost 
Damjan Murko)

ŠKTD Tantadruj: 041-286-159

6. 8. (11.00) TRENTA, botanični vrt Vodeni ogledi vrta Zdravilne ali strupene? in delavnica Cvetlice iz papirja www.pms-lj.si/juliana/si

6. 8. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Koncert: Kraški Ovčarji Bar Kuore sa: 031-665-517

6. 8. (21.00) MOST NA SOČI Koncert: Eclipse (Tribute to Pink Floyd) TD Most na Soči

7. 8. (12.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Sejem gramofonskih plošč Bar Kuore sa: 031-665-517

7. 8. (20.00) TOLMIN, Trg 1. maja Risani koncert: Počeni škafi ZKŠM Tolmin

7. 8. (21.00) MOST NA SOČI Kino jezero: Morena (drama) TD Most na Soči

8. 8. (21.00) MOST NA SOČI Oder jezero: PET žensk.com, predstava GD Kontrada Kanal TD Most na Soči

9. 8. (21.00) TOLMIN, pred knjižnico Kino pod brezami: Prasica, slabšalni izraz za žensko (komedija) ZKŠM Tolmin, Knjižnica CK Tolmin

9. 8. (21.00) MOST NA SOČI Koncert: 3:rma TD Most na Soči

10. 8. (21.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Kino pod zvezdami (stari filmi) Bar Kuore sa: 031-665-517

11. 8. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Koncert: Lukavi Luka in Šmentane Muhe Bar Kuore sa: 031-665-517

11. 8. (20.00)
KOBARID, prireditveni 
prostor

Koncert miru 2022: Batista Cadillac
Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« 
in Kobariški muzej

11. 8. (20.00) TOLMIN, Trg 1. maja Koncert: Alenka Godec ZKŠM Tolmin

12. 8. (21.00) MOST NA SOČI Koncert z glasbo hrvaških legend: Kristina Oberžan & Band TD Most na Soči

13. 8. JULIJSKE ALPE Vzpon na Plešivec (2.184 m n. m.)
PD Tolmin (M. Kokošin, D. Manfreda): 
031-890-079, 041-422-483

Koledar prireditev

Utrinki

posebno knjigo, ki sta ju društvi od-
prli v svojih planinskih domovih.

Akciji Cerkljanov se v zadnjih letih 
pridružuje tudi dobra desetina pla-
nincev iz Baške grape. Kot je že v 
navadi, je cerkljansko PD ob kultur-
nem programu podelilo nagrade na 
dan odprtja poletne planinske sezo-
ne, ki se je letos začela na sončno 
nedeljo 18. junija.

Take akcije združujejo, povezujejo in 

dajejo zgled vsem, ki so zmožni 
zastaviti korak v ta svet.
Olga Zgaga, članica PD Podbrdo

NOGOMETNI TURNIR OB 
PRAZNIKU OB^INE BOVEC
Bovec – Turistično društvo (TD) Bo-
vec je v sodelovanju z Občino Bo-
vec organiziralo tretji nogometni tur-
nir, ki sodi v sklop dogodkov ob pra-
zniku Občine Bovec. Letos so se 
med seboj pomirila štiri moštva. Če-
trto mesto si je priigrala ekipa Koba-
rid, tretje mesto ekipa Koper, na 
drugem mestu je pristalo moštvo 

VESELA DRUŠČINA PLANINCEV PD POD-
BRDO, ki se je v letu 2021 na Porezen pov-
zpela najmanj 15-krat. Foto: arhiv PD Pod-
brdo
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Utrinki

Datum Kraj Prireditev Informacije

13. 8. MOST NA SOČI Skoki v vodo z višin in koncert Pop Design TD Most na Soči

13. 8. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Koncert: Orleki Bar Kuore sa: 031-665-517

14. 8. TOLMIN, Trg 1. maja Food truck fešta Občina Tolmin (Mlada pobuda)

14. 8. (16.00) STRŽIŠČE, dom krajanov Stržiškarski sejem 2022 KTT društvo Baška dediščina, KS Stržišče

