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Naj bo prijazno za ljudi
la vsaka družina najmanj dva avto-
mobila. Najbolj »komot«je bilo, da se 
je vsak usedel v svoj avto. Avtobusi 
so se začeli prazniti. Vozili so vse 
redkeje in ukinjale so se linije. Po 
mestih so rasla parkirišča, a nikoli jih 
ni bilo dovolj za vse avtomobile. Sta-
tistični urad RS pravi, da je bilo leta 
1990 v Sloveniji na tisoč prebivalcev 
294 osebnih avtomobilov, konec lan-
skega leta pa kar 535. Seveda, razvoj 
je šel naprej, tudi mi moramo. Am-
pak ali ni že čas, da naredimo korak 
nazaj za dva naprej tudi na področju 
potovalnih navad? Ali ni čas, da pri 
načrtovanju prometa na prvo mesto 
postavimo človeka? Pred nami je čas, 
ko bodo slovenske občine pripravlja-
le celostne prometne strategije. Upaj-
mo le, da bomo pri tem znali na 
prvo mesto postaviti človeka in ne 
avtomobil.

Mateja Kutin, 
glavna in odgovorna urednica

M ed 16. in 22. septembrom 
poteka Evropski teden mo-
bilnosti. Opozarja nas na 

potrebo po spremembi potovalnih 
navad in spodbuja prizadevanja za 
okolju ter človeku prijaznejše načine 
mobilnosti. Z letošnjim sloganom 
Izbiraj. Spreminjaj. Združuj. nas je 
nagovarjal, da razmislimo o možno-
stih in za svoje potovanje izberemo 
najbolj optimalne možnosti. Pa smo 
tam. Takoj boste rekli, da nimamo 
kaj razmišljati – da je pri nas avto 
nujen, saj javnega prevoza ni ozi-
roma ne ustreza našim potrebam, da 
kolesarske infrastrukture ni, da v tr-
govino ne morete peš, da v službo 
ne morete s kolesom … Res je nekaj 
resnice v tem, a bi vseeno veljalo 
razmisliti. Tujci so mi že dokazovali, 
da se lahko tudi deset kilometrov 
daleč pripeljem v službo s kolesom 
in zgroženi dodajali, da je avto ven-
dar prevelik strošek, da bi vsaka dru-
žina imela dva. Absurdne nekaj sto 

metrov dolge vožnje z avtom so »bo-
lezen« malih krajev. Nekdo sredi Lju-
bljane niti ne pomisli, da bi se z 
avtom zapeljal petsto metrov. Kaj še-
le sredi Dunaja. Če drugje to zmore-
jo, zakaj mi ne moremo? Vsak dan 
ne nakupujemo toliko, da bi se do 
trgovine morali odpeljati z avtom. 
Male trgovinice dajejo poseben čar 
mestnim središčem in če bi bilo pov-
praševanje, bi lahko živele tudi pri 
nas. Gneča na cesti, kolona pred se-
maforjem in nemočno iskanje proste-
ga parkirnega mesta stresno delujejo 
na nas, navadno pa niti časa ne pri-
hranimo. Pešačenje in kolesarjenje 
pozitivno vplivata na naše psihično 
ter fizično počutje.

Če zavrtimo čas malo nazaj, se 
lahko spomnimo, da je družina ime-
la en avtomobil, pa še tega ni upora-
bljala vsak dan. Starši so na delo 
hodili z avtobusom, otroci v šolo z 
avtobusom ali peš. Potem je prišel 
čas sprememb. Kar naenkrat je ime-

Utrinki

VLOGA ZA ODPIS DOLGOV LE 
[E DO KONCA OKTOBRA 
Slovenija – Sredi poletja je v veljavo 
stopil Zakon o pogojih za izvedbo 
ukrepa odpusta dolgov, še pred tem 
pa je bil podpisan Sporazum o iz-
vedbi odpusta dolgov, h katerem so 
pristopila števila družbeno odgovor-
na elektroenergetska in komunalna 
podjetja, banke, zavarovalnice in 
občine. Kot so zapisali na spletni 
strani Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 
(MDDSZ), je do 8. oktobra k spora-

zumu pristopilo že več kot 200 pod-
jetij in občin, ki sodelujejo kot usta-
noviteljice šol in vrtcev. Na seznamu 
med drugimi najdemo tudi Občino 
Bovec in Občino Kobarid (vlogo naj-
dete na spletni strani http://url.sio.
si/jqa); Elektro Primorska d.d.; E 
3, d.o.o.; Komunalo Tolmin, d.o.o. 
in Novo KBM d.d..

Posameznikom, ki izpolnjujejo meri-
la za odpis dolgov, bodo zneske lah-
ko odpisali v vseh podjetjih, ki pro-
jekt podpirajo. Merila določa zakon, 
podrobneje pa so predstavljeni tudi 

na spletni strani Paket pomoči 
(http://url.sio.si/jqb), kjer najdete 
več informacij o projektu, katere 
dolgove je možno odpisati in kako 
za odpis zaprosite. Vloge za odpis 
so objavljene na omenjeni spletni 
strani in na strani MDDSZ. Na ome-
njeni spletni strani je objavljen aktu-
alen seznam vseh podpornikov pro-
jekta, ki se sproti dopolnjuje. Ob 
tem pa naj samo še opozorimo, da 
je vlogo treba oddati najkasneje do 
31. oktobra 2015.

Mateja Kutin

tudi na Facebooku
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Iz vsebine

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka SOČAsnika bo izšla decembra. Vsi, ki boste v 
njej želeli objaviti prispevek, nam ga posredujte do 16. novembra 
oziroma v dogovoru z urednico. 

Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispev-
ka sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki 
jih boste želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skla-
dno z uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredo-
vane fotografi je pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG SVOBODE 2

5222 KOBARID

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

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.450 GOSPODINJSTEV!

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

Utrinki
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PO OGLEDU MUZEJA NA PROSTEM NA KOLOVRATU je udeležence pričakalo kosilo v slogu 
»vojaške kuhinje«. Iz velikega kotla je pridišala jota s klobaso, postrežena v menažkah. Foto: 
Vesna Kozar

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT
Kolovrat, Kobarid – Po vsej Slove-
niji je 18. in 19. septembra potekal 
dan odprtih vrat projektov, ki so bili v 
preteklem programskem obdobju 
(2007–2013) sofinancirani z evrop-
skimi sredstvi. Služba Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politi-
ko je namreč organizirala niz dogod-
kov z naslovom EU projekt, moj pro-
jekt. Vsi dogodki, ki so ponujali naj-
različnejše dejavnosti, so bili za ude-
ležence vseh starostnih skupin brez-
plačni.

Med 32. izbranimi projekti je bil tudi 
čezmejni projekt Zgodovinske poti 
prve svetovne vojne od Alp do Ja-
drana (Pot miru – »Via di pace«). 
Ustanova »Fundacija Poti miru v Po-
sočju« je v vlogi projektnega par-
tnerja in koordinatorja projekta za 
slovenske partnerje tretjo septembr-
sko soboto zainteresirane povabila 
na voden pohod po muzeju na pros-
tem na Kolovratu, kosilo iz vojaške-
ga kotla in obisk Informacijskega 
centra Poti miru v Kobaridu ter Ko-
bariškega muzeja.

Nekaj manj kot 70 udeležencev, 
med katerimi so bili tudi Samo 

Bevk, svetovalec v kabinetu ministri-
ce za obrambo, Anton Harej iz 
Službe Vlade RS za regionalni razvoj 
in kohezijsko politiko (pisarna Šta-
njel) in Alina Cunk Perklič iz Agen-
cije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, se je zbralo na Kolovratu 
pri informativni tabli pred muzejem 
na prostem. V uvodu so prisluhnili 
kratki predstavitvi Urške Lazar iz 
omenjene fundacije, ki je na kratko 

predstavila namen dneva odprtih 
vrat in zbranim približala projekt Pot 
miru – »Via di pace«, sofinanciran v 
okviru čezmejnega programa Slove-
nija-Italija 2007–2013. V nadaljeva-
nju je Vesna Kozar, koordinatorka 
iz Posoškega razvojnega centra, 
zbranim predstavila delo tega javne-
ga zavoda, EU sklade in naložbe, ki 
so bile v občini Kobarid sofinancira-
ne iz omenjenih skladov.
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TEČAJ ZAČETNE INTEGRACIJE PRISELJENCEV V TOLMINU
tve družine. Na srečanjih bo-
mo urili govorne, bralne, pisne 
in slušne veščine ter se naučili 
samozavestne uporabe sloven-
ščine v različnih vsakdanjih si-
tuacijah. Za brezplačno ude-

Tečaj je namenjen državljanom 
tretjih držav, ki imajo dovolje-
nje za stalno prebivanje v Slo-
veniji, in njihove družinske čla-
ne z dovoljenjem za začasno 
prebivanje na podlagi združi-

dala potrdilo, ki ga boste pri-
nesli na Posoški razvojni center, 
kjer vas bomo vpisali v tečaj.
Sprejeli bomo največ 15 udele-
žencev. Program se bo začel 
izvajati v začetku novembra.

ležbo v 180-urnem programu 
se prijavite na upravni enoti, 
kjer imate prijavljeno stalno 
oziroma začasno prebivališče. 
Če izpolnjujete pogoje, vam 
bo pristojna upravna enota iz-

PRIJAVA IN DODATNE INFORMACIJE : 
Patricija Rejec, telefonska številka: 05/38-41-506, e-pošta: patricija.rejec@prc.si

»SPRECHEN SIE DEUTSCH?«

Obravnavane teme:
Erste Kontakte (prvi kontak-
ti), mein Alltag (moj vsakdan), 
Essen und Trinken (jedača in 
pijača), Reisen (potovanje), 

Tečaj je namenjen ponudni-
kom turističnih storitev, ki 
splošno znanje nemškega jezi-
ka potrebujejo za sporazume-
vanje s svojimi gosti in vsem 
tistim, ki si želite v tem jeziku 
sporazumevati na svojih poto-
vanjih. Na tečaju bomo urili 
govorne, bralne, pisne in slu-
šne veščine ter se naučili upo-
rabljati nemščino v različnih 
situacijah. Seznanili vas bomo 
tudi z možnostmi samostojne-
ga učenja tega jezika.

Skupina: deset oseb

Čas izvedbe: od novembra 2015 
do februarja 2016

Kraj izvedbe: Tolmin

Stadt und Verkehr (mesto in 
promet), Gesundheit (zdrav-
je), Verschiedenes (razno, te-
me po želji udeležencev), pri-
padajoča slovnica.

Tečaj Trajanje Cena

Nemščina za popolne začetnike 51 ur
(17 srečanj po tri andragoške ure)

250 evrov na osebo
(DDV vključen)

Nemščina za samouke
Za vse, ki ste se jezika že učili 
samostojno, pa nimate slovnične podlage 
oziroma niste imeli priložnosti, da bi jezik 
aktivno uporabljali.

30 ur 
(10 srečanj po tri andragoške ure)

150 evrov na osebo
(DDV vključen)

S pomočjo e-VEM sistema vam 
na Posoškem razvojnem centru 
(PRC) nudimo brezplačne enotne 
storitve vstopne točke VEM pri:
• registraciji enostavne eno-osebne 

in enostavne več-osebne d.o.o.; 
• registraciji samostojnega podje-

tnika;
• izvedbi sprememb in ostalih po-

stopkov prek portala e-VEM.

VSTOPNA TOČKA VEM
Vse na enem mestu za potencialne in že obstoječe podjetnike ter podjetja

druge informacije o podjetni-
štvu …);

• nasvete glede razvoja poslovnih 
idej, uporabe različnih podpor-
nih instrumentov, usmerjanja k 
državnim spodbudam, ki so na 
voljo za spodbujanje razvoja 
podjetništva itd.;

• informativno-promocijske in te-
matske delavnice za podjetnike.

Kraj: 
Posoški razvojni center, 
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin 
(1. nadstropje poslovne stavbe)

Informacije: 
Nežika Kavčič 
telefon: 05/38-41-519 
e-naslov: nezika.kavcic@prc.si

Izvajamo, podajamo in posreduje-
mo tudi:
• osnovne svetovalne storitve po-

vezane z zagonom, poslova-
njem in razvojem podjetij;

• informacije (npr.: možnost pri-
dobivanja finančnih sredstev, 
možnosti ustanavljanja podjetij, 
informacije o ostalih podpor-
nih institucijah za podjetništvo, 

Storitve vstopne točke VEM so sofinancirane s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, inovacij, razvoja, 
investicij in turizma. Izvajajo se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2015 »VEM 2015«.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

Obnova smu~i{~a Kanin
O tem, da je Občina Bovec smelo 

pristopila k obnovi smučišča Kanin, 
smo v SOČAsniku že pisali, v prete-
klih mesecih pa je bilo narejenih 
nekaj najpomembnejših korakov. Po-
tem, ko je občina v last pridobila 
celotno premoženje smučišča, se je 
začel boj za pridobitev sredstev za 
sanacijo. Na Ministrstvu za gospo-
darski razvoj in tehnologijo (MGRT) 
in Ministrstvu za finance so se na 
podlagi pripravljenega in ovrednote-
nega popisa potrebnih del odločali o 
dodelitvi sredstev. Na podlagi uspe-
šnih dogovarjanj občine z obema 
ministrstvoma je MGRT 29. julija iz-
dalo sklep o financiranju projekta 
Sanacija žičniških naprav na smuči-
šču Kanin. Čeprav je bilo jasno, da 
sredstva ne bodo na razpolago takoj, 
so se začela pripravljalna dela z gra-
dnjo gradbiščnega dostopa do posta-
je C. 4. avgusta sta bovški župan 
Valter Mlekuž, v imenu naročnika, 
in dr. Jože Duhovnik, v imenu izva-
jalca, pred številnimi novinarji pod-
pisala pogodbo o izvedbi del. Podje-
tje Dr. Duhovnik d.o.o. se je edino 
prijavilo na razpis, za neposrednega 
podizvajalca pa je s pogodbo določe-
na družba Kaskader d.o.o. Konstruk-

tor obstoječih naprav, francosko pod-
jetje POMA, je moral v postopku 
izbire glavnega izvajalca podati izjavo 
o ustreznosti in usposobljenosti izva-
jalca.

Še istega dne je v polni dvorani Ite 
Rine v Kulturnem domu Bovec pote-
kala predstavitev projekta, namenje-
na občanom. Velika udeležba potrju-
je zanimanje Bovčanov glede dogaja-
nja, povezanega z oživitvijo smuči-
šča. Hkrati pa je bila to tudi izpolni-
tev obljube župana, da bo širši jav-

nosti predstavil potek pridobivanja 
lastništva premoženja smučišča Ka-
nin in projekt sanacije žičniških na-
prav. Ob njem so za mizo sedeli še 
svetnik in predsednik Komisije za 
oživitev smučišča Kanin Danijel Kri-
vec, svetnik Miha Sotlar in predstav-
nik izvajalca dr. Duhovnik. Konkre-
tne odgovore na vsa postavljena 
vprašanja so udeleženci nagradili s 
ploskanjem.

Dela na krožnokabinski žičnici vse 
od začetka potekajo z veliko dinami-

ko, vendar vedno s strokovnim pri-
stopom. Demontirane prižeme s ka-
bin, ki so bili na postaji A, so sredi 
avgusta odpeljali na servis v POMO. 
Največji izziv je predstavljal transport 
96 kabin z najvišje postaje (D) v do-
lino. Krožnokabinsko žičnico so 
kmalu usposobili do te mere, da so 
lahko v zadnjih dneh avgusta v doli-
no spustili vse kabine in demontirali 
vse prižeme.

Med najpomembnejše odločitve na 
ravni države sodi sprejetje sklepa, da 
je projekt Sanacije žičniških naprav 
na smučišču Kanin nacionalnega po-
mena. Vlada Republike Slovenije je 
sklep sprejela konec avgusta na pred-
log MGRT oziroma ministra Zdravka 
Počivalška. To pa ni le strateškega po-
mena za razvoj slovenskega turizma, 
temveč tudi potrditev pravilnega pri-
stopa Občine Bovec k reševanju naj-
višjega visokogorskega smučišča v 
Sloveniji. Vlada je Kaninu tak status 
pripisala tudi zaradi specifičnih geo-
grafskih značilnosti smučišča, gospo-
darskega in razvojnega pomena za 
razvoj turistične dejavnosti ter prepo-
znavnosti Slovenije kot turistične 
destinacije in družbeno-ekonomskih 
dejavnikov. 11. septembra je bil spre-
jet sklep Službe Vlade RS za razvoj 

V ZAČETKU AVGUSTA STA BOVŠKI ŽUPAN VALTER MLEKUŽ IN DR. JOŽE DUHOVNIK pod-
pisala pogodbo o izvedbi del v projektu Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin. Foto: 
arhiv Kulturnega doma Bovec

PO OGLEDU HIDRIE AET je sledil kulturni program, pri katerem so sodelovale glasbene izvajal-
ke Ana Gaberšček, Tina Grego in Marjetka Luznik, zbrani pa so uživali tudi ob nastopu humo-
ristk Micke in Francke. Družba, ki že dolga leta na različne načine podpira lokalno okolje, pa je 
ob tej priložnosti šolskemu skladu OŠ Franceta Bevka Tolmin podarila tisoč evrov. Foto: Branko 
Humar

Sledil je voden ogled muzeja na pros-
tem v dveh skupinah. Prvo je na 
ogled popeljal Mihael Uršič, zgodo-
vinar in vodnik iz Ustanove »Funda-
cija Poti miru Posočje«, drugo pa v 
uniformo vojaka iz 1. svetovne vojne 
oblečen Maks Kravanja, sicer član 
Zgodovinskega društva generala 
Borojeviča Tolmin. Med potjo sta sli-
kovito opisovala dogajanja v vojnem 
času in trpljenje vojakov in civilistov.
Po zaključenem vodenju je vse ude-
ležence pričakalo kosilo v slogu »vo-
jaške kuhinje«. Turistična kmetija 
Jelenov breg iz bližnje Avse pod Ma-
tajurjem je udeležencem pripravila 
domačo primorsko joto s klobaso, ki 
so jo udeležencem postregli v voja-
ških menažkah, ob koncu pa so lah-
ko pokušali tudi slastno domačo ja-
bolčno pito.
Po kosilu so se po grebenski cesti, 

ki vodi skozi vas Livek, spustili v Ko-
barid, kjer so si ogledali še druge 
dejavnosti Ustanove »Fundacije Poti 
miru v Posočju«; tudi razstavo o vlo-
gi žensk v 1. svetovni vojni. Dan od-
prtih vrat se je zaključil z ogledom 
Kobariškega muzeja.
V. K. in T. Š. F.

NA AVTOMOBILSKEM TRGU 
@E 60 LET
Poljubinj – V današnjem globalizira-
nem in s krizami obremenjenem 
svetu si premalokrat vzamemo čas 
za premislek, kakšno popotnico so 
nam dale pretekle izkušnje. V Hidrii 
AET d.o.o. smo si ga vzeli 11. sep-
tembra. Na ta dan smo s krajšo slo-
vesnostjo in dnevom odprtih vrat 
obeležili 60-letnico delovanja.
Pred 60 leti je podjetje, ki je takrat 
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in evropsko kohezijsko politiko, da 
Evropski sklad za regionalni razvoj za 
sanacijo in ponovno vzpostavitev de-
lovanja žičniških naprav na edinem vi-
sokogorskem smučišču v Sloveniji ter 
ponoven zagon smučišča Kanin, pri-
speva 3,8 milijona evrov v okviru iz-
vajanja kohezijske politike 2007–2013.

Dela na smučišču potekajo v skla-
du s predvideno dinamiko obnove, 
kar pomeni obnovo v zaporedju od-
sekov med postajami A–B, B–C in 
C–D in nato štirisedežnice Prevala. 
Dokončana je gradnja gradbiščnega 
dostopa do postaje C, kamor se je v 
drugi polovici septembra pripeljalo 
prvo tovorno vozilo, kar je vsekakor 
zgodovinski trenutek v več kot 40-
letnem obdobju delovanja smučišča. 
Omogočen dostop z vso potrebno 

mehanizacijo v primerjavi s helikop-
terskimi uslugami pomeni velik pri-
hranek pri izvedbi del. Trenutno 
imajo prednost gradbena dela, ki so 
vezana na vremenske razmere v vi-
sokogorju, kot je na primer sanacija 
temeljev, ki je v zaključni fazi.