14. 8. (21.00) MOST NA SOČI Kino jezero: Telesce (drama) TD Most na Soči

15. 8. MOST NA SOČI 21. vzpon na Široko (Most na Soči–Tolminski Lom) www.sktd-lom.si/vzponsiroko

16. 8. (21.00) TOLMIN, pred knjižnico Kino pod brezami: Tri nadstropja (drama) ZKŠM Tolmin, Knjižnica CK Tolmin

16. 8. (21.00) MOST NA SOČI Koncert: Vokalni trio Le Dive TD Most na Soči

18. 8. (20.00) TOLMIN, Trg 1. maja Koncert: Adi Smolar ZKŠM Tolmin

19. 8. (14.00) BREGINJ Malonogometni turnir www.sdbreginjskikot.com

19. 8. (19.00) VOLČE, pri Lukatelu Lukatelce: Kakšen fižol hoče ženska, gostja Irena Štaudohar KD Myra Locatelli

19. 8. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Koncert: Noreia Bar Kuore sa: 031-665-517

19. 8. (21.00) MOST NA SOČI Koncert: Keltika TD Most na Soči

20. 8. (9.00) DREŽNICA, športno igrišče 16. Atelje pod Krnom (prijave do 18. 8. 2022) DLU Tolmin (D. Trobec: 041-378-620)

20. 8. TRENTA, botanični vrt Vodeni ogledi vrta Juliana (ob 11.00, 12.00, 13.00) www.pms-lj.si/juliana/si

20. 8. (11.00) MRZLI VRH, pred kaverno Slovesnost z mašo za padle v prvi svetovni vojni Ludvik Pavšič: 031-876-589

20. 8. (18.00) BREGINJ, Bar Kuore sa
Pripovedovalska predstava za najmlajše in stand up večer  
(Boštjan Gorenc - Pižama, Eva Virc)

Bar Kuore sa: 031-665-517

20. 8. (20.00) TOLMIN, Trg 1. maja Standup večer: Žan Papič, Rok Škrlep, Alen Borišek ZKŠM Tolmin

20. 8. (21.00) MOST NA SOČI Koncert: Vudlenderji TD Most na Soči

21. 8. (20.00) MOST NA SOČI Kino jezero: Orkester (komična drama) TD Most na Soči

22. 8. (21.00) MOST NA SOČI Oder jezero: Hotel ali Punčka iz omare, predstava GS KUD Šempeter TD Most na Soči

23. 8. (20.00) TOLMIN, pred knjižnico Kino pod brezami: Zgodbe Save (dokumentarec) ZKŠM Tolmin, Knjižnica CK Tolmin

23. 8. (21.00) MOST NA SOČI Koncert: Moonlight Sky TD Most na Soči

24. 8. (9.30) TOLMIN, knjižnica Pravljice z lisico Mico Knjižnica CK Tolmin

24. 8. (21.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Kino pod zvezdami (stari filmi) Bar Kuore sa: 031-665-517

25. 8. (20.00) TOLMIN, Trg 1. maja
Folklorni večer: FS Ivan Laharnar – Planota, FS Razor Tolmin, FS Justin 
Kogoj Dolenja Trebuša

JSKD OI Tolmin

26. 8. (19.00) VOLČE, pri Lukatelu Lukatelce: Vsi me kličejo Tona, gost Marko Radmilović KD Myra Locatelli

26. 8. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Koncert: Josip Brass Bar Kuore sa: 031-665-517

26. 8. (21.00) MOST NA SOČI Koncert: P'Jays TD Most na Soči

27. 8. VRSNO Legenda.fest FB Vrsno

27. 8. (18.00) PONIKVE, lovska koča
Pozdrav jeseni: nastop FS Ivan Laharnar – Planota, gledališka predstava 
KUD Sovodenj, zabava s skupino Nočni skok

KD Ivan Laharnar, TD Šentviška planota

27. 8. (19.00) VOLČE, pri Lukatelu Lukatelce: Pojoči učitelj, posvečeno Maksu Pirniku KD Myra Locatelli

27. 8. TOLMIN, ŠP Brajda Rdeče črno naj bo: koncert skupin Johnny Bravo, D'šups in Pero Lovšin Mitja Taljat: 031 325 913

28. 8. LIENŠKI DOLOMITI
Vzpon na Seekofel (2.738 m n. m.) ali pohod v okolici koče Karlsbader 
Hütte

PD Tolmin (N. in D. Gabršček):  
031-876-010

28. 8. (9.00) PONIKVE, lovska koča Pozdrav jeseni: Kolesarjenje in ekipne športne igre KD Ivan Laharnar, TD Šentviška planota

slovenskih županov, zmagala pa je 
ekipa Ljubljana.