Občina Bovec in vsi vpleteni dela-
jo vse, da bi smučišče zopet odprli 
že za sezono 2015/2016, prav tako 
pa to predvideva tudi pogodba z iz-
branim izvajalcem del. Obljubljena 
sredstva so zdaj na voljo, saj sta 
MGRT in Občina Bovec 6. oktobra 
podpisala tudi pogodbo o sofinanci-
ranju projekta v višini dobrih 5,9 
milijona evrov. Projekt torej ni le lokal-
nega in regionalnega pomena, tem-
več je prioriteta državnega pomena.
Milan Štulc

Nova infrastruktura za 
za{~ito in re{evanje

Na bovškem letališču je 19. sep-
tembra potekalo slovesno odprtje 
infrastrukture za zaščito in reševanje. 
Slovesnost se je začela s prihodom 
helikopterja, iz katerega so izstopili 
državni sekretar na Ministrstvu za 
obrambo (MORS) mag. Miloš Biz-
jak, direktor Uprave Republike Slo-
venije za zaščito in reševanje Darko 
But, poveljnik Občinskega štaba Ci-
vilne zaščite (OŠ CZ) Bovec Edi Me-
linc, poveljnik Gasilske zveze (GZ) 
Bovec in Gasilske enote za visokogor-
je (GEV) Gamsi Miro Bozja, povelj-
nik Prostovoljnega gasilskega društva 
(PGD) Bovec Davor Gašperčič in 
predsednik Društva Gorske reševalne 
službe (GRS) Bovec Tine Cuder. Ob 

pozdravu vseh enot civilne zaščite so 
se s heliporta sprehodili do prizorišča 
pred Domom zaščite in reševanja. 
Tam so jih pričakali pripadniki CZ, 
ki je sestavljena iz ekip prve pomoči, 
radioamaterjev, GEV Gamsi, PGD Bo-
vec, GZ Bovec, sestavljene iz PGD 
Srpenica in PGD Log pod Mangar-
tom, ter ekipe Društva GRS Bovec. 
Slovesnosti so se poleg ostalih ude-
ležili predstavniki Ministrstva za go-
spodarstvo Herceg-Bosanske župani-
je, poslanec v Državnem zboru (DZ) 
Danijel Krivec in župani posoških 
občin.

V prijetnem prepletu kulturnega 
dogajanja, v katerem so člani Gleda-
liške skupine Bovec preleteli zgodo-
vino nesreč na Bovškem, je vse zbra-
ne nagovoril župan Občine Bovec 

DOKONČANA JE GRADNJA GRADBIŠČNEGA DOSTOPA DO POSTAJE C, kamor se je v dru-
gi polovici septembra pripeljalo prvo tovorno vozilo, kar je vsekakor zgodovinski trenutek v več 
kot 40-letnem obdobju delovanja smučišča. Foto: Milan Štulc

Utrinki

NA BOVŠKEM LETALIŠČU je sredi septembra potekalo slovesno odprtje nove infrastrukture za 
zaščito in reševanje. Foto: Mateja Kutin

delovalo še na Brajdi v Tolminu, za-
čelo z zelo enostavnimi izdelki, ki so 
omogočili delo in zaslužek prvim 18 
zaposlenim. Podjetje se je dokaj us-
pešno razvijalo do razpada nekdanje 
države, ki je bil eden največjih izzi-
vov za preživetje družbe. Danes se 
Hidria AET d.o.o., pod okriljem kor-
poracije Hidria, uvršča med tri vodil-
ne proizvajalce vžignih sistemov za 
dizelske motorje na svetu in na tuje 
trge plasira 90 odstotkov svojih proi-
zvodov. Za podporo svojemu delo-
vanju je družba leta 2010 odprla 
proizvodnjo na Kitajskem in leta 
2012 tehnološki center za izdelavo 
avtomatiziranih linij v Kopru.

Družba je razvojni dobavitelj za vrsto 
priznanih proizvajalcev avtomobilov. 
Trenutno najaktualnejši projekt je 
svečka s senzorjem tlaka, v katero 
bomo investirali 25 milijonov evrov, 
proizvajati pa jo bomo začeli leta 

2017. Načrti za prihodnost so opti-
mistični. V letu 2020 naj bi Hidria 
AET d.o.o. presegla 30-odstotni trži 
delež v svojem segmentu, kar po-
meni, da bodo naše svečke vgraje-
ne v vsak tretji dizelski motor. Pred-
vsem na področju razvoja in tehno-
logije bomo zaposlovali nove, kom-
petenčne sodelavce. Naši razvojni 
načrti bodo mladim inženirjem elek-
tronike, strojništva, mehatronike, pa 
tudi kemije in metalurgije, omogočili 
atraktivno možnost zaposlitev v do-
mačem okolju.
Preživeti in uspevati 60 let na avto-
mobilskem trgu, ki je eden najzah-
tevnejših, je vsekakor dosežek, na 
katerega smo lahko ponosni. Glede 
na prehojeno pot, kompetence za-
poslenih in pretekla vlaganja, se lah-
ko nadejamo uspešnih nadaljnjih 60 
let.
Barbara Rutar, Hidria AET d.o.o.

ODPRTJE NOVE RIBOGOJNICE 
NA TOLMINKI
Tolmin – Julija lani je po številnih in 
mnogoletnih zapletih naposled ste-
kla zidava nove ribogojnice na Tol-
minki. S tem izzivov, ki so tolminskim 
ribičem do konca sivili lase, še ni bi-
lo konec. Celotno dogajanje je v 
knjigi Od soške postrvi do Faronike, 
ki je bila predstavljena ob uradnem 
odprtju, kronološko strnil Lucijan 
Rejec, predsednik Ribiške družine 
(RD) Tolmin. Kljub zapletom pa se 
lahko danes ribiči pohvalijo z novo, 
sodobno opremljeno ribogojnico s 
servisno-predelovalnim obratom, ki 
je imela svoja vrata za javnost na 
stežaj odprta kar dva dni zapored.

Družba Faronika d.o.o., ki upravlja 
novo pridobitev, je ob pomoči RD 
Tolmin 18. septembra gostila števil-
ne visoke goste na čelu s podpred-

sednikom Vlade RS in ministrom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
mag. Dejanom Židanom ter njego-
vim gostom, češkim ministrom za 
kmetijstvo Marianom Jurečkom. 
Minister Židan je na dogodku skupaj 
z direktorjem omenjene družbe Du-
šanom Jesenškom svečano prere-
zal trak in ribogojnico uradno predal 
namenu. Sledil je ogled bazenov s 
pripadajočo infrastrukturo in servi-
sno-predelovalnim objektom. Ta je 
na prvi pogled še posebej zanimiv, 
saj po svoji obliki spominja na ribo, 
medtem ko njegovo pročelje prekri-
va kritina v obliki ribjih lusk. Objekt 
je nastal po idejni zasnovi arhitektke 
Nataše Štrukelj iz podjetja ELEA iC 
d.o.o., bazeni in njim pripadajoča 
infrastruktura pa so delo projektanta 
Andreja Jakopiča iz novogoriškega 
podjetja Hydrotech d.o.o.

Dan kasneje je RD Tolmin v sklopu 
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Valter Mlekuž. Med drugim je pove-
dal, da je bila vsa infrastruktura zgra-
jena v okviru projekta CAN, ki je bil 
sofinanciran s pomočjo evropskih 
sredstev Jadranskega čezmejnega 
programa IPA 2007–2013. »Vrednost 
projekta je skoraj 4,5 milijona evrov, 
vodilni partner pa je bila Občina Bo-
vec. Za infrastrukturo v Bovcu, ki jo 
danes predajamo svojemu namenu, 
je bilo namenjenih nekaj več kot 1,3 
milijona evrov, od tega 85 odstotkov 
evropskih sredstev, deset odstotkov 
sredstev je namenila Služba Vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko, pet odstotkov pa Občina 
Bovec.« Bovčani so z večinskim dele-
žem evropskega denarja zgradili več-
namenski objekt za potrebe reševa-
nja, novo pristajališče za helikopterje, 
območje komunalno uredili, zgradili 
in asfaltirali vse povezovalne ceste ter 
uredili nova asfaltirana parkirišča. 
»Namen projekta je bil predvsem iz-
boljšanje infrastrukture, potrebne za 
izvajanje nalog civilne zaščite ozi-
roma znotraj te vseh služb za reševa-
nje. Prav gotovo je to še en primer 
dobre prakse, kako kakovostno črpa-
ti evropska sredstva tudi na področju 
zaščite in reševanja. Novost bo olaj-
šala delo vsem strukturam reševanja 
in posledično zmanjšala odzivne ča-
se, v tem smislu pa je predvsem po-
membna pridobitev tako za lokalno 
prebivalstvo kot za turiste in obisko-
valce Bovške,« je še dodal župan. Ob 
koncu svojega nagovora je poskrbel 
za presenečenje in se najzaslužnej-
šim za izvedbo projekta zahvalil s 

posebnim županovim priznanjem. 
Namenil ga je gonilni sili projekta v 
Občini Bovec Patriciji Muršič, sve-
tovalcu pri izvajanju projekta mag. 
Romanu Medvedu in Danijelu Kriv-
cu, ki je kot takratni župan prvi pri-
stopil k ureditvi letališča in je vsesko-
zi podpiral projekt tudi kot poslanec 
v DZ.

Občina Bovec je po obsegu četrta 
največja občina v Sloveniji, poleg te-
ga pa je oddaljena od večjih centrov 
in bolnišnic. To pomeni velik izziv 
tudi na področju zagotavljanja varno-
sti. Veliko število turistov, gornikov 
in nedeljskih planincev, gost promet, 
za motoriste izjemno zanimive ceste 
ter adrenalinski športi število nesreč 
še povečujejo. Reševalne službe lah-
ko samo z dobro organizacijo, pravo 
infrastrukturo in najboljšo opremo 
svoje poslanstvo opravljajo na najviš-
ji ravni. Dom zaščite in reševanja z 
vso dodatno infrastrukturo, v kateri 
pomembno vlogo igra tudi novo pri-
stajališče za helikopterje, bo zagota-
vljal vso potrebno logistiko. Tu bodo 
svoj prostor našli PGD Bovec, GZ Bo-
vec, GRS Bovec, OŠ CZ Bovec in tudi 
bovški radioamaterji, v starem objek-
tu pa še Medžupnijska Karitas Bovec 
in Rdeči križ Bovec.

Slavnostni govornik, državni sekre-
tar na MORS mag. Bizjak, ni bil skop 
s pohvalami za izvedbo tako po-
membnega projekta. Poudaril je, da 
je Občina Bovec primer dobre prakse, 
kako se lahko pridobi evropski denar 
tudi v te namene in dodal, da je ure-
jena infrastruktura na bovškem leta-

lišču dokaz tistim, ki menijo, da je 
črpanje teh sredstev zelo težavno ter 
na občinskem nivoju skoraj nemogo-
če. »Vi ste pokazali, da se s pravilno 
izbiro investicije, pravilno prijavo in 
seveda požrtvovalnim vodenjem pro-
jekta da črpati tudi evropska sredstva. 
Sam pogled na objekte, na heliport 
in vso pripadajočo infrastrukturo je 
lep, v sebi pa skriva najbistvenejše. 
To pa ste v tem skupnem prostoru vi, 
spoštovani reševalci, gasilci, policisti, 
vojaki, tehniki, piloti, zdravniki, me-
dicinsko osebje, skratka vsi, ki vsej 
tehniki, ki vam je dana na razpolago 
in je tu razstavljena, dodajate upo-
rabno vrednost.« Objekt je blagoslovil 
bovški kaplan Boštjan Fegic, trak pa 
so ob županu Valterju Mlekužu pre-
rezali zaslužni možje v službah za-
ščite in reševanja Anton Bozja, Jelko 
Flajs, Danijel Krivec, Valter Proha-
ska in državni sekretar mag. Bizjak.
Milan Štulc

Minister Po~ival{ek obiskal 
Bovec

Minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravko Počivalšek je 
sredi avgusta obiskal Bovec in se se-
znanil s potekom del na krožnoka-
binski žičnici smučišča Kanin. Na 
Bovško je prišel s Petrom Misjo, žu-
panom Občine Podčetrtek in predse-
dnikom Turistične zveze Slovenije. Z 
bovškim županom Valterjem Mleku-
žem in poslancem v Državnem zbo-
ru RS Danijelom Krivcem so si ogle-
dali igrišče za golf, ministra pa je 
najbolj zanimalo, kako potekajo dela 

pri sanaciji žičniških naprav, zato so 
se odpeljali do postaje B krožnoka-
binske žičnice. Spotoma so si ogle-
dali zipline in v prijetnem vzdušju 
izmenjali mnenja o obstoječi turistič-
ni ponudbi. Dotaknili so se tudi od-
prtih razvojnih potencialov, ki so v 
tem prostoru še na voljo, vsi pa so si 
bili enotni, da je prvenstvena naloga 
obnova kaninskega smučišča.
Milan Štulc

Uspe{no sre~anje na Prevali
Bovški župan Valter Mlekuž se je 

odzval povabilu Fabrizia Fuccara, 
župana Občine Kluže (Chiusaforte). 
V spremstvu delegacij z obeh strani 
meje sta se župana sredi avgusta sre-
čala v Žlebeh (Sella Nevea), od koder 

GOSPODARSKI MINISTER JE OBISKAL 
BOVEC in si ogledal, kako potekajo dela na 
krožnokabinski žičnici kaninskega smučišča. 
Foto: arhiv Občine Bovec

Utrinki

DEL RIBIŠKEGA TIMA, ki mu gre zahvala, da lahko danes pokušamo karpačo in druge okusne 
jedi iz čiste soške postrvi ter lipana (z leve): Robert Svetličič, Andrej Costantini, Dušan Jesen-
šek, Meta Povž, Lucijan Rejec in Elvis Valentinčič.

Festivala soške postrvi novo pridobi-
tev predstavila še ostalim članom in 
drugim zainteresiranim. Po podelitvi 
priznanj najzaslužnejšim članom Ri-
biške zveze Slovenije, Zveze ribiških 
družin primorske in tukajšnje RD ter 
medalj in prehodnega pokala najuspe-
šnejšim tekmovalcem, ki so se tiste-
ga dne pomerili v muharjenju (vzemi 
in spusti), pa je podjetje Catering 
Muznik ribiče ob njihovem praznova-
nju presenetilo še z okusno torto.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

DVAJSET LET LIONS KLUBA 
SO^A KOBARID
Zgornje Poso~je – Na pobudo Ro-
berta Kavčiča in nekaj njegovih so-
mišljenikov je bil leta 1995 na ob-
močju treh posoških občin ustano-
vljen Lions klub Soča Kobarid, nje-
gov boter pa je mag. Vasja Klavora 

iz novogoriškega lions kluba. Usta-
novni večer oziroma »Charter night« 
smo pripravili v Hotelu Alp, čeprav je 
klub, ki je spadal pod avstrijski dis-
trikt, svoj domicil takrat našel v koba-
riški Restavraciji Kotlar. Tu smo člani 
vrsto let dvakrat mesečno snovali 
svoje dejavnosti. Naša prvenstvena 
naloga je bila pomoč slepim in sla-
bovidnim, saj je taka tudi osnovna 
usmerjenost te svetovne organizacije. 
Kljub temu je bila naša prva donaci-
ja namenjena Varstveno delovnemu 
centru Tolmin. Tudi zamisel o diali-
znem centru v Kobaridu se je na po-
budo enega od članov resno začela 
razvijati prav v našem klubu. Čeprav 
se nismo odločili za vodilno vlogo v 
projektu, smo se vse do odprtja 
vključevali v različne akcije, s katerimi 
je center na koncu vendarle zaživel.

Na svojem območju smo se soočili 
s kar nekaj slepimi oziroma slabovi-
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so se odpeljali do končne postaje nad 
Prevalo. Mlekuž je Fuccari predstavil 
vse dosedanje postopke pridobivanja 
lastništva na smučišču Kanin, prido-
bivanja sredstev s strani države in 
podpis pogodbe z izvajalcem del. 
»Naš interes je, da bo smučišče pove-
zano na podoben način, kot je bilo 
prej,« je poudaril Mlekuž. Želijo si 
enotne vozovnice, ki bi veljala za smu-
čanje na slovenski in italijanski strani, 
mora pa biti ta interes potrjen z obeh 
strani. Izrazil je tudi zadovoljstvo 
glede prizadevanj za sodelovanje z 
italijanske strani in hvaležnost župa-
nu, da je organiziral tokratno sreča-

nje. »Z veseljem sem se odzval pova-
bilu, saj vem, da bomo morali skupaj 
prebroditi še številne skupne izzive. 
Ker pa imamo cilj, bomo našli tudi pot,« 
je med drugim dejal bovški župan.

Podobnih misli je bil tudi Fabrizio 
Fuccaro, ki verjame, da je v oboje-
stranskem interesu, da obe strani 
Kanina pomenita enotno smučišče, 
na katerem gost ne bo niti občutil, 
kdaj je prestopil mejo. »Moram po-
hvaliti vaš trud in zagnanost, pred-
vsem pa hitrost, s katero ste odreagi-
rali in v tako kratkem času pripeljali 
začete projekte do izvajanja. Lahko 
vam samo čestitam,« je še dodal žu-

pan Občine Kluže.
Srečanje je bilo po mnenju udele-

žencev s slovenske in italijanske stra-
ni uspešno in predstavlja prvi korak 
ponovnega resnega sodelovanja.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Asfaltiran odsek od 
Podklopce do golf igri{~a

Občina Bovec je poleti zaključila z 
asfaltiranjem klanca od naselja Plu-
žna do potoka Ročica in od potoka 
Gereš do priključka na državno cesto 
pri zaselku Podklopca. Asfaltirali so 
cestišče v dolžini 1.020 metrov in 
povprečni širini štirih metrov. Celo-

tna naložba je bila vredna nekaj več 
kot 102 tisoč evrov. Slabo polovico 
sredstev je bilo pridobljenih na osno-
vi Zakona o financiranju občin, 52 
tisoč evrov pa je zagotovila občina iz 
proračuna. Za izvedbo naložbe je bil 
na razpisu izbran izvajalec Konavec 
Darjo s.p., ki je dela opravil s par-
tnerjem Eho Projekt d.o.o. iz Ljublja-
ne.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Prodan Mladinski hotel Bovec
Na podlagi javnega razpisa, ki je 

bil objavljen v začetku junija, je na 
dražbi za Mladinski hotel Bovec naj-

SREČANJE NA PREVALI JE BILO PO MNENJU UDELEŽENCEV USPEŠNO in predstavlja prvi 
korak ponovnega resnega sodelovanja.

Utrinki

CESTNI ODSEK MED PODKLOPCO IN GOLF IGRIŠČEM je od poletja dalje asfaltiran.

dnimi osebami, zato je bilo tudi zbi-
ranje sredstev namenjeno reševanju 
te problematike. Z lastnimi donacija-
mi, dobrodelnimi akcijami in priredi-
tvami ter s pomočjo donatorjev smo 
zbrali toliko sredstev, da smo lahko 
s posebnimi povečevalnimi stekli v 
nekaj letih na pomagali predvsem 
vsem slepim in slabovidnim otrokom 
ter jim s tem omogočili obiskovanje 
rednega pouka.

Posebej dejavni smo bili po potresu, 
ki je leta 1998 prizadel Posočje, pa 
tudi po usodnem plazu v Logu pod 
Mangartom, ko je prek našega klu-
ba stekla vseslovenska akcija zbira-
nja sredstev za pomoč prizadetim. 
Tako smo osnovno poslanstvo v tem 
obdobju razširili tudi na pomoč dru-
gim pomoči potrebnim. Potrditev, da 
kot klub delujemo uspešno, je tudi 
obisk kar treh predsednikov svetov-
ne organizacije lions klubov.

V 20 letih so člani prihajali in odhaja-
li, žal so nas nekateri prezgodaj za 
vedno zapustili. Klub danes šteje 27 

članov, med njimi je še osem usta-
novnih članov, zelo pa nas veseli po-
mlajevanje kluba.

Sklepamo tudi čezmejna prijatelj-
stva. Povezovali smo se predvsem z 
lions kluboma v italijanskem Tolmez-
zu in avstrijskem Špitalu, vključeni 
smo v čezmejno sodelovanje cone 
Severne Primorske. Udeleževali 
smo se vseh čezmejnih dogodkov, 

organizirali čezmejno srečanje v Ko-
baridu, v Ogleju pa skupaj posadili 
oljko miru. Naše poslanstvo se pre-
pleta s prijetnim druženjem, ki tako 
ali drugače predstavlja zbiranje do-
brodelnih sredstev in na ta način nu-
di pomoč tistim, ki jo najbolj potre-
bujejo.

Ne pričakujemo ne pohvale ne za-
hvale, saj oboje najdemo brez be-

sed takrat, ko oči otroka zažarijo ob 
predaji povečevalnega stekla, s ka-
terim se mu odpre nov svet, ter sol-
ze sreče staršev in vedno sproti tudi 
naše, ki povedo več kot vse bese-
de. In prav te solze nas spremljajo 
ob vsakem koraku in nas spodbujajo 
k nadaljnjemu delu.
Milan Štulc, član Lions Kluba Soča 
Kobarid

USTANOVNI VEČER OZIROMA »CHARTER NIGHT« so člani Lions kluba Soča Kobarid pripravili leta 1995 v bovškem Hotelu Alp. Foto: arhiv Li-
ons klub Soča Kobarid
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več, in sicer 250 tisoč evrov brez 
davka na dodano vrednost, ponudilo 
podjetje WOOD-FOREST GROUP iz 
Češke. Kupec je konec avgusta na 
Občini Bovec v prisotnosti podžupa-
na Davorja Gašperčiča in tajnice 
občinske uprave Patricije Muršič 
podpisal kupoprodajno pogodbo. Ce-
lotno kupnino je že plačal, objekt pa 
namerava funkcionalno usposobiti do 
prihodnje poletne sezone.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Posvet o begunski 
problematiki

Vlada RS je vse slovenske občine 

pozvala, da sporočijo morebitne 
zmogljivosti za namestitev beguncev, 
zato je bovški župan Valter Mlekuž 
sklical posvet, kjer je želel pridobiti 
mnenje glede begunske problemati-
ke. Skupaj s sodelavci se je posveto-
val s predstavniki Rdečega križa Slo-
venije – Območnega združenja Tol-
min in Medžupnijske Karitas Bovec. 
Skupna ugotovitev je bila, da Občina 
Bovec nima razpoložljivih objektov 
za sprejem večjega števila beguncev, 
da pa bi lahko preverili možnosti za 
morebitno nastanitev ene družine, ki 
bi že pridobila ustrezen status v Re-
publiki Sloveniji. Strinjali so se, da je 

k reševanju problematike v vsakem 
primeru treba pristopiti strpno in v 
duhu pomoči sočloveku.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Mednarodno obarvan 
Orkesterkamp

Bovec je za Zavod lepih umetnosti 
UPOL postal pomembno ustvarjalno 
središče, saj si tu v juliju že štiri leta 
zapored postavi sedež svojega delo-
vanja. Kulturni dom Bovec in vodja 
programov Iris Stres z ekipo zapo-
slenih postanejo ključni akterji pri 
izvedbi mednarodno obarvane pole-
tne orkestrske in komorne šole Orke-

sterkamp. Vsem finančnim in konku-
renčnim argumentom navkljub je 
Orkesterkamp tudi v letu 2015 na 
Bovško pripeljal 210 mladih glasbe-
nikov iz Slovenije, Italije in Poljske. 
Občina Bovec se s finančno in mo-
ralno podporo župana Valterja Mle-
kuža uvršča med osrednje sponzor-
je.

Šola je razdeljena med tečaje, na-
menjene različnim tipom orkestrov, 
ki so vezani na stopnjo znanja in 
starost. Leta udeležencev so se v tej 
sezoni gibala med štiri in pol in šti-
rideset. Ta starostna razmejitev kaže, 
da se šole udeležijo tako otroci kot 

OBČINA BOVEC JE NA DRAŽBI PRODALA MLADINSKI HOTEL BOVEC. Kupec, češko podje-
tje WOOD-FOREST GROUP, naj bi ga funkcionalno usposobil do prihodnje poletne sezone.

OBČINA BOVEC NIMA RAZPOLOŽLJIVIH OBJEKTOV ZA SPREJEM VEČJEGA ŠTEVILA BE-
GUNCEV, preverjajo pa možnosti za morebitno nastanitev ene družine.

Utrinki

FESTIVAL MLADIH NA 
GIMNAZIJI TOLMIN
Tolmin – Na prvi oktobrski petek je 
bilo na tolminski gimnaziji zelo živah-
no, saj je na njej potekal Festival 
mladih, na katerem se srečajo učen-
ci devetih razredov posoških osnov-
nih šol in dijaki Gimnazije Tolmin. 
Namen srečanja je osnovnošolcem 
pripraviti dan z dejavnostmi in druže-
njem z učenci sosednjih šol, obe-
nem pa jim prikazati bogat program 
šolskih in obšolskih dejavnosti na 
šoli.

O izrednih uspehih dijakov Gimnazi-
je Tolmin na letošnji maturi in tekmo-
vanjih iz znanja je bilo že veliko po-
vedanega, zato so bile v ospredju 
letošnjega festivala kulturne dejav-
nosti šole. Ena od njih je Gledališka 
skupina Zvonko, v kateri se dijaki 
sprostijo, napolnijo s svežo močjo in 
samozavestjo. Tokrat so si gostje 
ogledali predstavo zadnje sezone 
Judež. Popeljala jih je v sodobne vi-

ce, kjer zaradi izdaje poteka ponov-
no sojenje Judežu. Sledil je glasbe-
ni dogodek, v katerem se je na gim-

nazijskem odru predstavil Jazz Punt 
Big Band pod umetniškim vodstvom 
Matije Mlakarja. Gimnazija Tolmin 

namreč s ponosom goji simpatijo do 
zasedbe, saj so njeni člani tudi mno-
gi sedanji in nekdanji dijaki šole.

V nadaljevanju so srednješolci pred-
stavili svojo filmsko ustvarjalnost. Di-
jaki tretjega letnika so pri predmetu 
evropske študije ustvarili dokumen-
tarni film Kaj nam pa morejo. V so-
delovanju s Tolminskim muzejem so 
proučevali odraščanje v preteklosti 
in danes. Raziskovali so zapisane vi-
re in na terenu posneli intervjuje ter 
zbrano gradivo povezali v zgodbo. 
Pravkar končujejo tudi nov film o 
kontrabantu.

Dopoldansko druženje mladine se 
je kar prehitro izteklo. Devetošolci 
so v svoje šole ponesli bogate gle-
dališke, glasbene in filmske vtise, 
želja šole pa je, da bi jih prihodnje 
šolsko leto čim več pomagalo so-
ustvariti tovrstne dogodke – kot dija-
ki Gimnazije Tolmin.
mag. Branka Hrast Debeljak, 
ravnateljica Gimnazije Tolmin

NA LETOŠNJEM FESTIVALU MLADIH so tolminski gimnazijci devetošolcem vseh posoških 
osnovnih šol predstavili kulturne dejavnosti šole. Med drugim so si lahko ogledali gledališko 
predstavo Judež. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin
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amaterji oziroma profesionalni glas-
beniki, ki si želijo nadgradnje orke-
strskih izkušenj. Najmlajši je bil tudi 
najmanjši orkester. To je bil prisrčen 
otroški godalni orkester s 15 člani in 
dirigentko Ksenijo Brlek Trotovšek. 
Najštevilčnejši je bil festivalni pihalni 
orkester, v katerem je igralo okrog 90 
glasbenikov, vodil pa ga je italijanski 
dirigent Andrea Gasperin. Odvijal se 
je tudi tečaj izjemno simpatičnega 
mladinskega pihalnega orkestra, ki ga 
je usmerjal dirigent Martin Dukarič. 
Že zelo resen in suveren je bil festi-
valni simfonični orkester, ki je pod 
vodstvom Mihe Rogine izvedel zani-
mivo skladbo iz opere Carmen. Po-
sebnost tečaja so bili specializirani 
mojstrski tečaji za violončelo Cello-
kamp, ki so potekali pod mentor-
stvom Jake Stadlerja. Vsa ta glasbe-
na mladina in okoli 25 profesorjev iz 
Slovenije ter tujine svojega dela ne bi 
mogli opravljati, če Orkesterkampu 
pri organizaciji ne bi priskočile na 
pomoč številne bovške institucije, ki 
so omogočile brezplačno uporabo 
prostorov. Med te sodijo osnovna šo-
la, lokalna turistična organizacija in 
Stergulčeva hiša, vrtec ter podružnič-
na glasbena šola pa tudi bovška žu-
pnija, ki je dovolila uporabo cerkve 
Svetega Urha in Device Marije v Po-
lju; v slednji so potekale tudi posa-
mezne lekcije.

Najzanimivejši in najsvetlejši stran-
ski učinek poletne orkestrske in ko-
morne šole je festival Orkesterkamp 
z več kot 20 koncerti, ki so program-
sko in vsebinsko edinstveni. Odliku-
jejo se zaradi lastne produkcije glas-
be in kulturnih dogodkov, ki jih 
pripravijo na Bovškem. Občasna go-
stovanja v drugih krajih pomenijo 
promocijo, tako za širitev informaci-
je o poletni šoli kot tudi o Bovcu. 

Festival nam je letos na 23 koncertih 
beležil številčen obisk poslušalcev 
(naštetih jih je bilo okoli 3.200). Na-
stopili so tudi številni prijatelji Orek-
sterkampa, od mladih do profesional-
nih skupin, ki so pripomogle k še 
pestrejšemu utripu samega festivala. 
Ti koncerti so najdragocenejši biser-
ček festivala, saj je vzdušje, ki se 
zgradi med mladimi prežeto s poseb-
no energijo, ki se prelije v odlične 
koncertne nastope.
Metka Sulič, Zavod lepih umetnosti UPOL

Svetovno znane folklorne 
skupine na odru bov{kega 
kulturnega doma

Dolgoletno kulturno sodelovanje 
Občine Bovec s pobrateno Občino 
Tarčento iz Italije je letos pripeljalo 
do izvedbe treh tematskih večerov. 
Na odru Kulturnega doma Bovec so 
nastopile svetovno znane folklorne 
skupine iz Brazilije, Mehike, Molda-
vije, Nove Zelandije, Rusije in Španije.

Občina Tarčento že 47 let organi-
zira »Festival dei Cuori«. Posamezne 

skupine so se zadnjih 15 let predsta-
vile tudi v Bovcu, letos pa so prvič 
nastopile vse gostujoče udeleženke 
njihovega festivala. Delegacija Občine 
Bovec se je udeležila slovesnega od-
prtja festivala v Tarčentu. Na otvori-
tvenem večeru v Bovcu pa sta bila, 
poleg župana Občine Bovec Valterja 
Mlekuža, prisotna tudi župan Obči-
ne Tarčento Celio Cossa in podžupan 
Sergio Ganzitti.

Domači župan se je zadnji večer 
prisrčno zahvalil vsem nastopajočim, 
ni pa skrival niti zadovoljstva glede 
sodelovanja s sosednjo občino in je 
na zaključnem večeru poudaril, da 
ga »zelo veseli prijateljsko sodelovanje 
s pobrateno Občino Tarčento, dolgo-
letno sodelovanje pa pomeni tudi, da 
je le to pristno«. Podžupanu Ganzit-
tiju je predal priložnostno darilce, ta 
pa se je zahvalil z besedami: »Pet-
najst let našega sodelovanja pomeni 
preprosto to, da smo se znali prilaga-
jati vsem izzivom časa in smo vedno 
znali najti prave rešitve. Zahvaljujem 
se Občini Bovec in vsem, ki so poskr-

KONCERTI Z UDELEŽENCI ORKESTERKAMPA so najdragocenejši biserček festivala, saj je 
vzdušje, ki se zgradi med mladimi, prežeto s posebno energijo, ki se prelije v odlične nastope. 
Foto: arhiv Zavoda lepih umetnosti UPOL

beli, da so bili to tudi za nastopajoče 
nepozabni nastopi in so se pri vas 
zaradi krasnega sprejema odlično po-
čutili.«

Milan Štulc

Jojo v rekordnem ~asu na 
Vr{i~

Ko se je z 22. septembrom zaklju-
čeval Evropski teden mobilnosti, smo 
bili na Bovškem priča prav posebne-
mu podvigu. Edini poklicni monoci-
klist v Sloveniji Jože Vőrőš Jojo se je 
z monociklom povzpel na prelaz Vr-
šič, ki ga je dosegel v dveh urah in 
14 minutah. S tem časom je izboljšal 
svoj dosežek izpred 13 let, ko je za 
enako pot porabil poltretjo uro. To-
kratni vzpon pa je v sebi nosil še 
posebno težo in sporočilnost, saj se 
je zanj odločil po prebolelem raku na 
črevesju. Marca je opravil zadnjo ke-
moterapijo, v septembru pa je z mo-
nociklom in z rekordnim časom do-
segel vrh prelaza. Popotnico z dobri-
mi željami mu je v Trenti izrekel 
župan Občine Bovec Valter Mlekuž, 
prve kilometre pa so ob njem tekli 
tekači Tekaškega kluba Bovec.

»Vršič je prvi korak do Mont Blan-
ca, vmes pa bo 99 bolj ali manj zah-
tevnih korakov, kajti v sto dneh bom 
premagal sto cestnih gorskih prelazov, 
pri čemer ni niti eden nižji od 1.600 
metrov. Čaka me skoraj 1.600 kilome-
trov,« je Vőrőš povedal o svojem pro-
jektu, ki ga namerava izpeljati pri-
hodnje leto. Gre tudi za dobrodelno 
akcijo, saj bo izkupiček od prodaje 
dresa, v katerem bo opravil podvig, 
namenil otrokom, obolelim za levke-
mijo. Vzpon na Mont Blanc bo po-
svetil pokojnemu desetletnemu prija-
telju Tariku, ki ga je premagala lev-
kemija.
Milan Štulc

NA ODRU KULTURNEGA DOMA BOVEC SO NASTOPILE SVETOVNO ZNANE FOLKLORNE 
SKUPINE iz Brazilije, Mehike, Moldavije, Nove Zelandije, Rusije in Španije. Foto: arhiv Kultur-
nega doma Bovec

VRŠIČ JE ZA MONOCIKLISTA JOŽETA VŐRŐŠA JOJOTA PRVI KORAK DO MONT BLANCA. 
Po prebolelem raku na črevesju si je zadal cilj, da bo osvojil 100 cestnih gorskih prelazov v 100 
dneh. Vzpon na Mont Blanc bo posvetil prijatelju Tariku, ki je izgubil boj z zahrbtno boleznijo. 
Foto: arhiv Jojo Team

Iz ob~inskih uprav
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Utrinki

Ob~ina Kobarid

Iz ob~inskih uprav

Z `upanom ob ob~inskem 
prazniku

Oktobra praznuje Občina Kobarid. 
Ob tej priložnosti smo potrkali na 
vrata župana Roberta Kavčiča in se 
skupaj z njim ozrli na preteklo leto.

Pred slabim letom ste bili ponovno 
izvoljeni za župana in tako po šti-
rih letih nastopili vaš drugi man-
dat. Kaj je najbolj zaznamovalo to 
leto?

Začetek mojega mandata ni bil naj-
bolj optimističen, saj sem se moral 
takoj spoprijeti s problemom zapore 
intervencijske poti do Zdravstvene 
postaje Kobarid. Da bi zagotovili pro-
sto intervencijsko pot, ki vodi preko 
parcele v zasebni lasti, smo aktivno 
pristopili k iskanju rešitve, ki bi bila 
sprejemljiva za lastnike in prijazna 
do uporabnikov zdravstvenih stori-
tev.

Kljub nekaterim preprekam je bilo 
prvo leto vseeno uspešno. Zaključili 
smo številne projekte (Nježno hišo, 
obnovo šole na Livku, igrišče na Svi-
nu …), o katerih ste lahko brali tudi 
v SOČAsniku, in začeli z izvajanjem 

novih. Uredili smo režim ob Nadiži 
in opremili parkirišča s parkomati. 
Sanirali smo škodo, nastalo pri žledu, 
snegu in neurjih v letu 2014. Zaklju-
čuje se druga faza sanacije odseka 
lokalne ceste Kobarid–Drežnica, sa-
nirani sta bili lokalni cesti Breginj–
Logje in Ladra–Vrsno–Krn. Zaradi 
dotrajanosti in nevarnosti padanja 
kamenja smo obnovili Napoleonov 
most na Nadiži, ki ni le vez med bre-
govoma, temveč tudi vez s preteklo-
stjo in hkrati arhitekturni spome-
nik.

Letošnje lepo vreme je pripomoglo 
k odličnim rezultatom na področju 
turizma. Do konca avgusta smo za-
beležili 23 odstotkov več nočitev kot 
v enakem obdobju lani.

Veseli nas tudi dejstvo, da je bil 
letošnji vpis v vrtec tako velik, da se 
je pokazala potreba po dodatnem 
polovičnem oddelku. Skupaj z Meli-
to Jakelj in Majo Klanjšček, ravna-
teljicama Osnovne šole (OŠ) Simona 
Gregorčiča Kobarid in Glasbene šole 
Tolmin, smo našli rešitev ter otrokom 
zagotovili dodaten prostor za izvaja-
nje predšolskega varstva. Zahvala gre 

občinskim svetnikom, ki so s spreje-
tjem rebalansa proračuna odobrili 
dodatna sredstva in vrtcu omogočili 
sprejem vseh vpisanih otrok.

Na drežniški šoli je bila zamenjana 
dotrajana strešna kritina. Občina je 
skupaj z OŠ Kobarid uspešno zaklju-
čila naložbo in uporabnikom zagoto-
vila ustrezne pogoje za izvajanje 
osnovnošolskega izobraževanja ter 
predšolske vzgoje. Predvidoma konec 
oktobra pa bo asfaltirano tudi šolsko 
dvorišče.

Kateri so še pomembnejši projekti, 
ki ste jih ali jih letos še namerava-
te izvesti in bi jih želeli izpostavi-
ti? 

Izdelana je bila poplavna študija 
zahodnega dela Kobarida, kjer so 
definirani poplavni dogodki s povra-
tnimi dobami deset, 100 in 500 let, 
izdelane karte poplavne nevarnosti 
ter razredov poplavne nevarnosti.

Skladno z Uredbo o mejnih vredno-
stih svetlobnega onesnaževanja smo 
začeli z zamenjavo svetilk za razsve-
tljavo cest in javnih površin. Nekate-
re bodo zamenjane že letos, druge v Foto: Tatjana Šalej Faletič

FOTO @UPAN

MATURANTI GENERACIJE 
2015
Tolmin – Septembra je Gimnazija 
Tolmin pripravila »zlato obarvano« 
svečanost, namenjeno maturantom 
generacije 2015, ki so se z leto-
šnjim šolskim letom poslovili od sre-
dnješolskih klopi. Razloge za sijaj in 
ponos gre po besedah ravnateljice 
mag. Branke Hrast Debeljak iskati 
v 96-odstotni uspešnosti maturan-
tov, visokem povprečnem številu 
točk in petih zlatih maturantkah. 
»Mojca Grižnik, Julija Herman, Ni-
ka Kaplja, Ines Sovdat in Blažka 
Šturm predstavljajo zlati cvet leto-
šnjih maturantov Gimnazije Tolmin. 
Doseženih 30 točk ali več je spo-
štovanja vreden dosežek,« je s po-
nosom poudarila ravnateljica in ob 
tem izpostavila Niko kot tretjo matu-
rantko v zgodovini eksterne mature 
Gimnazije Tolmin z vsemi doseženi-
mi točkami. Prav zaradi izjemnega 
uspeha je najuspešnejšo med naju-
spešnejšimi gimnazijkami na Tolmin-

skem 19. septembra doletela po-
sebna čast – maturitetno spričevalo 
sta ji v družbi še 15 slovenskih dija-
kov podelila predsednik države Bo-
rut Pahor in ministrica za izobraže-
vanje, znanost in šport dr. Maja Ma-
kovec Brenčič. »Za nas je to velika 

čast, predvsem pa potrditev slove-
sa dobre šole, ki svoje dijake v 
svet pospremi opremljene z veliko 
znanja in spretnosti, potrebnih za 
uspešen študij,« je še dodala ravna-
teljica. Ob tej priložnosti se je pose-
bej zahvala tudi maturantu prve ge-

neracije Gimnazije Tolmin in nedav-
no upokojenemu dolgoletnemu sve-
tovalcu na področju družbenih de-
javnosti na Občini Tolmin Rafaelu 
Šuligoju. Ta je vrsto let »reševal 
probleme šolskih prevozov in skr-
bel za dobre materialne pogoje na 
gimnaziji – tudi takrat, ko bi to 
pravzaprav morala storiti država«. 
Besedilo in foto: T. Š. F.

NA ISLANDIJI RAZISKOVALI 
OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE
Islandija – Konec septembra smo 
se dijaki četrtega letnika Gimnazije 
Tolmin v okviru projekta Think Glo-
bal, Act Local odpravili na srečanje 
na Islandijo. V dvoletnem projektu, 
ki ga financira Norveški finančni 
sklad, dijaki raziskujemo obnovljive 
vire energije.