Ob podelitvi pokalov je predsednik 
TD Bovec Adem Omerović pouda-
ril, da postaja ta dogodek vsako leto 
bolj zanimiv in ob tem pohvalil župano-
vo zamisel, ki je ob skupnem sodelo-
vanju obrodila dobre sadove. Zbrane 
je nagovoril tudi bovški župan Valter 
Mlekuž, ki je v družbi Omeroviča v 
nadaljevanju podelil pokale. Vseka-
kor ni skrival zadovoljstva, da so se 
slovenski župani spet zbrali v Bovcu 
in v prijateljskem vzdušju odigrali tur-
nir. Pred podelitvijo je direktor družbe 
Vinakoper Borut Fakin v čast igral-

cem in ne več rosno mlademu sod-
niku Vojku Rotu, ki je sodil vse štiri 
tekme, odprl steklenico penečega 
vina. Podelili so tudi posebna poka-
la – enega je prejel letošnji najsta-
rejši igralec Joc Cladič, drugega pa 
najboljši vratar Boris Pust, sicer 
podžupan Občine Hoče-Slivnica.
Besedilo in foto: Milan Štulc

TRETJI NOGOMETNI TURNIR OB PRAZNIKU 
OBČINE BOVEC – Ob druženju do poznega 
večera, ko so zbrane med drugim razveselili 
mladi bovški harmonikarji, so organizatorji od 
vseh sodelujočih prejeli pohvale – tudi od 
nekdanjega tolminskega župana Uroša Bre-
žana, ki je, čeprav je pred kratkim sedel na 
ministrski stolček, zaigral v moštvu županov.
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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 5. oktobra 2022. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo odvijale od 21. ok-
tobra do 16. decembra 2022.
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.

Datum Kraj Prireditev Informacije

28. 8. (17.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Pripovedno gledališče Kamišibaj in koncert Anja Strajnar duo Bar Kuore sa: 031-665-517

28. 8. (19.00) MOST NA SOČI Kino jezero: Tudi miši gredo v nebesa (animiran) TD Most na Soči

29. 8. (20.00) MOST NA SOČI Oder jezero: Vino izruje žeblje, predstava GŠ Šempas in forešti TD Most na Soči

30. 8. (20.00) MOST NA SOČI Koncert: Jazz komorna zasedba GŠ Tolmin TD Most na Soči

30. 8. (20.00) TOLMIN, pred knjižnico Kino pod brezami: Vesolje med nami (mladinski) ZKŠM Tolmin in Knjižnica CK Tolmin

2. 9. (21.00) MOST NA SOČI Koncert: Teo Carolli in Momento Cigano TD Most na Soči

3. 9. (11.00)
TRENTA, Alpski botanični 
vrt Juliana

Vodeni ogledi vrta Popotovanja semen in delavnica Cvetlice iz papirja www.pms-lj.si/juliana/si

3. 9. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Koncert: Lusterdam Bar Kuore sa: 031-665-517

3. 9. (20.00) TOLMIN, Trg 1. maja Koncert ob 20. obletnici Vokalne skupine Snežet JSKD OI Tolmin

3. 9. (22.00) MOST NA SOČI Koncert: The Bryan Adams Experience (Tribute to Bryan Adams) TD Most na Soči

5.–9. 9. BOVEC, kulturni dom Bukvarna Bovec: sejem odpisanih knjig Knjižnica Bovec: 05/38-86-030