Odpeljali smo se do beneškega le-
tališča, od tam pa smo v dopoldan-
skem času odleteli proti Dusseldor-
fu. Po šestih urah postanka smo pot 

»ZLATI CVET« LETOŠNJIH MATURANTOV GIMNAZIJE TOLMIN – Mojca Grižnik, Julija Her-
man, Nika Kaplja, Ines Sovdat In Blažka Šturm v družbi profesorja Radovana Lipuščka in rav-
nateljice mag. Branke Hrast Debeljak.
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prihodnjem letu, saj smo po navodi-
lih uredbe dolžni to narediti najka-
sneje do 31. 12. 2016.

Zastavili smo tudi enega večjih 
projektov, to je ustanovitev zadruge 
Lesno predelovalne verige. K sodelo-
vanju smo povabili lokalna podjetja 
in posameznike, ki v tej panogi vidi-
jo možnost za razvoj. Zadruga pa je 
tudi priložnosti za zagotavljanje re-
dnega čiščenja gozdov, dodatne za-
poslitve, proizvodnjo energije in to-
plote ter dobavo toplote zainteresira-
nim podjetjem v obrtni coni in ob-
činskim stavbam. V letu 2015 bo 
pripravljena idejna zasnova projekta 
in projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

Občina si je zastavila še en dolgo-
ročen projekt, in sicer urejanje trške-
ga in vaških jeder. V javni razpravi je 
projekt ureditve kobariškega trga, 
izdelani pa bodo tudi idejni urbani-
stični predlogi za ureditev Breginja. 
Oba naj bi v prihodnjem letu posto-
pno že začeli izvajati. Kasneje se 
bodo idejne zasnove ureditve pripra-
vile tudi za druga naselja. Namen 
projekta je ohranjanje identitete kra-
jev in z uporabo določenih elemen-
tov urbane opreme gradnja skupne 
identitete občine. Na podoben način 
nameravamo pristopiti tudi k ureja-
nju infrastrukture na parkiriščih, ko-
lesarskih poteh in pešpoteh.

Letos smo začeli z urejanjem par-
kirišč na Volaričevi ulici in pri kul-

turnem domu v Kobaridu. Parkirišče 
se ureja tudi na degradiranem obmo-
čju opuščenega peskokopa na plani-
ni Kuhinja. Dela naj bi se zaključila 
do marca 2016. Na voljo bo 60 par-
kirnih mest, obenem pa bo omogo-
čen tudi prihod in obračanje vozil 
morebitnega javnega prevoza ter za-
sebnih kombijev.

Pomembna pridobitev so tudi in-
formacijsko-turistične table, s kateri-
mi bomo letos opremili Breginjski 
kot, v prihodnjem letu pa bodo po-
stavljene tudi na Trnovem ob Soči.

Za nami je še eno leto zanimivega 
kulturnega, športnega in družabnega 
dogajanja. Veliko dogodkov smo prek 
javnega razpisa finančno podprli in 
tako pomagali pri izvedbi.

Organizirali bomo srečanje gospo-
darstvenikov iz Posočja in vzhodne 
Bavarske. Občina Kobarid sodeluje z 
Občino Brannenburg iz Bavarske, saj 
ju povezuje zgodovina in prav v letih, 
ki zaznamujejo 100-letnice prve sve-
tovne vojne, so srečanja še pogostej-
ša in odpirajo se nove priložnosti za 
sodelovanje tudi na drugih podro-
čjih.

Občina se je letos uvrstila tudi med 
finaliste natečaja En.občina. Za 
kakšen natečaj gre in s čim se vam 
je uspelo uvrstiti med finaliste?

Natečaj En.občina je namenjen ob-
činam, ki se zavedajo energetsko 
učinkovitega ravnanja in v tem vidijo 

priložnost za izboljšanje energetske-
ga stanja v lokalni skupnosti. Nagra-
de prejmejo tiste, ki so naredile naj-
več na področju učinkovite rabe 
energije in uvajanja obnovljivih virov. 
Letos so jih prav zato poimenovali 
energetsko najbolj prodorne in od-
mevne občine v Sloveniji. V katego-
riji malih občin je bila med finalisti 
tudi Občina Kobarid, ki je lani zgra-
dila energetsko učinkovit vrtec in 
glasbeno šolo, s čimer naj bi se na 
leto zmanjšala poraba toplote za 
92.000 kWh, izpusti ogljikovega dio-
ksida za skoraj 24.000 kilogramov, 
stroški za toploto pa naj bi se zniža-
li za dobrih 9.000 evrov. Večino de-
narja za to naložbo, ki je znašala 
dobra dva milijona evrov, je občina 
pridobila iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj. Za deset stavb v lasti 
občine je bila izdelana energetska 
izkaznica. Z energetsko prenovo OŠ 
smo letno zmanjšali rabo toplote za 
skoraj 357.000 kWh, izpuste ogljiko-
vega dioksida za skoraj 77.000 kilo-
gramov, pri obratovanju in vzdrževa-
nju pa naj bi prihranek znašal dobrih 
63.000 evrov letno. Naložba je zna-
šala več kot 322.000 evrov, večino 
sredstev je občina pridobila na Mini-
strstvu za infrastrukturo. Pomem-
ben projekt je bil tudi uvajanje ener-
getskega knjigovodstva v občinskih 
javnih stavbah in izvedba številnih 
izobraževalnih delavnic ter informi-
ranje javnosti.

Kaj menite o izboru letošnjih ob-
činskih nagrajencev?

Najprej bi še enkrat čestital vsem 
letošnjim nagrajencem. Komisija ni 
imela lahke naloge in vesel sem, da 
je Občinski svet Občine Kobarid pod-
prl njihov predlog. Dobili smo dva 
častna občana, Marijana Stresa in 
Pavla Gregorčiča, ki sta vsak po svo-
je zaznamovala 20 let Občine Koba-
rid in si nedvomno zaslužita ta naziv. 
Plaketa je šla v roke Vojka Hobiča, 
ki je s svojim dolgoletnim delom in 
prispevkom na različnih področjih 
pustil svoj pečat. Podelili smo tudi 
dve priznanji in tri denarne nagrade; 
v čigave roke so šle, pa lahko prebe-
rete v enem od naslednjih prispev-
kov. Zahvala in moje čestitke pa gre-
do vsem, ki s svojim delom, energijo 
ter zagnanostjo bogatite našo obči-
no.

Kaj bi ob koncu zaželeli vašim ob-
čankam in občanom?

Zahvalil bi se jim za sodelovanje 
in vsak predlog, ki so ga dali. Želim 
jim, da še naprej ostanejo optimistič-
ni in pozitivni ter pripravljeni na so-
delovanje z lokalnim okoljem. Vrata 
moje pisarne ostajajo odprta za vsa 
vprašanja in pobude. Verjamem, da 
nam bo s skupnimi močmi uspelo 
narediti Kobarid še lepši in prijaznej-
ši za nas in za obiskovalce.

Pripravili: Nataša Hvala Ivančič in 
Mateja Kutin

Utrinki

nadaljevali do islandskega letališča v 
Keflaviku in v poznih večernih urah 
prispeli vsak v svoj enotedenski 
dom. Naslednje jutro smo se najprej 
odpravili v šolo Verzlunarskoli Islan-
ds, kjer so nam islandski dijaki pred-
stavili Islandijo, Reykjavik in svojo 
šolo, nato pa še uporabo geotermal-
ne energije v njihovi državi. Mi smo 
Islandcem predstavili tolminsko pod-
jetje Eko Les Energetika d.o.o., ki 
se ukvarja z obnovljivimi viri energije 
in sončno elektrarno na protihrupni 
ograji v Vrtojbi.

Sledil je ogled starega dela mesta 
Reykjavika in arheološke raziskave 
keltskih hiš. Odpravili smo se tudi v 
Blue Lagoon, kjer smo se kljub pra-
vim zimskim razmeram kopali v prije-
tni, naravno topli vodi. Naslednji dan 
smo si po planinarjenju privoščili 
skok v topel bazen. Zelo zanimiv je 
bil ogled mogočnega slapa Gullfoss 
in ene največjih islandskih znameni-
tosti, gejzirja Strokkur. Naše druže-
nje se je bližalo koncu. Zadnji dan 

DEFIBRILATOR BO POMAGAL 
RE[EVATI @IVLJENJA
Livek – Pomembna pridobitev za Li-
vek in okoliške vasi je avtomatski zu-
nanji defibrilator AED, ki so ga letos 
poleti nabavili na pobudo upravnega 
odbora Agrarne skupnosti Livek. 
Sredstva za nakup so, poleg že 
omenjenega odbora, prispevali pod-
jetniki z Livškega.

Avtomatski zunanji defibrilator je 
prenosna elektronska naprava, ki je 
sposobna zaznati zastoj srca pri člo-
veku in ga s pomočjo električnega 
sunka ponovno pognati ter s tem re-
šiti življenje. Za krajane Livškega je 
bilo organizirano tudi usposabljanje, 
ki so ga izvedli s pomočjo Marjance 
Velišček iz Območnega združenja 
Rdečega križa Tolmin, vodil pa ga je 
zdravstveni uslužbenec Sašo Ro-
sič.

Na območju občine Kobarid imamo 
sedaj skupno šest defibrilatorjev, in 
sicer na občinski stavbi v Kobaridu, 

TOLMINSKI GIMNAZIJCI SO V OKVIRU PROJEKTA THINK GLOBAL, ACT LOCAL raziskovali 
Islandijo in spoznavali njihove obnovljive vire energije. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

smo si ogledali delovanje geotermal-
ne elektrarne, ki Reykjavik oskrbuje 
s toplo vodo, in v narodnem muzeju 
spoznali košček islandske zgodovi-
ne. Zvečer je sledila še zadnja sku-
pna večerja in let domov.
Islandija nas je s svojimi naravnimi 

danostmi in gostoljubnostjo prijetno 
presenetila. Kljub vsemu pa nam je 
hitro spreminjajoče se vreme malce 
mešalo štrene. Islandija, hvala za 
vse! »Takk!«
Eva Kovačič, dijakinja 4. a razreda 
Gimnazije Tolmin
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Dva nova ~astna ob~ana
16. oktobra je v Kulturnem domu 

Kobarid potekala slavnostna seja Ob-
činskega sveta Občine Kobarid. Žu-
pan Robert Kavčič je podelil letošnja 
občinska priznanja in nagrade: dva 
naziva častni občan, plaketo, dve pri-
znanji in tri denarne nagrade.

Naziv častni občan je za izjemen 
prispevek k razvoju, promociji in 
ugledu občine ter njenemu povezo-
vanju v širšem družbenem prostoru 
prejel Pavel Gregorčič. Župan je bil 
tri mandate. Začetki, ko je občino z 
ekipo občinske uprave postavljal na 
noge, so bili težki, a obenem zanimi-
vi. Njegovo znanje, strokovnost in 
odločnost so pripomogli k razvoju ter 
ustvarili dobre pogoje za življenje. Bil 
je kos pritiskom in preprekam, s ka-
terimi se je srečeval, predvsem v ča-
su popotresne sanacije. Naravne ne-
sreče so terjale veliko njegove anga-
žiranosti. Skupaj s pristojnimi služ-
bami je uspel, da je večina občanov 
popotresno obnovila svoje domove in 
da se je obnovila občinska infrastruk-
tura, tudi Kulturni dom Kobarid, 
Dom Andreja Manfrede in Zelena 
hiša. V času njegovega županovanja 
se je uredila komunalna in cestna 
infrastruktura, zgradili čistilna napra-
va Kobarid in južna obvoznica. Ko je 
županski stol predal svojemu nasle-
dniku, je postal občinski svetnik in 
vse do lani aktivno sodeloval pri obli-
kovanju ter uresničevanju občinske 

politike. S svojo družino vseskozi 
zgledno skrbi za Muzejsko zbirko Si-
mona Gregorčiča na Vrsnem.

Gregorčič je človek z veliko zače-
tnico. V prihodnost gleda pozitivno 
in z manjšo mero kritičnosti do dr-
žave, ki si prizadeva združiti občine. 
V času županovanja je namreč doka-
zal, da so majhne občine potrebne in 
lahko zgled velikim.

Marijan Stres je naziv častnega 
občana prejel za izjemno delo na 
področju gasilstva, zaščite in reševa-
nja ter družbeno koristnih dejavnosti. 
Gre za izjemnega človeka, ki je svoje 

osebno življenje podredil potrebam 
širše družbene skupnosti. Pri 20. le-
tih se je vključil v Prostovoljno gasil-
sko društvo (PGD) Kobarid. Gasilci 
so nepogrešljivi in vredni vsega spo-
štovanja, saj so pripravljeni prosto-
voljno narediti vse za sočloveka. 
Znanje, pozitivno energijo in čas je 
Stres predajal mladim. Usposobil je 
nemalo ekip, ki so žele uspehe na 
tekmovanjih, marsikateri gasilec pa 
je danes nepogrešljiv član PGD. Z 
ustanovitvijo Občine Kobarid se je 
ponovno vzpostavila Gasilska zveza 
(GZ) Kobarid in Civilna zaščita (CZ) 

Utrinki

LETOŠNJI OBČINSKI NAGRAJENCI (iz leve): predsednik nagrajenega planinskega odseka Vasja Bric, Borut Skočir, Karmen Ostrožnik, Vojko 
Hobič, Marijan Stres, župan Robert Kavčič, Pavel Gregorčič, Miranda Leban, Mirko Kurinčič in predsednik Komisije za nagrade in priznanja 
Občine Kobarid Edi Melinc. Foto: Tatjana Šalej Faletič

na objektu v Podbeli, na gasilskem 
domu v Breginju, na stavbi nekdanje 
šole na Livku, na gasilskih domovih 
na Vrsnem in v Drežnici.
Nataša Hvala Ivančič

ZGRABI KONFLIKT ZA ROGE, 
MEDIACIJA TUKAJ JE
Severna Primorska – Na Sever-
nem Primorskem deluje skupina 
mediatork (Katja Dakskobler, 
Alenka Palian, Meta Prezelj in Da-
mjana Uršič), ki mediacijo predsta-
vljamo širši javnosti, saj ugotavljamo, 
da se pri nas o tem načinu reševa-
nja težav ne ve ravno veliko. Zato se 
nagibamo k temu, da ustanovimo 
zavod, ki bo nudil tovrstne storitve.

Gre za koristen pristop za vsakogar, 
ki se znajde v konfliktnem položaju, 
pa naj si gre za osebne, partnerske, 
starševske, družinske, prijateljske, 
medsosedske spore ali pa tiste zno-
traj podjetja. Zanjo se največkrat od-
ločajo tam, kjer je lahko hitra rešitev 

v korist med sprtimi udeleženci, pa 
tudi tam, kjer se med seboj sprti za-
vedajo negativnih posledic nereše-
vanja spora na sporazumen način in 
kjer želijo biti slišani oziroma upošte-
vani vsi naenkrat.

Da proces mediacije steče in pripe-
lje do ugodne rešitve za obe stranki, 
morajo biti izpolnjena tri glavna na-
čela mediacije: prostovoljnost, me-
diatorjeva nevtralnost in stroga zau-
pnost. Včasih se pripeti, da potrebo 
po mediaciji začuti samo ena od 
strank. V tem primeru stranka, ki si 
želi mediacijo, pristopi k mediatorju, 
mu obrazloži težavo, mediator pa 
nato na željo stranke pokliče še dru-
go in se skuša dogovoriti za sreča-
nje. Če je pri tem uspešen, se medi-
acija lahko začne. Zgodi se tudi, da 
sta stranki v tako hudem sporu, da 
ena z drugo ne moreta več komuni-
cirati. V tem primeru se lahko media-
cija izvaja tudi ločeno z vsako stran-
ko posebej.

Če je problem kompleksnejši, se 

lahko rešuje sistematično na več 
srečanjih, če pa je enostavnejši, 
običajno zadostujeta do dve sreča-
nji. Na splošno vsako mediacijsko 
srečanje v povprečju traja do uro in 
pol.

Mediacija ima veliko prednosti, med 
katerimi velja omeniti hitrost reševa-
nja (eno ali nekaj srečanj), učinkovi-
tost (od 50- do 95-odstotna uspe-
šnost) in nižje stroške (udeleženca 
si stroške običajno delita).

Poleg teh treh prednosti je pomem-
bno, da imata oba udeleženca medi-
acije priložnost, da v procesu dejav-
no sodelujeta in se poslušata. To 
posledično izboljša njuno siceršnjo 
komunikacijo in odnos ter zmanjšuje 
možnost zaostrovanja sporov v pri-
hodnje, saj udeleženca v procesu 
mediacije razvijeta in ozavestita tudi 
določene komunikacijske spretno-
sti, ki jih prej morda nista imela. Ne 
nazadnje pa je njena prednost tudi 
ta, da ima dogovor sklenjen na me-
diaciji in overjen pri notarju enako 

veljavo kot sodna odločba. Zato lah-
ko rečemo, da mediacija stremi k te-
mu, da je zadovoljstvo in sprejemlji-
vost rešitve obojestransko.
Mediatorke

KULTURNA DEDI[^INA 
POSO^JA PREDSTAVLJENA V 
PRAGI IN BRUSLJU
Praga, Bruselj – Na povabilo direk-
torja Vojaškega zgodovinskega inšti-
tuta v Pragi, polkovnika Aleša Kniž-
ka, sva se zgodovinarja mag. Da-
mjana Fortunat Černilogar in 
mag. Tadej Koren v češki prestolni-
ci udeležila dvodnevne mednarodne 
konference »1915 – New Enemies, 
New Challenges«. Ta je v drugi po-
lovici septembra potekala v prosto-
rih Poslanske zbornice češkega 
parlamenta. Na konferenci sem v 
sklopu predavanja z naslovom »The 
dead are all on the same side – mili-
tary cemeteries at the Soča (Isonzo) 
Front« najprej spregovorila o voja-

Občine Kobarid, znotraj katere se je 
Stres zaposlil kot strokovni delavec 
na področju požarne varnosti ter ci-
vilne zaščite in obrambe. Še naprej 
je ostajal prostovoljni gasilec. V kri-
tičnih trenutkih po številnih naravnih 
nesrečah (v času zadnjih potresov je 
bil namestnik poveljnika CZ Občine 
Kobarid), je Stres zmogel dobro kon-
centracijo, pravilno presojo in hitre 
ter prave odločitve. Bil je tudi povelj-
nik GZ Kobarid, PGD Kobarid, še 
danes pa je član regijskega štaba CZ 
in predsednik gasilske severnopri-
morske regije. Kot zaveden Kobaridec 
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si je prizadeval za ohranjanje Koba-
rida in vsega, kar je z njim povezano. 
Kritičen je do sistema in skromnosti 
zavedanja, kaj imamo ter kje živimo.

Plaketo je za vsestransko udejstvo-
vanje in požrtvovalno delo na širšem 
družbenem ter humanitarnem podro-
čju prejel Vojko Hobič. Zaznamoval 
je družbeno dogajanje na Kobari-
škem. Pomemben je njegov prispe-
vek pri ustanavljanju Kobariškega 
muzeja, kjer je bil 20 let zaposlen, z 
njim pa sodeluje še danes. Njegova 
prizadevanja so bila tesno povezana 
z zgodovinskim turizmom. Pomagal 
je lovcem pri obnovi koče na Starij-
skem vrhu. 15 let je bil aktiven član 
upravnega odbora Turistične zveze 
Gornjega Posočja, veliko prostega 
časa namenja humanitarnemu delu, 
dva mandata je bil predsednik tol-
minskega območnega združenja Rde-
čega križa Slovenije. Zadnja leta 
aktivno raziskuje preteklost. V času 
100-letnice soške fronte bo izšla nje-
gova knjiga o železnici, ki je povezo-
vala Kobarid in Čedad. Obnavlja tudi 
korita na Kobariškem. Kot predse-
dnik Krajevne organizacije Zveze 
borcev za vrednote NOB Kobarid 
skrbi za spomenike NOB in organi-
zira spominske slovesnosti.

Za prispevek pri ohranjanju kultur-
no-zgodovinske in etnološke dedišči-
ne na Drežniškem je priznanje prejel 
Mirko Kurinčič. Pred desetletji je pre-
poznal pomen zgodovinsko-etnološke 
dediščine in prisluhnil domačinom, 

ki so prvo svetovno vojno doživeli. 
Pripovedi so postale še bolj žive z 
zbiranjem materialnih ostalin. Uredil 
je muzejsko zbirko Botogonice in bil 
pobudnik vzpostavitve Muzeja na 
prostem Zaprikraj na območju nek-
danje prve italijanske frontne črte, ki 
je danes del Poti miru od Alp do Ja-
drana. Obnovil je velik del zidov, oči-
stil jarke in kaverne, še danes pa po-
maga pri vzdrževanju. Dejaven je na 
kulturnem področju. Bil je pobudnik 
in organizator več prireditev, 40 let 
poje v Mešanem pevskem zboru Dre-
žnica, sodeluje z domačo župnijo, 
turističnim društvom, krajevno sku-
pnostjo, bil je občinski svetnik, je pro-
stovoljni nadzornik v Triglavskem na-
rodnem parku ter zagrizen planinec.

Priznanje za dolgoletno uspešno in 
predano delo na področju zdravstve-
nega varstva otrok ter mladine je 
prejela Miranda Leban. Diplomirala 
je na ljubljanski medicinski fakulteti 
in leta 2000 pridobila strokovni naziv 
specialistka pediatrije. Lebanova dela 
v Dispanzerju za otroke na Zdrav-
stveni postaji Kobarid, kot zdravnica 
pa se vključuje tudi v službo nujne 
medicinske pomoči. Starši mladole-
tnih otrok imajo z njo same pozitiv-
ne izkušnje in izredno cenijo njeno 
strokovnost, prijaznost ter skrbnost, 
saj se zavedajo pomena dobrega pe-
diatra v domačem kraju. Prijazen in 
topel nasmeh jim pomeni veliko opo-
ro, otrokom pa zmanjšuje občutke 
tesnobe ter strahu pred zdravniki.

Za prizadevno delo na področju 
glasbene in likovne umetnosti ter 
kulturnega življenja v Kobaridu je 
denarno nagrado prejel Borut Sko-
čir. Kot osnovnošolca ga je pritegni-
lo likovno ustvarjanje, začel je tudi 
igrati kitaro in pisati pesmi, pred-
vsem duhovne popevke, s katerimi 
se je večkrat predstavil na festivalu 
Ritem duha. Njegov največji dosežek 
je izdaja samostojne plošče Naj te 
spoznajo z 12 avtorskimi skladbami. 
Sodeluje z mladinskim pevskim zbo-
rom kobariške šole in vodi otroški 
zbor v domači župniji. Leta 2011 je 
v Kobaridu organiziral samostojni 
koncert, na istem odru pa leta 2013 
zapel z Aleksandrom Mežkom. Ob 
letošnjem kulturnem prazniku je pro-
stovoljno pripravil Fuzijo, dogodek, 
na katerem je z mladimi in dvema 
kulturnima društvoma povezal likov-
no in glasbeno umetnost. V sodelo-
vanju z Leonido Kanalec (klavir), 
Matejem Šarfom (bas kitara), Bine-
tom Kurinčičem (električna kitara) 
in Patrikom Bašljem (bobni) nasto-
pa tudi na športnih in družabnih 
dogodkih.

Denarno nagrado je za uspešno 
delo na področju organiziranega pla-
ninstva in urejenosti planinske infra-
strukture v Breginjskem kotu ter 
njegove promocije prejelo Planinsko 
društvo (PD) Kobarid – odsek Bre-
ginj. Leta 1994 je skupina zagnanih 
planincev aktivno pristopila k ureja-
nju planinskih poti na pogorju Stola 

in organizaciji prvega pohoda iz Bre-
ginja na Breški Jalovec, ki je postal 
tradicionalen. Društvo se je leta 1998 
pridružilo PD Kobarid, znotraj kate-
rega je ustanovilo svoj odsek. Uresni-
čili so ambiciozno zastavljen pro-
gram. Poskrbeli so za trasiranje in 
ročni izkop novih planinskih poti ter 
uredili poti na Muzec in Stol. Z Ra-
zvojnim društvom Breginjski kot so 
sodelovali pri postavitvi bivaka pod 
Muzcem. Društvo uspešno sodeluje 
s Podružnično šolo Breginj in mla-
dim približuje vrednote planinstva. 
Člani so aktivni pri organizaciji in 
soorganizaciji dogodkov, prek sple-
tnih portalov pa dobri promotorji 
planinstva ter Breginjskega kota.

Za 20-letno uspešno delovanje in 
strokovno delo na področju glasbene 
vzgoje pa je denarno nagrado prejel 
Otroški pevski zbor Osnovne šole 
Simona Gregorčiča Kobarid in zbo-
rovodkinja Karmen Ostrožnik, ki je 
zbor tudi zasnovala. Pred 20 leti je z 
navdušenjem sprejela izziv, da otro-
kom omogoči razvoj na pevskem 
področju ter poživi dogajanje na kul-
turnih prireditvah v šoli in kraju. 
Leta 1997 je imela z 12 učenci prvi 
javni nastop, ki se ga je udeležilo 
devet poslušalcev. To ji ni vzelo volje 
in vztrajno je gradila naprej. Danes 
v zboru poje 40 učenk in učencev, 
poslušalcev pa je toliko, da jih ne 
šteje več. Repertoar obsega pesmi 
slovenskih in primorskih skladateljev. 
Sodeluje na skoraj vseh šolskih pri-

Utrinki

ških pokopališčih padlih na soški 
fronti, mag. Koren pa je v okviru pre-
davanja »The Isonzo Front hundret 
years later – the case of the Walk of 
Piece« predstavil Pot miru. Poleg 
naju so sodelovali še predavatelji iz 
Avstrije, Češke, Italije, Madžarske, 
Nemčije, Poljske in Slovaške. Dobro 
obiskane konference sta se udeleži-
la tudi slovenski veleposlanik v Pragi 
Leon Marc in njegov namestnik Si-
mon Konobelj.

Na povabilo slovenskega veleposla-
ništva v Pragi in omenjenega Voja-
škega zgodovinskega inštituta sva 
oba slovenska predstavnika sodelo-
vala tudi pri razstavi »Vzpomínky na 
sočskou frontu/Spomini na soško 
fronto« ter 22. septembra prisostvo-
vala slovesnemu odprtju v Vojaškem 
muzeju Žižkov. Ob razstavi sva kot 
soavtorja predstavila in promovirala 
bogato kulturno dediščino Posočja, 
predvsem pomnike 1. svetovne voj-
ne, cerkev Svetega Duha v Javorci 

in Pot miru. Odprtju razstave, ki se 
bo novembra selila v Brno, predvi-
dena pa so še njena gostovanja po 
drugih čeških krajih, so prisostvovali 
udeleženci konference in številni 
drugi gostje.

Kulturna dediščina Posočja je bila 
sredi septembra predstavljena tudi v 
prostorih evropskega parlamenta v 
Bruslju. Ob obisku Folklorne skupi-
ne Razor v evropski prestolnici je 
Tolminski muzej omogočil predstavi-

tev ilustracij značilnih tolminskih 
oblačil s konca 19. in začetka 20. 
stoletja, akademske slikarke Jane 
Dolenc ter ob tej priložnost izdelal 
zloženko »Look how well dressed 
they are«, avtorice Karle Kofol.
mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
direktorica Tolminskega muzeja

MAD@ARSKI KULTURNI 
VE^ER V TOLMINSKEM 
MUZEJU
Tolmin – Tolminski muzej je avgusta 
priredil Madžarski kulturni večer, ki 
sta ga sooblikovala Društvo »Peski 
1915–1917« Tolmin in Kulturno dru-
štvo Meritum iz Szegeda. Povod 
zanj je bila izdaja knjige madžarske-
ga raziskovalca vojaške zgodovine 
dr. Lajosa Négyesija Gora krvi in 
vzdihljajev. Številne obiskovalce so v 
večer vpeljali zvoki madžarskega na-
rodnega instrumenta tárogató, na 
katerega je zaigral Mihály Matus. 

NA MEDNARODNI KONFERENCI V POSLANSKI ZBORNICI ČEŠKEGA PARLAMENTA je di-
rektorica Tolminskega muzeja mag. Damjana Fortunat Černilogar najprej spregovorila o voja-
ških pokopališčih padlih na soški fronti, mag. Tadej Koren iz Ustanove »Fundacija Poti miru v 
Posočju« pa je predstavil Pot miru. Foto: Vladimir Černilogar
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reditvah in drugih dogodkih v orga-
nizaciji lokalne skupnosti in društev, 
pa tudi izven meja občine. Zbor je 
20. obletnico delovanja obeležil s 
koncertom, posvečenem skladatelju 
Pavlu Kalanu.
Po obrazložitvah povzeli Nataša Hvala 
Ivančič in Mateja Kutin

Kobarid v znamenju okusov 
in umetnosti

Letošnji festival okusov in umetnosti 
Jestival, ki ga je organizirala Lokalna 
turistična organizacija Sotočje – Tu-
ristično informacijski center Kobarid, 
je v Kobaridu postregel z bogato po-
nudbo okusov, umetnosti, kulture ter 
ustvarjanja. Rdeča nit prireditve je bil 
nonin birtoh, glavna zvezda pa koba-
riški štrukelj, ki so ga ponujale vse 
gostilne, društva in kuharji iz OŠ Si-
mona Gregorčiča Kobarid. Gastrono-
miji in umetnosti so se pridružili li-
kovni ustvarjalci, rokodelci ter pevci 
iz Posočja. Skozi celodnevni program 
so predstavili svoje delo in poglede 
nanj ter se v sproščenem popoldan-
skem vzdušju družili. Skupaj z obi-
skovalci so poskusili tradicionalne 
lokalne jedi: soško postrv, friko, ko-
bariške štruklje, buške krafe, specia-
litete restavracij in odlične sire, sala-
me … Manjkalo ni niti kobariško 
pivo, pa tudi različna vina, ki so se 
odlično podala k jedem.

V Zeleni hiši je svoja dela razstavil 
slikar Rudi Skočir in kiparja Damijan 
Kracina ter Vasja Kavčič, v pritličju 

Utrinki

pa so svoj prostor našli likovniki iz 
OŠ Kobarid in livška zgodba o Krivo-
petah. Zaživela je tudi hiša Polonka, 
kjer so ves dan potekale projekcije 
filmov režiserja Jana Cvitkoviča. Obi-
skovalci so si premierno ogledali mi-
ni video Dejana Fona Krajnika, ki je 
nastal po inspiraciji Cvitkovičevega 
filma Kruh in mleko. Ogledali pa so 
si lahko tudi razstavo Nonini birtohi. 
V Hotelu Hvala je svoje kreacije pred-
stavljal modni oblikovalec Borut Šu-
lin, v preddverju Restavracije Kotlar 
pa so bile razstavljene slike iz peska 
slikarke Stanke Golob.

Dogajanje na trgu je popestrila 
otroška ustvarjalna delavnica Jestival-
ski predpasnik in nastop osnovnošol-
cev iz Podružnične šole Breginj. Pro-
gram Jestivala so obogatila društva 

in posamezniki iz Posočja. Zapele so 
pevke Pevskega zbora Sedlo, Vokal-
ne skupine Drežnica in Gadičke iz 
Krajevne skupnosti Poljubinj-Prape-
tno, Kulturno-umetniško društvo – 
Igralska skupina Drežnica pa je upri-
zorilo odlomek iz spevoigre Magda-
lenca. Obiskovalci so lahko prisluhni-
li kvartetu učencev solopetja iz razre-
da Marjetke Luznik (sestavljajo ga 
še Mateja Uršič, Dejan Fon Krajnik 
in Severin Luisa) in bili priča vrhun-
skemu solo nastopu Marjetke Luznik 
in Anje Skočir. Duo Dovč&Vovk pa 
sta s svojimi izvedbami ljudske glasbe 
popestrila dan in zaokrožila večer.

Na odru so z nami svoje delo, iz-
kušnje in poglede na kulinariko in 
umetnost delili slikar Skočir, kiparja 
Kracina in Kavčič, Debora von Ka-

stelmur iz Restavracije Kotlar, Valter 
Kramar in Ana Roš iz Hiše Franko, 
Gorazd Marksl iz Restavracije Topli 
val ter Anka Lipušček Miklavič iz 
Mlekarne Planika. Bili so enotnega 
mnenja, da je za vrhunske rezultate 
v kulinariki in umetnosti treba imeti 
veliko domišljije ter ljubezni.

Jestival okusov in umetnosti je 
obiskal tudi kobariški župan Robert 
Kavčič, ki se je zahvalil in čestital 
vsem, ki so na kakršen koli način 
pomagali, da je dogodek, ki ga je 
podprla tudi Občina Kobarid, uspel.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

@upan sprejel zlati 
maturantki 

Konec septembra je župan Občine 
Kobarid Robert Kavčič sprejel zlati 
maturantki Blažko Šturm in Veroni-
ko Šavli. Ob tem velikem uspehu jima 
je čestital in zaželel veliko uspehov 
na nadaljnji poti ter jima podaril spo-
minsko darilo občine, portret Simona 
Gregorčiča v okvirju, in denarno na-
grado. Zlatima maturantkama je če-
stitala tudi ravnateljica OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid Melita Jakelj. Po-
nosna na nekdanji učenki je poveda-
la, da so ti izjemni rezultati spodbu-
da tudi za vse zaposlene na šoli in 
učence, ki jo obiskujejo.

Blažka Šturm, ki je obiskovala Gi-
mnazijo Tolmin, je za odličen rezul-
tat mature izvedela ravno na rojstni 
dan in kot pravi sama, je bilo to njeno 
najlepše darilo. »Ta dosežek je zame 

KOBARIŠKI ŠTRUKELJ – glavna zvezda Jestivala, ki so ga ponujale vse gostilne, društva in 
kuharji iz OŠ  Kobarid.

Sledil je nagovor direktorice Tolmin-
skega muzeja. Izpostavljen je bil Mr-
zli vrh, kjer so pred stotimi leti pote-
kali srditi boji med avstro-ogrsko in 
italijansko vojsko. Avtor v knjigi 
obravnava prav dogajanje na tem 
prostoru, predstavi način življenja in 
oskrbe gorskih enot ter izgradnjo 
obrambnega sistema. Na prireditvi 
je prisotnega avtorja predstavila ure-
dnica knjige mag. Mojca Rutar, ki 
je obrazložila odločitev za prevod 
knjige, spregovorila o njenem nasta-
janju in predstavila vsebino.

Vedno večje zanimanje za soško fron-
to je pred leti v Posočje pripeljalo tu-
di dr. Négyesija in člane Sekcije za 
vojaško arheologijo pri Madžarskem 
združenju za vojaške znanosti, leta 
2013 pa še snemalno ekipo madžar-
ske televizije. Ob raziskavah so bili 
pridobljeni novi podatki o majorju 
Miksu Diendorferju, poveljniku eno-
te III/46. Ponovno je bil odkrit njegov 
grob in izvršen prekop posmrtnih 

ostankov v Szeged. Vse to je botro-
valo odločitvi za izdajo slovensko-
angleške predelane izdaje knjige dr. 
Négyesija iz leta 2007. Društvo »Pe-

ski 1915–1917« Tolmin in Tolminski 
muzej sta knjigo izdala ob 100. 
obletnici izbruha bojev na soški fron-
ti. Ta prinaša madžarski pogled na 

Mrzli vrh, krvave boje avstro-ogrskih 
branilcev in številne sledi III. bataljo-
na 46. pehotnega polka iz Szegeda.

Madžarska televizija je v dokumen-
tarnem filmu z naslovom In listje je 
odpadlo sledila prav potem tega pol-
ka in njegovega poveljnika. Scena-
rist in režiser filma Ferenc Papp je 
za predvajanje v Tolminu omogočil 
podnapise v slovenskem jeziku, 
medtem ko je prevod besedila filma 
iz angleškega jezika opravila mag. 
Rutarjeva.

Člani Kulturnega društva Meritum iz 
Szegeda, na čelu s predsednikom 
Gáborjem Murányijem, so za dru-
žabni zaključek Madžarskega kultur-
nega večera pripravili pokušnjo tra-
dicionalnega madžarskega paprika-
ša in predstavili značilne madžarske 
pijače.
Besedilo in foto: mag. Damjana 
Fortunat Černilogar, direktorica 
Tolminskega muzeja

MADŽARSKI KULTURNI VEČER V TOLMINSKEM MUZEJU – (iz leve): Stanko Jermol iz dru-
štva Peski, dr. Lajos Négyesi, avtor knjige Gora krvi in vzdihljajev, predsednik društva Meritum 
iz Szegeda Gáborj Murányi in urednica knjige mag. Mojca Rutar.
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velika potrditev dela skozi vsa štiri 
leta gimnazije, hkrati pa mi je odprl 
vrata za študij medicine, ki je bil mo-
ja velika želja in katerega se že zelo 
veselim,« je povedala Blažka.

Veronika Šavli je srednješolski gi-
mnazijski program uspešno zaključi-
la na Škofijski klasični gimnaziji v 
Ljubljani in bo študij nadaljevala na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani. Ob 
tem izjemnem uspehu je povedala: 
»Vedno sem si želela postati zlata 
maturantka, toda te sanje so tekom 
dijaških let postopoma bledele. Vse le 
ni bilo tako enostavno, kot se je prvi 
hip zdelo. Nekako pa mi je vendarle 
uspelo. Še enkrat sem si dokazala, da 
se z vztrajnostjo in delavnostjo lahko 
marsikaj doseže. Da so sanje uresni-
čljive. In da ne smem nikoli obupati. 
Uspeh pa mi je ne nazadnje odprl 
tudi vrata za nadaljnje šolanje in pot 

k želenemu poklicu.«
Sprejema zlatih maturantk sta se 

udeležila tudi podžupan Marko Mi-
klavič in predsednica Odbora za ne-
gospodarstvo in družbene dejavnosti 
Danica Hrast, ki sta mladima zlatima 
maturantkama čestitala ter zaželela 
veliko študijskih uspehov. Za spre-
mljevalni kulturni program je poskr-
bel domači kantavtor Borut Skočir.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Prvi {olski dan
Z novim šolskim letom je v šolske 

klopi Osnovne šole Simona Gregor-
čiča Kobarid sedlo 45 prvošolcev. Na 
centralni šoli v Kobaridu so jih spre-
jeli učenci nižjih razredov in posebej 
zanje pripravili prisrčen kulturni pro-
gram. Prvošolce in starše je pozdra-
vila ter nagovorila ravnateljica Melita 
Jakelj, ki jim je zaželela dobrodošli-

co in jim ob tem velikem dogodku 
čestitala. S spodbudnimi besedami in 
čestitkami jih je pospremil tudi ko-
bariški župan Robert Kavčič, ki je v 
svojem nagovoru poudaril pomen 
znanja ter varnosti. Ob tej priložnosti 
je Občina Kobarid vsakemu prvošol-
cem podarila letno nezgodno zavaro-
vanje in v sodelovanju s Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Kobarid odsevni brez-
rokavnik ter kapo. Slednje je otrokom 
predal redar Janko Volarič, ki jih bo 
obiskoval in z njimi sodeloval celo 
šolsko leto. Pozdravila jih je tudi di-
rektorica Mlekarne Planika Anka 
Lipušček Miklavič in jim podarila 
sir, ki so ga izdelali posebej zanje.

Uradnemu sprejemu je sledil dru-
žabni del. Prvošolci so si ogledali 
razred, v katerem bodo preživeli šol-
sko leto. V družbi prijateljev, staršev 

ZLATI MATURANTKI VERONIKA ŠAVLI IN BLAŽKA ŠTURM na sprejemu pri kobariškem župa-
nu Robertu Kavčiču.

Utrinki

in učiteljic so se posladkali s torto.
Podružnične šole (PŠ) so 1. septem-

bra sprejele 19 prvošolcev: dva v PŠ 
Breginj, deset v PŠ Drežnica in sedem 
v PŠ Smast. Prvošolce v krajih Breginj 
in Smast je na prvi šolski dan poz-
dravil in nagovoril podžupan Marko 
Miklavič. Ob tem velikem dogodku 
jim je čestital in jim zaželel vesel ter 
varen vstop v šolske klopi. Drežniške 
prvošolce je v družbi ravnateljice obi-
skal in jim čestital župan Kavčič.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Najbolj{e novice iz sveta
Skupina prostovoljcev iz Kobarida 

in Tolmina se je 11. septembra pri-
družila 300 prostovoljcem, ki so po 
vsej Sloveniji razdelili 10.000 izvodov 
časopisa Najboljše novice iz sveta in 
prav toliko kefirjev Mlekarne Planika. 
Skupino je za tolminsko in kobariško 

PRVI ŠOLSKI DAN na Osnovni šoli Simona Gregorčiča Kobarid.