6. 9. (20.00) MOST NA SOČI Koncert: Divje jezero Band TD Most na Soči

9.–11. 9. BAŠKA GRAPA 17. FESTIVal Odmevi dediščine 2022 baskadediscina.si

9. 9.–2. 10. DOLINA SOČE Festival pohodništva Dolina Soče Dolina Soče (https://bit.ly/3OpFB3L)

9. 9. (19.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Koncert: MaxMaber Orkestar Bar Kuore sa: 031-665-517

10. 9. (18.00)
KOBARID, Fundacija Poti 
miru v Posočju

Praznovanje 70-letnice ustanovitve Planinskega društva Kobarid PD Kobarid

10. 9. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Koncert: Pomorac Bar Kuore sa: 031-665-517

14. 9. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Kino pod zvezdami (stari filmi) Bar Kuore sa: 031-665-517

16. 9. KOBARID Evropski teden mobilnosti Posoški razvojni center in Občina Kobarid

16. 9. (20.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Koncert: LadyBugz Bar Kuore sa: 031-665-517

17. 9. JULIJSKE ALPE Vzpon na Vrh Laške Planje (2.448 m n. m.)
PD Tolmin (M. Kokošin, D. Manfreda): 
031-890-079, 041-422-483

17. 9. (19.30) TOLMIN, kinogledališče Koncert Vokalne skupine Gadičke vs.gadicke@gmail.com

18. 9. (9.00) HUDAJUŽNA–ZAKOJCA 12. pohod po Bevkovi poti baskadediscina.si

23. 9. (19.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Koncert: Trio Sepki Bar Kuore sa: 031-665-517

24. 9. (6.00) BREŠKI JALOVEC Tradicionalni pohod na Breški Jalovec
PD Kobarid, odsek Breginj  
(M. Gruntar): 031-287-685, PD Tolmin (N. 
in D. Gabršček): 031-876-010

25. 9. ZAHODNI JULIJCI Pohod na Šober (1.845 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

30. 9. (18.00) BOVEC, kulturni dom Predstavitev knjig Ferija Lainščka Kurji pastir 1 in 2 ter koncert Ditke Knjižnica Bovec: 05/38-86-030

30. 9. (19.00) BREGINJ, Bar Kuore sa Punk Friday: Toxic Rats vs. Carina V.I.D. Bar Kuore sa: 031-665-517

30. 9.–2. 10. KOBARID
Evropski pokal in državno prvenstvo v natančnosti pristajanja z jadralnimi 
padali

Društvo Adrenalin

1. 10. JULIJSKE ALPE Vzpon na Rombon (2.208 m n. m.)
PD Tolmin (M. Kokošin, D. Manfreda): 
031-890-079, 041-422-483

1. 10. (9.30) GRAHOVO OB BAČI 10. pohod po Tematski poti Na svoji zemlji baskadediscina.si

1. 10. KOBARID Jestival okusov in umetnosti Turizem Dolina Soče – TIC Kobarid

5. 10. (17.00) TOLMIN, knjižnica Pravljična ura z lisico Mico Knjižnica CK Tolmin: 05/38-11-538

7. 10. (17.00) KOBARID, knjižnica Pravljična ura z lisico Mico Knjižnica Kobarid: 05/38-90-191

7.–8. 10. TOLMIN Frikafest TIC Tolmin: 05/38-00-480

8. 10. (20.00)
KOBARID, cerkev 
Marijinega vnebovzetja

Koncert Okteta Simon Gregorčič ob 45-letnici delovanja Ivan Černe: 031-334-369

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

13. 10. (18.00) KOBARID, kulturni dom Slavnostna seja kobariškega občinskega sveta s podelitvijo nagrad Občina Kobarid

14. 10. (18.00) BOVEC, kulturni dom Pravljična ura z lisico Mico Knjižnica Bovec: 05/38-86-030

14.–15. 10. KOBARID 2. Rally Soča Valley ŠD RR Tmin

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

22. 10. TOLMIN Koncert Komornega zbora Musica Viva Nataša Gabršček: 031-886-905

http://www.pms-lj.si/juliana/si
https://bit.ly/3OpFB3L