KORITO Z VODO STOJI OB KOBARIŠKI ZGODOVINSKI POTI – konec septembra ga je ob fi-
nančni podpori Občine Kobarid v predelu, ki vodi proti slapu Kozjak in ga domačini poznajo pod 
imenom Zaročišče, postavilo TD Kobarid.

NOVA TURISTI^NA 
PRIDOBITEV – KORITO 
ZA POPOTNIKE
Kobarid – Na Kobariški zgodovinski 
poti, v Zaročišču proti slapu Kozjak, 
je Turistično društvo (TD) Kobarid ob 
finančni podpori Občine Kobarid ko-
nec septembra namenu predalo no-
vo korito z vodo za mimoidoče po-
potnike in turiste. V neposredni bliži-
ni je nekoč že stalo korito, ki pa so 
ga lastniki v sedemdesetih letih od-
stranili. Potreba po pitni vodi ob tej 
poti, po kateri se na leto sprehodi 
več kot 30.000 pohodnikov, je kar 
klicala, zato je Občina Kobarid pod-
prla zamisel o izdelavi novega korita, 
izdelanega iz batiranega betona. Na 
sprednji strani korito krasi ornament 
z rožo, nad pipo pa je vklesana letni-
ca izdelave – 2015.

dne podali proti slapu. Prisotne je 
pozdravila predsednica TD Kobarid 
Lidija Koren, župan Robert Kavčič 
pa je v svojem nagovoru poudaril, 
da je Občina Kobarid vedno pripra-
vljena finančno podpreti projekte, ki 
slonijo na prostovoljstvu in služijo tu-
rizmu. O zamisli in izvedbi je zbra-
nim spregovoril avtor Vojko Hobič, 
korito pa je blagoslovil duhovnik Sil-
vo Leban. Za prijetno in veselo 
vzdušje, kot se za tako priložnost 
spodobi, je poskrbel mladi harmoni-
kar Jure Koren iz Drežnice.
Kljub nedavnemu uradnemu odprtju 
se korito s pridom uporablja že od 
prvega dne priključitve na vodovod 
oziroma od julija dalje. Ob koritu je 
postavljena tudi klopca, ki lepo do-
polnjuje prostor.
Besedilo in foto: Vojko Hobič, avtor 
korita in član TD Kobarid

Na svečani predaji korita v uporabo 
se je zbralo lepo število domačinov, 

prisotni pa so bili tudi udeleženci 
Festivala pohodništva, ki so se tega 
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občino koordinirala Danica Hrast.
Glavna organizatorja, Ministrstvo 

za zunanje zadeve in Slovenska fi-
lantropija, sta vesela, da je v Evrop-
skem letu za razvoj uspela akcija, ki 
ljudi spodbuja k razmisleku o naši 
aktivni vlogi pri zagotavljanju pravič-
nega, uravnoteženega in trajnostnega 
razvoja. To pa so omogočili prav šte-
vilni prostovoljci in organizacije, ki 
so jih koordinirale na terenu.

V Najboljših novicah iz sveta smo 
lahko prebrali, da je bil v zadnjih 
dveh desetletjih dosežen viden glo-
balni napredek: v devetih od desetih 
držav ljudje živijo dlje, štirje od petih 
ljudi so se naučili brati in pisati, naj-
manj razvite države pa imajo danes 
skoraj trikrat višji povprečni dohodek 
kot v letu 1990. Razlika med bogati-
mi in revnimi državami se manjša. 
Naloga novih trajnostnih razvojnih 

ciljev je nadaljnje premoščanje razlik 
med globalnim jugom in severom – 
za bolj uravnotežen razvoj sveta.

Po končani akciji, ki je potekala na 
štirih lokacijah v Kobaridu, je prosto-
voljce v družbi direktorice Mlekarna 
Planika Anke Lipušček Miklavič spre-
jel župan Robert Kavčič. Prostovoljce 
sta pozdravila tudi podžupan Marko 
Miklavič in komercialist Mlekarne Pla-
nika Miran Božič. Župan se je pro-
stovoljcem zahvalil za čas in trud, ki 
so ga vložili, da so tudi občani Koba-
rida prejeli Najboljše novice iz sveta 
ter kefir kobariške mlekarne, direk-
torici pa za podporo tega pozitivnega 
in odmevnega projekta. Ob tej prilož-
nosti je direktorica mlekarne predsta-
vila sodelovanje v projektu in pove-
dala, da radi podprejo tovrstne pozi-
tivne zgodbe. Prostovoljce je povabi-
la na ogled mlekarne in muzeja, kar 

so z veseljem sprejeli. Konec septem-
bra so si ogledali proizvodnjo in mu-
zej ter poskusili njihove proizvode.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Najbolj simpati~na ofenziva 
Festivala Fronta

Člani Mladinskega kulturno ume-
tniškega društva (Mkud) Kobarid so 
tudi letos poskrbeli za pestro dogaja-
nje v poletnem času. Med 14. in 16. 
avgustom so izvedli 5. ofenzivo Festi-
vala Fronta. 

Kljub manjšemu obsegu festivala 
so organizatorji skrbno izbrali pro-
gram, ki je bil primeren za vse gene-
racije in okuse. Obenem so ohranili 
dobrodelno noto in s sloganom Daj 
petko! pomagali desetletnemu Mate-
vžu, ki zbira denar za nakup poseb-
nega avtosedeža. 

Obisk festivala je bil boljši, kot so 

OKOLI 300 PROSTOVLJCEV je 11. septembra po vsej Sloveniji, tudi v Kobaridu, razdelilo 10.000 iz-
vodov časopisa Najboljše novice iz sveta in prav toliko kefirjev Mlekarne Planika.

FESTIVAL FRONTA Z DOBRODELNO NOTO – zbranih 700 evrov je društvo že nakazalo Mate-
vžu. Foto: arhiv Mkud Kobarid

Utrinki

si upali napovedati. »Energija na sim-
patični 5. ofenzivi je bila izjemno 
pozitivna. Vladalo je sproščeno vzduš-
je,« je povedal Ian Stergar, program-
ski koordinator festivala in dosedanji 
predsednik društva Mkud Kobarid. 
»V petek zjutraj smo ustvarjali na 
delavnicah, zvečer pa smo si pod 
zvezdami ogledali film Rimska zgod-
ba. V soboto smo igrali košarko ter se 
pozno v noč zabavali s skupinama 
SUN SET in D’ŠUPS. Festival se je 
zaključil z lutkovno predstavo Bibice 
na semnju v izvedbi naših članic in 
članov,« je z navdušenjem povzel 
dogajanje na festivalu. Ob koncu je 
še dodal, da je s pomlajeno ekipo in 
novim predsednikom društva Miho 
Klanjščkom »zavel nov veter v jadra 
mladinskega društva, ki obeta dobro 
delo tudi naprej.«
Nataša Hvala Ivančič

PESEM NA VASI 2015 
Poljubinj – Tretjo soboto v septem-
bru je Komorni zbor Musica Viva 
Tolmin z zborovodkinjo Eriko Bizjak 
na čelu organiziral tradicionalno Pe-
sem na vasi. Po tem, ko so pevci z 
Modrejc pred šestimi leti predlagali 
organizacijo koncerta v njihovi vasi-
ci, je komorni zbor leto kasneje za-
pel v Čiginju. V naslednjih letih so 
pevci obiskali še Gabrje, Tolminski 
Lom in Šentviško Goro, letos pa je 
petje odmevalo po Poljubinju. 
Osnovno vodilo vsake Pesmi na vasi 
je druženje ob slovenskih ljudskih 
pesmih – letošnje so po večini imele 
pridih Istre. Okroglih 40 let po nje-
nem nastanku pa je v javnosti po-
novno zadonela himna Poljubinja.

Šesto izvedbo Pesmi na vasi je z do-
brodošlico obiskovalcem odprl pred-

Na prireditvi je zaigral tudi harmoni-
karski orkester Glasbene šole Pal-
bin, pesmi pa so prepevali pevci go-
stiteljskega zbora z gostujočim Kvar-
tetom 7 Plus. Svoj debitantski na-
stop je pod vodstvom zborovodkinje 
Marjetke Luznik zabeležila tudi za 
to priložnost v juniju ustanovljena 
ženska vokalna skupina Gadičke. 
Ker v njej prepevajo pevke iz Polju-
binja in Prapetnega, so si ime nade-
le po potoku Gadiča, ki povezuje 
omenjeni vasi.

Pred sproščenim druženjem ob do-
brotah domačih gospodinj so orga-
nizatorji iz Poljubinja prehodno 
skulpturo Pesmi na vasi predali 
predstavnikom Krajevne skupnosti 
Kneža, kjer bo slovenska ljudska 
pesem zadonela naslednje leto.
E. V. in T. Š. F.

PESEM NA VASI JE LETOS DONELA V POLJUBINJU – na prireditvi je zaigral harmonikarski 
orkester Glasbene šole Palbin, prepevali so pevci gostiteljskega Komornega zbora Musica Viva 
Tolmin z zborovodkinjo Eriko Bizjak in gostujočega Kvarteta 7 Plus. Svoj debitantski nastop je 
pod vodstvom zborovodkinje Marjetke Luznik zabeležila tudi za to priložnost ustanovljena žen-
ska vokalna skupina Gadičke. Foto: Marko Leban

sednik Krajevne skupnosti Poljubinj 
in Prapetno Andrej Leban.Obiskoval-
ci so v nadaljevanju večera ob projek-
ciji starih fotografij Poljubinja in vez-
nem besedilu povezovalcev Ane Ma-

kovec in Erika Vrčona izvedeli marsi-
kaj, tudi to, da vas že vse od leta 1900 
šteje okoli sto hiš in petsto prebival-
cev, katera so domača hišna imena 
in njihov nastanek oziroma pomen.
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Ob~ina Tolmin
Dela na cestni povezavi med 
Poso~jem in Idrijo se bodo 
nadaljevala

Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo (DRSI) je zaključila z 
deli na odseku Bača pri Modreju–Že-
lin, ki je del glavne cestne povezave 
med Posočjem in osrednjo Slovenijo. 
Dobrih 21 milijonov evrov vreden 
projekt je v višini 14,4 milijona evrov 
sofinanciral Evropski sklad za regio-
nalni razvoj. Z rekonstrukcijo so se 
po zagotovilih službe za odnose z 
javnostmi DRSI izboljšale tehnične in 
vozne lastnosti ceste ter prometna 
varnost vseh udeležencev v prometu, 
zmanjšali so se hrup in škodljivi vpli-
vi na okolje.

Strategija prostorskega razvoja Slo-
venije, ki usmerja prostorski razvoj v 
državi, opredeljuje cesto od Bače pri 
Modreju do Dolenje Trebuše kot po-
vezavo čezmejnega pomena, saj veže 
osrednjo Slovenijo z Italijo. Ta 6,4-
kilometrski odsek je bil v preteklosti 
na dveh delih pogosto poplavljen za-
radi narasle Idrijce ter izpostavljen 
vplivu zalednih voda zaradi neureje-
nih hudourniških grap. Preozko ce-
stišče, nezadostna preglednost na 
krivinah, manjkajoči pločniki za pe-

šce v naseljih, neurejeni priključki 
lokalnih cest in avtobusna postajali-
šča ter dotrajani prepusti, podporne 
in oporne konstrukcije – vse to so 
bili razlogi, da cesta ni zagotavljala 
primerne prometne varnosti. Na od-
seku Bača pri Modreju–Dolenja Tre-
buša je investicija obsegala rekon-
strukcijo vozišča, sanacijo in izvedbo 
novih podpornih in opornih kon-
strukcij ter obstoječih prepustov, ure-
ditev in zaščito brežin, obnovitev 
prometne signalizacije, ureditev hu-

dourniških strug, odvodnjavanja, 
pločnikov in avtobusnih postajališč. 
Dela so bila po informacijah DRSI 
najbolj otežena v naseljih Idrija pri 
Bači in Slap ob Idrijci, kjer je zaradi 
utesnjenosti ceste med stanovanjski-
mi objekti izvedba terjala kar nekaj 
usklajevanj z lastniki objektov in ze-
mljišč.

Investicija na odseku Dolenja Tre-
buša–Želin pa je obsegala rekon-
strukcijo vozišča v dolžini štirih kilo-
metrov, izvedbo šestih premostitve-

nih objektov, avtobusnih postajališč 
in opornih zidov ter ureditev bre-
žin.

Na cestni povezavi med Posočjem 
in Idrijo bo DRSI po podatkih službe 
za odnose z javnostmi v skladu z 
državnim proračunom za prihodnji 
dve leti nadaljevala z aktivnostmi na 
večini investicijskih projektov: cestni 
odsek Cerkno–Hotavlje, predor Bača, 
predor Spodnja Idrija, obvoznica Tol-
min, varovanje brežin, viadukt pri 
Kobaridu, ureditev brežin na Jelič-
nem vrhu ter odkupi zemljišč za do-
končanje rekonstrukcije preostalih 
delov ceste na odseku Dolenja Tre-
buša–Želin.
Špela Kranjc

Na Kamnem zaklju~ili z 
obse`nim urejanjem 
komunalne infrastrukture

Rekonstrukcija komunalne infra-
strukture na Kamnem in gradnja 
nove čistilne naprave na levem bregu 
reke Soče je bil eden večjih projektov 
Občine Tolmin v zadnjem letu. Inve-
sticija je bila dodatno zahtevna tudi 
zato, ker je večina gradbenih del po-
tekala pod cesto skozi naselje in so 
bile zato potrebne zapore prometa.

Utrinki

Z REKONSTRUKCIJO ODSEKA BAČA PRI MODREJU–ŽELIN so se po zagotovilih službe za 
odnose z javnostmi DRSI izboljšale tehnične in vozne lastnosti ceste ter prometna varnost vseh 
udeležencev v prometu, zmanjšali so se hrup in škodljivi vplivi na okolje. Foto: Špela Mrak

BA[KA GRAPA V PESMI – 
TOKRAT MALO DRUGA^E
Koritnica – Glasbena ustvarjalnost 
Baške grape se kaže skozi stilsko 
raznoliko sceno kakovostnih glasbe-
nih izvajalcev. Že več let na revijah, 
pevskih srečanjih in gostovanjih do-
ma, še posebej pa izven lokalnega 
okolja, pevski zbori in skupine ža-
njejo pohvale.

Želja po zvočni komunikaciji in glas-
beni ustvarjalnosti pa je živa tudi v 
drugih glasbenih zvrsteh. Kljub te-
mu, da so se pred leti dejavne glas-
bene skupine nekoliko »potuhnile«, 
pa nekateri njihovi člani včasih prije-
tno presenetijo. Tako so žal prema-
lokrat slišani izvajalci zapolnili enega 
od večerov letošnjega festivala Gra-
par v Kampu Šorli na Koritnici. Kan-
tavtorji Renato Štenkler in Klemen 
Kemperle iz Podbrda ter Aleš Moč-
nik iz Hudajužne so na njim lasten 

bil avtorsko besedilo za prvo grapar-
sko himno. 
Svojevrsten glasbeni jezik je na fe-
stivalu s serijo hitrih, agresivnih rit-
mov, ki so se spogledovali z zvrstjo 
»thrash metal«, izoblikovalo pet mla-
deničev skupine Chained pistons s 
Koritnice. Glasbeno druženje jih po-
vezuje že šesto leto. Začetna zased-
ba se je do danes nekoliko spreme-
nila, sedanja pa vztraja od leta 
2012. Skupina že od začetka 
ustvarja lastne skladbe, pri snovanju 
katerih z besedili ali zamislimi za 
glasbo sodelujejo vsi člani. Redno 
se zbirajo na vajah, kar potrjujejo tu-
di domačini. »Med vadbo hiša poka 
po šivih,« so se pošalili njihovi dedki 
in babice, ki so potrpežljivo vztrajali 
na njihovem koncertu. V svoji knjigi 
delovanja imajo z najdebelejšimi čr-
kami zapisana nastopa na festivalih 
GorA RockA in Metaldays.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

GLASBENA ZASEDBA CHAINED PISTONS S KORITNICE je festival zaznamovala s serijo hi-
trih, agresivnih ritmov, ki so se spogledovali z zvrstjo »thrash metal«. Foto: Alenka Zgaga

način povezovali besede v aktualne 
zgodbe ter jim dodajali melodije in 

ritem. Navdušili so tudi z priredbami, 
Aleš pa je za to priliko všečno uglas-
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V okviru tega projekta so izvajalci 
iz Cestnega podjetja Nova Gorica od 
oktobra lani do avgusta letos položi-
li oziroma obnovili 2.600 metrov no-
vega vodovoda ter zgradili 1.800 me-
trov dolgo fekalno kanalizacijsko 
omrežje in meteorno kanalizacijo v 
dolžini 2.100 metrov. Neproblematič-
ne meteorne vode so speljali v reko 
Sočo, fekalno kanalizacijo pa naveza-
li na novo čistilno napravo s kapaci-
teto 350 PE, h gradnji katere je obči-
na morala pristopiti zaradi zakono-
dajnih zahtev države. Cesto skozi 
naselje, pod katero potekata vodovo-
dno in kanalizacijsko omrežje, so 
izvajalci ob zaključku del, ponovno 
asfaltirali. Da bi bilo zapletov, pove-
zanih z gradbenimi deli in posegi v 

okviru projekta, čim manj, so krajani 
imenovali svoj gradbeni odbor, ki je 
sodeloval na operativnih sestankih, 
je povedal na občini zadolženi za 
investicije Borut Rovšček. Sodelova-
nje je bilo po njegovem mnenju zgle-
dno, saj posebnih težav ni bilo.

Celotna vrednost projekta je slabih 
1,4 milijona evrov, od česar 85 od-
stotkov upravičenih stroškov sofinan-
cira Evropski sklad za regionalni ra-
zvoj. Do sedaj je občina po Rovščk-
ovih besedah prejela 770.000 evrov. 
V ločenem projektu je občina nad 
vasjo zgradila tudi nov vodohran in 
transformatorsko napravo za napaja-
nje čistilne naprave, kar jo je stalo 
160.000 evrov.
Špela Kranjc

Neodgovorni ob~ani in 
turisti tvegajo svojo varnost 
in ovirajo dela

Zadnje močno deževje, ki je Tol-
min z okolico zajelo sredi septembra, 
je med drugim sprožilo večji podor 
nad cesto med Zatolminom in plani-
no Polog oziroma cerkvico v Javorci. 
Prvo poročilo geologa je pristojne na 
občini seznanilo, da gre za izredno 
nestabilen teren, čemur je bilo treba 
prilagoditi tudi temeljitost sanacije. 
Kot je povedal mag. Darko Hrast z 
Občine Tolmin, ki spremlja sanacijo, 
je do podora prišlo v neposredni bli-
žini odseka, na katerem so morali 
prav tako v neurju poškodovano ce-
sto pred nekaj leti celo prestaviti za 
nekaj metrov.

Zadnji podor je cesto najbolj kri-

tično poškodoval v dolžini 30 metrov. 
Kot je povedal mag. Hrast, so izvajal-
ci najprej razbremenili brežino tako, 
da so na dolžini več kot 80 metrov 
posekali zaledna drevesa, in sicer do 
osem metrov nad cesto. To je skupaj 
naneslo približno 90 kubičnih metrov 
lesa. Na spodnjem delu kritičnega 
odseka so v celotni dolžini za zašči-
to brežine zgradili tri metre visok 
kamnito-betonski skalomet, preosta-
nek terena pa zaščitili z mrežami ter 
nazadnje vzpostavili prepust in vgra-
dili tampon. Sanacijo bo občina po-
krila iz naslova interventnih sredstev, 
stala pa jo bo – takšna je ocena – do-
brih 40.000 evrov.

Zaključek del, ki vseskozi potekajo 
pod nadzorom geologa, je odvisen 
predvsem od vremenskih razmer, a 

Utrinki

KAMNO IMA 2.600 METROV NOVEGA VODOVODA, 1.800 metrov dolgo fekalno kanalizacij-
sko omrežje in 2.100 metrov dolgo meteorno kanalizacijo. Neproblematične meteorne vode so 
speljane v Sočo, fekalna kanalizacija pa je sedaj navezana na novo čistilno napravo s kapacite-
to 350 PE. Foto: Mateja Kutin

NOV PODOR NAD CESTO V POLOG IN JAVORCO sanirajo, dela pa ovirajo mimoidoči, ki s tem 
močno ogrožajo tudi svojo varnost. Foto: Darko Hrast

SEJEM BIL JE @IV, A KRAVE 
NI BILO MOGO^E KUPITI
Str`i{~e – Vaški praznik Stržiškarski 
sejem kot odraz svojevrstnega soži-
tja človeka in narave v Stržišču pod 
Črno prstjo praznujejo vsako prvo 
avgustovsko nedeljo po sv. Lovren-
cu že najmanj 130 let. Leta 1884 je 
namreč domači župnik v kroniko za-
pisal, da je »na sejmu tega leta va-
ški starešina Kikelj prepovedal 
ples«. S tem je gotovo globoko pri-
zadel vaščane, saj je bil zanje to dan 
veselja po zaključenih najtežjih 
kmečkih opravilih (hribovski košnji, 
žetvi pšenice, setvi repe in ajde ...). 
Še hujša je bila italijanska oblast 
med obema vojnama, ki je sejemsko 
druženje in ples popolnoma zatrla. 
Stojnice so smeli postaviti le Furlani 
s ceneno robo, pa tudi Rezijanom 
so dovolili brusiti škarje, popravljati 
dežnike in krpati posodo.

ostaja. Letos je rojakinja Danjela 
Torkar Mravlja, ki je program tudi 
povezovala, povabila v goste režiser-
ja, igralca in humorista Borisa Ko-
bala. Ta je z veseljem obiskal zanj 
doslej neznani kotiček Slovenije in 
nasmejal z monokomedijo Po mo-
jem Slovenci. Kako lep se ji zdi kraj 
svojih korenin, je z recitacijo avtor-
ske pesmi Stržišče povedala dese-
tletna Tanita Bajramović.

Čar nekdanjega sejemskega vrveža 
je letos ponujala že sedma Grapar-
ska tržnica v organizaciji Iniciative za 
trajnostni razvoj Baške grape. Za-
bavno pa je bilo tudi za otroke, ki so 
se lahko preizkušali na umetni ple-
zalni steni. KS se je potrudila pri 
ureditvi parkirišč in namestitvi doda-
tne sence, v kateri so obiskovalci 
uživali ob bogatem srečelovu ter 
zvokih ansambla Dor Ma Cajt.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

V Stržišču nekdaj tradicionalnih polj-
ščin ne sejejo več, tudi gorska ko-
šnja se je preselila v okolico vasi, 

praznik pa v organizaciji Krajevne 
skupnosti (KS) Stržišče v sodelova-
nju z Društvom Baška dediščina 

STRŽIŠKARSKI SEJEM je letos gostil režiserja, igralca in humorista Borisa Kobala. Ta je z ve-
seljem obiskal zanj doslej neznani kotiček Slovenije in obiskovalce nasmejal z monokomedijo 
Po mojem Slovenci. Foto: Cveto Zgaga
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do konca oktobra mag. Hrast priča-
kuje odpravo popolne zapore za ves 
promet, ki je sedaj vzpostavljena. Kot 
opozarja, je tako nekateri občani kot 
tudi turisti ne upoštevajo, ampak 
prečkajo gradbišče na poškodovanem 
cestnem odseku. S takšnim kršenjem 
močno ogrožajo svojo varnost, obe-
nem pa tudi pri delu ovirajo izvajalce 
sanacijskih posegov.
Špela Kranjc

Nov asfalt za ve~ odsekov 
ob~inskih cest

Kar nekaj občinskih cest je bilo ali 
pa je še vedno v zelo slabem stanju, 
zato je Občina Tolmin letos v okviru 
skupnega projekta pristopila k asfal-
taciji nekaterih odsekov na območju 
Tolmina, Baške grape in Šentviške 
planote. Dela bodo izvajalci iz Ce-
stnega podjetja Nova Gorica predvi-
doma zaključili do sredine novembra, 
investicija pa bo občino stala skoraj 
180.000 evrov, je povedal vodja pro-
jekta Boštjan Uršič.

V hudem neurju konec junija, ki 
je prizadelo ozko območje v okolici 
Tolmina, je močno narasel hudour-
niški potok nanesel ogromne količine 
materiala v pokrit meteorni kanal, ki 
vodi skozi naselje Zatolmin. Velike 
količine vode so zaradi zamašenega 
kanala dvignile asfalt in poškodovale 
zgornji ustroj ceste na 40-metrskem 
odseku javne vaške poti. Prevoznost 
ceste je občina najprej zagotovila z 
intervencijskimi sredstvi, v okviru 
omenjenega projekta pa so za dokon-

čanje del izvedli ponovno asfaltacijo 
ceste. 

Največ posegov so po lanskem ne-
urju terjale ceste v Baški grapi. V 
okviru omenjenega projekta so pred-
videni posegi kar na petih lokacijah 
večinoma v spodnjem delu Baške 
grape. Tako so asfaltirali že predho-
dno saniran 25 metrov dolg odsek 
lokalne ceste Ljubinj–Kneža in 30-
metrski odsek javne vaške poti na 
Kneži, ki ga je takrat močno poško-
doval narasel hudourniški potok. 
Narasle zaledne in površinske vode 
so povzročile tudi udor 16-metrskega 
odseka betonskega vozišča javne po-
ti Klavže–Borovnica. Prevoznost so 
najprej zagotovili z intervencijskimi 
sredstvi, za dokončanje del pa je bi-

lo treba odstraniti še del poškodova-
nega betonskega vozišča, znižati in 
utrditi nivo tamponskega nasutja ce-
ste ter poškodovan odsek ponovno 
zabetonirati. Narasel hudourniški po-
tok je zelo poškodoval tudi 30 metrov 
dolg odsek javne poti Kneža–Loje, na 
katerem so sedaj naredili nove armi-
rano betonske krone, zamenjali zgor-
nji ustroj ceste ter odsek ponovno 
asfaltirali. Izvedli so še dodatni cestni 
prepust, ki bo ob hudih neurjih pre-
prečil vnovično izlitje hudournika iz 
struge. Iz istega razloga je bila v času 
lanskih oktobrskih poplav na 15 me-
trih zelo poškodovana tudi javna pot 
Koritica–Zarakovec. Pri sanaciji so 
odstranili poškodovan asfalt in zgor-
nji ustroj ceste ter po nasutju in utr-

ditvi novega tampona cesto ponovno 
asfaltirali. 

Na območju Koritnice asfaltirajo 
makadamski odsek javne vaške poti, 
ki vodi do igrišča in makadamski od-
sek poti Koritnica–Spodnje Bukovo. 
V obeh primerih je pred izvedbo as-
faltacije treba urediti odvodnjavanje, 
narediti nekaj armirano betonskih 
kron ter izboljšati spodnji in zgornji 
ustroj ceste. Z izjemo ceste do cerkve 
oziroma pokopališča pa bodo v Pod-
melcu preplastili vse, že precej dotra-
jane asfaltne in betonske poti.

Na območju Šentviške planote je 
projekt predvideval posege na dveh 
odsekih lokalnih cest. Na lokalni ce-
sti Markaduc–Ponikve so na treh 
ovinkih z gladkim in spolzkim asfal-
tom vgradili nov, bolj hrapav asfalt, 
ki preprečuje zdrse vozil s ceste. V 
celoti pa so preplastili približno 300 
metrov dolg odsek lokalne ceste Mar-
kaduc–Šentviška Gora–Bukovo. Še 
pred tem so sanirali del podirajočega 
se podpornega zidu ceste in razširili 
en ovinek.
Špela Kranjc

Obdobje velikega vlaganja v 
energetske sanacije {olskih 
objektov

V zadnjih dveh letih je Občina Tol-
min pristopila k prepotrebnim ener-
getskim sanacijam največjih šolskih 
objektov s telovadnicami na svojem 
območju: šolskega centra v Tolminu 
ter osnovnih šol na Mostu na Soči in 
v Podbrdu. Dela so večinoma konča-
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NA ODSEKU LOKALNE CESTE MARKADUC–ŠENTVIŠKA GORA so morali izvajalci pred pre-
plastitvijo vozišča najprej sanirati del podirajočega se podpornega zidu ceste in razširiti ovinek. 
Foto: Boštjan Uršič

PO POTI FILMSKEGA 
SPOMINA
Ba{ka grapa – Leta 2012 je bila na 
območju Grahovega ob Bači in Kori-
tnice v dragocen mozaik spominov 
stkana filmska Tematska pot Na svo-
ji zemlji, prva te vrste v Sloveniji. Dru-
štvo Baška dediščina jo v sodelova-
nju s Športnim društvom Zarja in 
Športno-balinarskim društvom Rudi 
Bašelj (z Grahovega ob Bači in Kori-
tnice), Prostovoljnim gasilskim dru-
štvom Grahovo ob Bači in tukajšnjo 
krajevno skupnostjo že tretje leto za-
pored promovira tudi z organiziranim 
pohodom, ki je bil letos 3. oktobra. 
Žal so se po jutranjem nalivu na pot 
odpravili le najbolj pogumni. S slo-
vensko zastavo in harmoniko na če-
lu so se pohodniki z Grahovega ob 
Bači povzpeli pod obronke Spodnje-
ga Bukovega in se po krožni poti 
skozi Koritnico vrnili do športnega 

nekod obogatenimi z okrepčevalni-
cami. Povabili so jih k novi fototočki 
ob bohinjski progi, s katero so letos 
nadgradili pot, in na balinišče k dru-
žabni igri. Čustveno najbolj nabit je 
bil tudi tokrat postanek na točki »Se-
zula se bom!« na Koritnici, kjer so 
nekateri pohodniki zaigrali delček 
tega prizora. K sproščenemu vzduš-
ju so s pesmijo in igranjem na staro 
kmečko orodje pripomogle domače 
žene – »Kariške čeče«. V družbi kar 
treh harmonikarjev se je pohod po-
mikal do cilja, kjer je organizator raz-
glasil rezultate nagradne akcije v 
okviru turističnega programa »Selfie 
na svoji zemlji«, ki je v sodelovanju s 
Slovenskimi železnicami potekala le-
tošnje poletje.

Naklonjeno sodelovanje domačinov 
daje garancijo za nadgrajevanje tako 
bogate filmske dediščine.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

ORGANIZIRAN POHOD PO TEMATSKI POTI NA SVOJI ZEMLJI – k sproščenemu vzdušju so 
s pesmijo in igranjem na staro kmečko orodje pripomogle domače žene –»Kariške čeče«. Foto: 
Cveto Zgaga

igrišča v Grahovem.
Že na startu so jim vodniki predstavi-
li tematsko sobo, z odlomki iz filma 
osvežili filmsko zgodbo in se pohva-
lili, da so bile prav tu izrečene prve 

slovenske filmske besede »Stane, 
glej jo, našo Grapo!« O zanimivostih 
iz časa snemanja filma, pa tudi iz 
zgodovine kraja, so jih med potjo 
seznanjali na tematskih točkah, po-
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na, dosedanji svetovalec za družbene 
dejavnosti na občinski upravi Rafael 
Šuligoj pa poudarja, da so z njimi 
naredili velik korak naprej na tem 
področju, prav tako je z zaključkom 
investicij z občinskih ramen padlo 
veliko finančno, pa tudi organizacij-
sko breme. »V prihodnje upravičeno 
pričakujemo občutno nižje stroške 
vzdrževanja teh objektov, za ogreva-
nje bodo na primer vsaj 30 odstotkov 
nižji, manj bo potrebnega vlaganja, 
saj bomo morali le ohranjati sedanje 
stanje. Obremenitve za občinski pro-
račun bodo zato veliko manjše, poču-
tje učencev in šolskega osebja ter 
drugih uporabnikov prostorov pa bolj-
še in njihovo delo bolj kakovostno,« 
je zadovoljen Šuligoj. 

Prva dela v okviru energetske sa-
nacije tolminskega šolskega centra so 
se začela že leta 2012, ko je morala 
občina sanirati strešno kritino, ki je 
puščala. Dela so že izvedli tako, da 
so ustrezala zahtevam energetske sa-
nacije. Sledila je znana zgodba z 
razpisom za sredstva EU, na katerem 
je občina s svojo vlogo najprej uspe-
la, potem pa jo je za izvedbo razpisa 
pristojno ministrstvo zavrglo. Po eno-
letnem pravdanju je sodišče dalo 
prav pregovorno puntarskim Tolmin-
cem in energetska sanacija celotnega 
šolskega centra s telovadnico se je 
lansko poletje lahko začela. Narava 
del je namreč takšna, da jih lahko 
izvajajo samo med poletnimi šolski-
mi počitnicami. V lanskem letu so 

tako najprej izvedli energetsko sana-
cijo na večini šolskega dela objekta, 
letošnjo pomlad in poletje pa še pre-
ostanek šolskih prostorov in telova-
dnico, iz katere so v ta namen vse 
dejavnosti začasno umaknili že apri-
la. Investicija je poleg zamenjave 
strešne kritine šolskega dela obsega-
la še vgradnjo toplotno izolativnega 
fasadnega ovoja z zamenjavo oken in 
zunanjih vrat na celotnem objektu, 
nov prezračevalni sistem v šolskem 
delu in telovadnici, znižanje stropa v 
telovadnici in izvedbo toplotne izola-
cije pod njeno streho, v šolski center 
pa so vgradili še dve toplotni črpalki, 
s čimer bodo del energije za ogreva-
nje prostorov poslej pridobivali iz 
obnovljivih virov. Končna vrednost 
celotne investicije je bila z 2,8 mili-
jona evrov nižja od načrtovane, saj 
je podjetje Zidgrad oddalo nižjo po-
nudbo za izvedbo gradbenih del. Po 
Šuligojevih besedah občina od države 
pričakuje približno 1,6 milijona evrov 
oziroma 60 odstotkov sofinanciranja 
izvedenih del z evropskim denarjem. 
Iz lastnih sredstev bo občina financi-
rala še dva prizidka k telovadnici, v 
katerih bodo prostori, namenjeni de-
lovanju Zavoda za kulturo, šport in 
mladino Občine Tolmin ter športnih 
društev in klubov, prostori za shra-
njevanje športnega orodja in izvedbo 
tekmovanj ter garderobe. Letos načr-
tujejo prizidka zaključiti do tretje 
gradbene faze, nadaljevanje in do-
končanje del pa je predvideno v letu 
2016. Investicija bo občino stala pri-
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bližno 700.000 evrov.
Občina Tolmin v naslednjih letih 

načrtuje še preureditev zunanjih po-
vršin šolskega centra, s čimer bodo 
te bolje izrabljene, pa tudi bolj varne. 
S posodobitvijo nekaterih obstoječih 
šolskih prostorov pa bodo v šolskem 
centru pridobil nekaj dodatnih učilnic.

Že v letu 2014 so obsežno energet-
sko sanacijo izvedli na telovadnici in 
šolskem objektu na Mostu na Soči, 
pri čemer je 75-odstotni delež potreb-
nega denarja za investicijo, vredno 
320.000 evrov, na evropskem razpisu 
pridobil Posoški razvojni center. Na 
telovadnici so vgradili toplotno izola-
tivni fasadni ovoj, zamenjali okna in 
sistem za prezračevanje ter znižali 
strop in na njem izvedli toplotno izo-
lacijo, na šolskem delu stavbe pa so 
v okviru istega projekta zamenjali 
okna.

V času zadnjih poletnih počitnic 
so se energetske sanacije osnovne 
šole in telovadnice lotili še v Podbr-
du. Na celotnem objektu so vgradili 
toplotno izolativni fasadni ovoj in na 
šolskem delu stavbe vgradili tudi to-
plotno izolacijo stropa. Na stavbi s 
telovadnico so zamenjali okna in 
strešno kritino ter pod njo vstavili 
toplotno izolacijo. Investicija je vre-
dna 350.000 evrov, od česar občina 
120.000 evrov pričakuje od Ministr-
stva za infrastrukturo in prostor na 
račun uspešne prijave na njihov 
evropski razpis leta 2013.

Besedilo in foto: Špela Kranjc

ENERGETSKA SANACIJA ŠOLSKEGA CENTRA V TOLMINU je eden najobsežnejših projektov 
v zadnjih letih, za katere je občina pridobila evropski denar. Z deli izvajalec še ni zaključil, saj 
občina iz lastnih sredstev financira še gradnjo dveh prizidkov k telovadnici in nekaj drugih manj-
ših posegov.

V BA[KI GRAPI NAJ 
REGIJSKA POT 2015
Ba{ka grapa – V Društvu Baška de-
diščina so z navdušenjem sprejeli 
novico, da je bila Tematska pot Na 
svoji zemlji, katere upravljavec je, s 
strani regijske ocenjevalne komisije 
izbrana za najboljšo regijsko pot 
2015 na območju tolminske območ-
ne enote Zavoda za gozdove Slove-
nije (ZGS).

Tekmovanje za najboljšo pot v Slo-
veniji 2015, ki poteka v okviru pro-
jekta Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna, je Turistična zveza Slovenije 
organizirala skupaj z ZGS in Gospo-
darskim interesnim združenjem za 
pohodništvo in kolesarjenje. Poti so 
najprej tekmovale med seboj regij-
sko, torej znotraj posamezne ob-
močne enote ZGS. Ocenjevalna po-
la je zajemala 39 meril, med drugim 
tudi splošni vtis in privlačnost, ureje-

tako pridružila petnajstim potem, ki 
so se potegovala za laskavi naziv 
najlepše urejene tematske poti v 
Sloveniji v letu 2015.

Društvo Baška dediščina je spomla-
di izdelalo strategijo razvoja in delo-
vanja poti, ki je bila v dragocen mo-
zaik stkana na trdnih temeljih ustvar-
jalcev filma in spominih domačinov. 
Predstavlja pomembno dodano vre-
dnost turizmu v Baški grapi, zaradi 
katere bo marsikdo spoznal še nje-
no drugo kulturno in naravno dedi-
ščino.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

SPODBUJAJO BRANJE 
BEVKOVE BESEDE
Zakojca – Na Bevkovi domačiji v 
Zakojci so se v nedeljo, 20. sep-
tembra, zaključili letošnji dva tedna 
trajajoči Bevkovi dnevi. Ti so poteka-
li v znamenju 125. obletnice rojstva 

TEMATSKA POT NA SVOJI ZEMLJI, katere upravljavec je Društvo Baška dediščina, je bila oce-
njena kot najboljša regijska pot leta 2015. Foto: Alenka Zgaga

nost v smislu upravljanja ter vzdrže-
vanja, možnosti vodenja, dostopnost 
in varnost ter njeno sporočilnost. Te-
matska pot Na svoji zemlji je edina 
filmska tematska pot v Sloveniji. Vabi 

ljubitelje filma vseh starosti, »spre-
hajalna« različica je prilagojena inva-
lidom, z Orličevo godbo pa nagovar-
ja tudi otroke in mladino. Izbrana je 
bila za najboljšo regijsko pot in se je 
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Primorska je `e od nekdaj 
puntarska

Primorska. Puntarska. Tako so pri-
reditelji iz Združenja borcev za vre-
dnote NOB Bovec, Kobarid, Tolmin 
in z Občine Tolmin poimenovali le-
tošnjo slovesnost ob dnevu vrnitve 
Primorske k matični domovini, ki jo 
je 12. septembra v športnem parku 
Na Logu gostil Tolmin in jo je po 
ocenah organizatorjev obiskalo pri-
bližno 5.000 ljudi. Finančno so jo 
podprli Občina Tolmin, Ministrstvo 
za kulturo RS in druge primorske 
občine. 

Prireditev je povezoval igralec Bo-
ris Kobal, neposredno pa sta jo pre-
našala TV Slovenija in Radio Koper. 
Pod scenarij se je podpisal Zdravko 

LETOŠNJO SLOVESNOST OB DNEVU VRNITVE PRIMORSKE K MATIČNI DOMOVINI je 12. 
septembra gostil Tolmin. Foto: arhiv Občine Tolmin

Duša, odrska režija je bila delo Ane 
Duša, za vizualno podobo pa je po-
skrbela Ana Hawlina. Program je bil 
zastavljen kot prikaz zgodovinskega 
razvoja narodne zavesti: od čitalnic, 
časa pod Italijo, NOB, časa po vojni 
in priključitve Primorske, zaključil se 
je z današnjim časom. Zgodovinska 
dejstva sta navedla povezovalec in 
slikovno gradivo, posamezna obdobja 
pa so z glasbenimi točkami predsta-
vili nastopajoči Primorci: Pihalni 
orkester Tolmin, Harmonikarski or-
kester Glasbene šole Tolmin, Jazz 
punt big band, Združeni zbori Poso-
čja, Vipavski tamburaši in Smaal 
Tokk s Klemnom Kotarjem.

Slavnostni govornik osrednjega 
dogodka je bil predsednik Državnega 

zbora RS dr. Milan Brglez. Med go-
vorom ga je z žvižganjem in petjem 
puntarskih pesmi večkrat grobo pre-
kinila skupina upornikov, ki so tako 
izrazili svoje nestrinjanje z izbiro 
slavnostnega govornika. Proslave se 
je udeležil tudi predsednik države 
Borut Pahor, zbrane pa sta nagovo-
rila še tolminski župan Uroš Brežan 
in predstavnica Slovencev z italijan-
ske strani nekdanje meje Živa Gru-
den. »Da je Primorska oziroma Slo-
venija danes varna in v svetovnem 
merilu bogata država z visokim stan-
dardom, se moramo zahvaliti števil-
nim, ki so v prelomnih zgodovinskih 
trenutkih sprejemali prave odločitve 
in bili zanje pripravljeni zastaviti naj-
več, kar so imeli, tudi svoja življe-
nja,« je svoj nagovor začel Brežan. 
Ponosno je priznal, da so Tolmincem 
še vedno v navdih puntarski predni-
ki. »Danes se največkrat puntamo 
zaradi slabe prometne dostopnosti in 
ta punt bomo tudi nadaljevali,« je še 
napovedal pred široko množico.

Da zgodovina ni uspela pretrgati 
povezav in skupnih značilnosti, ki jih 
je slovensko ljudstvo vztrajno ohra-
njalo in krepilo ter da se danes to 
nadaljuje tudi uradno in institucio-
nalno, je naglas ugotavljala Živa Gru-
den in nadaljevala: »To sodelovanje 
nam daje za Solarji moč, da vztraja-
mo.« Opozorila je, da novosti v dr-
žavni upravi in javnem življenju Ita-
lije slovenske manjšine ne upošteva-
jo v zadostni meri, kar velja tako za 

ukrepe v šolstvu in preureditev kra-
jevnih uprav kot nova volilna pravila, 
ki šibijo politično moč slovenske sku-
pnosti. Ob zaključku govora je zbra-
ne pozvala: »Živimo v času, ki ne 
zahteva junaštva kot čas osvobodite-
ljev Primorske, zahteva pa od nas 
zvestobo idealom naših puntarjev, 
čedrmacev, tigrovcev in partizanov, 
da ohranimo svoj obraz v morju glo-
balizacije; budnost in doslednost, da 
ohranimo smer in ne dopustimo raz-
raščanja nevarnih oportunističnih in 
populističnih pogledov, ki lahko vodi-
jo v tragedije prejšnjega stoletja; od-
prtost do sveta, drugih in izzivov 
našega časa, solidarnost do manj 
srečnih in predvsem do tistih, ki so 
– kot nedolgo tega naši predniki – da-
nes ubežniki in izgnanci in trkajo na 
vrata tiste Evrope, ki je stoletja izko-
riščala njihove dežele.« 

Na stojnicah ob prizorišču so se 
predstavili lokalni ponudniki pod ko-
ordinacijo LTO Sotočje ter Turistične 
zveze Gornjega Posočja, za zabavni 
del, ki je sledil osrednji slovesnosti, 
pa je poskrbel radio Primorski val.
Špela Kranjc

Novo {olsko leto v {tevilkah
Osnovno šolo (OŠ) Franceta Bev-

ka Tolmin v šolskem letu 2015/2016 
obiskuje skupno 540 učencev, ki so 
razporejeni v 30 oddelkov, je sporočil 
ravnatelj Vladimir Mavri. Od tega jih 
je 460 na centralni šoli v Tolminu, in 
sicer v 20 oddelkih. Podružnično šo-

Iz ob~inskih uprav

in 45. obletnice smrti še vedno naj-
bolj plodovitega slovenskega pisate-
lja Franceta Bevka. Več kot dvajset 
društev in institucij s Cerkljanskega, 
pa tudi Goriška knjižnica Franceta 
Bevka in Društvo Baška dediščina, 
so se temu ambasadorju Cerkljan-
ske in Tolminske poklonili z bogatim 
kulturnim programom. Z njim želijo 
javnost spodbuditi k ponovnemu od-
krivanju in branju njegove besede.

Temu namenu sledi tudi Društvo Ba-
ška dediščina, ki vsakoletni pohod 
iz Hudajužne v Zakojco posveti ene-
mu od dogodkov iz zgodovine naše-
ga naroda, ki se ga je dotaknilo tudi 
Bevkovo pisateljsko pero. Letos je 
bila to 70. obletnica konca druge 
svetovne vojne. V društvu so pripra-
vili drobno zgibanko, ki opozarja na 
Bevkova dela s to tematiko in ji prilo-
žili fotografijo Bevka – partizana.

Na startu v Hudajužni, pri Abramovi 

DEL POHODNIKOV PO BEVKOVI POTI iz Hudajužne v Zakojco na startu. Desetina se jih je 
pridružila pri Abramovi domačiji. Foto: Cveto Zgaga

domačiji ob poti in pri Bevkovi doma-
čiji na cilju so pohodniki poslušali od-
lomke iz njegovih partizanskih spo-
minov, zbranih v knjigi Pot v svobodo. 
Nad tako obogatenim pohodom je 

bil navdušen tudi osrednji gost spo-
minske slovesnosti v Zakojci Tone 
Partljič, ki ga je pohvalil kot izvirnega 
in edinstvenega te vrste v Sloveniji.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

6. FESTIVAL NEVLADNIH 
ORGANIZACIJ
Cerkno – V soboto, 19. septembra, 
se je odvil 6. festival Nevladnih orga-
nizacij (NVO), ki se ga je skupaj s tre-
mi svojimi člani udeležila tudi Turistič-
na zveza Gornjega Posočja (TZGP). 
Predstavniki Zgornjega Posočja so 
na informacijski stojnici skupaj pro-
movirali turistično ponudbo našega 
območja. Društvi Baška dediščina in 
Peski sta vabili na stojnice, medtem 
ko je Kulturno društvo Folklorna sku-
pina Razor pozornost obiskovalcev 
pritegnilo z zabavnimi skeči, ki jih je 
izvedla njihova dramska sekcija.

Letos je na festivalu sodelovalo kar 
36 NVO, ki so navezovale nove stike, 
si izmenjavale izkušnje in iskale mo-
žnosti za sodelovanje. Prisluhnile so 
tudi dobro organizirani okrogli mizi z 
naslovom Mladi za stare, stari za 
mlade. Skupaj so ugotavljali, kako bi 
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lo (PŠ) za izobraževanje in usposa-
bljanje otrok s posebnimi potrebami 
obiskuje 36 učencev v šestih oddel-
kih. V PŠ Antona Majnika v Volčah 
je vpisanih 27 učencev v dveh kom-
biniranih oddelkih (1.–3. in 4.-5. ra-
zred), v PŠ Kamno pa imajo osem 
učencev v samostojnem 1. razredu in 
deset učencev v kombinaciji 2.-3. ra-
zred. Najštevilčnejša sta 3. in 6. ra-
zred, najmanj učencev pa je letos v 
5. razredu.

V skupno 18 oddelkov OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči je v tem šol-
skem letu vpisanih 279 učencev – 232 
v centralno šolo in 47 v podružnice, 
je povedal ravnatelj Ciril Makovec. 
V dveh oddelkih PŠ Dolenja Trebuša 
imajo 17 učencev (1.-2. in 3. razred), 
v PŠ Podmelec jih je 15 v kombini-
ranem 1.–3. razredu in še 14 v dveh 
kombiniranih oddelkih v PŠ Šentvi-
ška Gora (1.-2. in 3.-4. razred). Sku-
paj 150 otrok pa obiskuje mostarski 
vrtec, od tega je 81 otrok razporeje-
nih v pet oddelkov na Mostu na Soči, 
19 jih obiskuje oddelek podružnice 
v Dolenji Trebuši, skupno 24 vrtič-
karjev je v dveh oddelkih na Šentvi-
ški Gori in 27 otrok v dveh oddelkih 
podružnice v Podmelcu.

V OŠ Podbrdo imajo v tem šol-
skem letu vpisanih 53 učencev v šti-
rih kombiniranih oddelkih z najmanj 
11 in največ 17 učenci, je povedala 
ravnateljica Polona Kenda. Še 17 
otrok pa obiskuje vrtec v Podbrdu.

V VVZ Ilke Devetak Bignami Tol-

V okviru obele`evanja ob~ine Tolmin kot Alpskega mesta 
leta 2016 je Ob~ina Tolmin v sodelovanju s Poso{kim 
razvojnim centrom (PRC) razpisala fotografski nate~aj:
»TI S’ PA ENA TMINSKA SLIKA!«.
Z nate~ajem i{~emo fotografije, ki bodo ustrezale nasle-
dnjim tematskim podro~jem:
• turizem,
• trajnostna mobilnost,
• mladi in prihodnost v Alpah.
Fotografije zbiramo do 30. oktobra 2015.
Razpisni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki 
je objavljena na spletni strani Ob~ine Tolmin (http://url.
sio.si/jm9) in PRC-ja (http://url.sio.si/jm8). Na omenjenih 
spletnih straneh najdete tudi prijavni obrazec.
Vabljeni k sodelovanju!

min je v novem šolskem letu vklju-
čenih 287 otrok v 17-ih oddelkih. Od 
tega jih 187 obiskuje program v cen-
tralni stavbi v Tolminu, 47 v zunanji 
enoti v tolminskem šolskem centru, 
33 v zunanji enoti v Volčah in 20 v 
zunanji enoti na Volarjih, je naštela 
ravnateljica Alenka Velušček.

V edino srednjo šolo v Posočju, 
Gimnazijo Tolmin, je letos vpisanih 
191 dijakov. Imajo osem oddelkov, 
najbolj številčni pa so po besedah 
ravnateljice mag. Branke Hrast De-
beljak 1. in 3. letniki. Kot pravi, ima-
jo letos v načrtu mednarodne projek-
te z Islandci, Norvežani in Portugalci 
ter dve nadstandardni ekskurziji v 
Rim in Pompeje.
Špela Kranjc

Sooblikovali program 
obeleževanja naziva Alpsko 
mesto leta

Priprave na obeleževanje naziva 
Alpsko mesto leta 2016 so v polnem 
teku. Po uvodnih sestankih in jav-
nem pozivu za zbiranje idej je bila 
za pripravo programa ključna tudi 
mednarodna delavnica, na kateri so 
sodelovali tako predstavniki drugih 
alpskih mest leta kot vabljeni doma-
či predstavniki iz različnih ustanov.

Tematski sklopi delavnice so bili 
že vnaprej oblikovani; udeleženci so 
razmišljali o vsebinah, povezanih s 
trajnostno mobilnostjo, turizmom in 
mladimi ter njihovo prihodnostjo v 
Alpah. Dobrodošli so bili pogledi od 

UVODNA DELAVNICA ALPSKO MESTO LETA je septembra potekala v Tolminu. Na njej so so-
delovali predstavniki drugih alpskih mest leta in domači predstavniki različnih ustanov ter tako 
prispevali k oblikovanju vsebin programa obeleževanja Alpskega mesta leta. Foto: Mateja Kutin

dejavnost v svojih vrstah obogatile s 
poglabljanjem medgeneracijskega 
povezovanja.
Ob koncu je Ustanova Fundacija 
BiT planota, ki deluje v okviru Regi-
onalnega stičišča NVO Planota, naj-

6. FESTIVAL NEVLADNIH ORGANIZACIJ – na fotografiji so dobitniki naziva NAJ NVO 2015, 
predstavniki Kulturnega društva Folklorna skupina Razor, v družbi predsednice TZGP Barbare 
Podpečan Jesenšek in članov Društva Baška dediščina. Foto: Cveto Zgaga

uspešnejše in najdejavnejše NVO v 
vsaki izmed štirih upravnih enot Se-
verne Primorske (Goriške razvojne) 
regije tudi nagradila. Za naziv NAJ 
NVO 2015 po izboru strokovne komi-
sije je prispela le ena prijava. Pestrej-

še je bilo tekmovanje za NAJ NVO 
2015 po izboru javnosti, ki je pote-
kalo prek elektronskih glasovnic, 
SMS sporočil in glasovnic, poslanih 
po pošti. Naziv so tako podelili pe-
tim NVO. V tej družbi so se veselili 
tudi člani Kulturnega društva Folklor-
na skupina Razor, ki je ta laskavi na-
ziv za svoje delovanje v Upravni eno-
ti Tolmin prejelo po izboru javnosti.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

PRAZNIK FRIKE
Tolmin – Praznik frike je postal tra-
dicionalni zgodnje jesenski dogodek, 
kar je nakazovala že njegova krstna 
izvedba. Letošnji je bil že osmi po 
vrsti, obisk ljudi od blizu in daleč pa 
prepričljiv (v popoldnevu in večeru 
se jih je na prireditvenem prostoru 
zbralo okoli tisoč). Imeli so se lepo, 
saj je kar deset skupin, ki so se od-
zvale na povabilo Turističnega dru-

štva (TD) Tolmin, »crla« okusne frike. 
Gost, »Kuhar Jaka« se je s pomočjo 
domiselne Špele Mrak dobro naje-
del, skupaj pa sta obiskovalcem in 
skupinam obogatila popoldne ter ve-
čer. Veseli nas, da se na povabilo 
društva odziva vedno več mladih. 
Skupina mladih je pod mentorstvom 
Društva prijateljev mladine Tolmin fri-
ko pekla do poznega večera in celo 
najmlajši so v sklopu otroške delavni-
ce Mojce Mavrič lahko svoji domi-
šljiji odprli vrata tako na široko, da se 
za prihodnost prireditve ni bati. Stan-
dardno dober ansambel Kolovrat je 
hladil srbeče pete, mikrofon pa je s 
pomočjo občinstva med drugim na-
znanil: »Letas sa najbujš frike acrle 
članice Društva kmečkih žena Gor-
njega Posočja in, na boste verjel, 
nesle damow pol kuole sira.«

Zamisel o postavitvi praznika v me-
stno jedro je uspela, menimo celo, 
da je smiselno pri tem vztrajati, kajti 
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Iz ob~inskih uprav

SEPTEMBRSKO GOSTOVANJE V BRUSLJU je eden največjih projektov, ki ga je Folklorna sku-
pina Razor izpeljala v svojem 30-letnem delovanju. Foto: arhiv Kulturnega društva FS Razor 
Tolmin

zunaj, obogateni s konkretnimi izku-
šnjami domačinov. Kot je poudaril 
predsednik društva Alpsko mesto le-
ta Thierry Billet, sicer podžupan 
francoskega mesta Annecy, je naziv 
priložnost za spremembo miselnosti. 
Zavedati se moramo, da je največ 
odvisno od nas samih. To je tudi 
eden izmed poudarkov, ki ga pro-
gram Alpskega mesta leta zasleduje, 
saj prevečkrat s prstom kažemo na 
druge, sami pa se ne potrudimo in 
ne naredimo tistega, kar bi lahko.

Med občinami, ki so se v preteklo-
sti ponašale s tem z nazivom, je ve-
liko razlik, skupna pa jim je odloče-
nost, ki sloni na aktivnih in odgovor-
nih posameznikih kot osnovnemu 
delu vsake skupnosti. Tudi tolminski 
župan Uroš Brežan je poudaril pri-
ložnosti, ki jih naziv prinaša, hkrati 
pa tudi odgovornost, saj naziv ni sa-
mo medalja za zasluge, ampak pred-
vsem štafetna palica, ki od Alpskega 
mesta leta terja izpolnjevanje teme-
ljev alpske konvencije.

Rezultat delavnice, ki je sredi sep-
tembra potekala v Tolminu, je bil 
nabor idej, ki so se pridružile že 
zbranim. To je osnova za izbor in 
umestitev v program obeleževanja 
naziva Alpskega mesta v prihodnjem 
letu. Uradna svečanost ob prejemu 
naziva Alpsko mesto leta bo aprila 
2016, dejavnosti pa se bodo odvijale 
skozi vse leto.
Posoški razvojni center, koordinator 
Alpskega mesta

Razorci zaplesali v Bruslju
Sredi septembra je Folklorna sku-

pina (FS) Razor gostovala v Bruslju. 
Gre za enega največjih projektov, ki 
so ga izpeljali v svojem 30-letnem 
delovanju. Zaznamovala sta ga dva 
dogodka. Sredi septembra so nasto-
pili na slovenskem veleposlaništvu, 
kjer so na povabilo evropske poslan-
ke Romane Tomc in v sodelovanju s 
Turistično zvezo Gornjega Posočja 
(TZGP) pripravili program z naslo-
vom Posoška kultura in kulinarika. 
Obiskovalce so nagovorili veleposla-
nik Matjaž Šinkovec, gostiteljica 
Tomčeva in tolminski župan Uroš 
Brežan. V enournem nastopu so pri-
kazali splete plesov Zgornjega Poso-
čja in goriške ter breginjske plese. 
Nastop sta obogatili pevska in dram-
ska skupina. V plesni igri »špegu« in 
»povšter« so k plesu povabili prisotne 
diplomate in uslužbence evropskih 
institucij, s katerimi so po nastopu 
poklepetali ob pokušnji primorskih 
jedi in vin.

Naslednjega dne jih je pred Evrop-
skim parlamentom pričakala rojaki-
nja Mateja Mohorič, asistentka po-
slanke Tomčeve in soorganizatorka 
obiska FS Razor v Bruslju. Po pred-
stavitvi delovanja Evropskega parla-
menta in ogledu parlamentarne dvo-
rane so se člani FS Razor udeležili 
odprtja fotografske razstave Posočja 
in slik tradicionalnih tolminskih noš, 
ki jo je v sodelovanju s Tolminskim 
muzejem pripravila TZGP. Na veliki 

ploščadi pred Evropskim parlamen-
tom so izvedli svoj drugi nastop. S 
kostumi, napevi, plesom in petjem 
so vzbudili veliko pozornost mimoi-
dočih.

Oba nastopa si je ogledalo več slo-
venskih poslancev in diplomatov, 
poleg že omenjenih tudi Lojze Peter-
le, Igor Šoltes, Milan Zver in drugi. 
FS je ves čas spremljal tudi župan 
Brežan.
Maja Kenda, članica Kulturnega društva 
FS Razor Tolmin

Tolmin v Evropskem tednu 
mobilnosti

Občina Tolmin se je kot edina 
zgornjeposoška občina tudi letos pri-

družila pobudi Evropski teden mo-
bilnosti. Z letošnjim sloganom Izbi-
raj. Spreminjaj. Združuj. nas je opo-
minjal na to, da pred svojimi potmi 
razmislimo o vseh možnostih in iz-
berimo, prilagodimo ali združimo 
tiste vrste prevoza, ki so za naše po-
tovanje optimalni.

Tolminska občina je tudi letos sku-
paj s Svetom za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Občine Tolmin 
(SPVCP), Posoškim razvojnim cen-
trom, Policijsko postajo Tolmin, Vrt-
cem Tolmin in Osnovno šolo (OŠ) 
Franceta Bevka Tolmin pripravila 
dogodek za najmlajše. 18. septembra 
so otroci tolminskega vrtca in učenci 
prvih treh razredov OŠ s pomočjo 

ambient pri fontani je za naravo take 
prireditve zelo primeren tudi iz logi-
stičnega zornega kota. Dogodka so 
se navadili tudi stanovalci, sploh, 
ker člani društva poskrbimo, da je 
naslednjega dne že zgodaj zjutraj 
vse na svojem mestu. Prepričani 
smo, da se bo naša zamisel o tradi-

PRAZNIK FRIKE tudi drugo leto zagotovo bo! Foto: Marko Leban

cionalnem Prazniku frike širila, ško-
da le, da smo pri pripravi vedno ka-
kovostnejšega spremljevalnega pro-
grama finančno »prekratki«, kajti 
sponzorstva prinašajo tudi komerci-
alni balast, česar pa naša izvirna za-
misel najbrž nikoli ne bo predvidela.
Stojan Prezelj, Turistično društvo Tolmin

OCVETLIČEN MOST, KI POVEZUJE BREGOVA KORITNICE – krajani Koritnice v Baški grapi 
vedo, da je kakovost bivanja pogojena tudi z urejenim okoljem, zato se trudijo za čim lepši videz 
vasi. Foto: Alenka Zgaga

TRUDIJO SE ZA UREJENOST 
KRAJA
Koritnica – Krajani Koritnice v Ba-
ški grapi vedo, da je kakovost biva-
nja pogojena tudi z urejenim oko-
ljem, zato se trudijo za čim lepši vi-
dez vasi. Lansko jesen jo je opusto-

šila nevihtna ujma, vendar so števil-
ne rane ob pomoči občine, države 
in pridnih rok domačinov že skoraj 
zaceljene. Posebej opažen in pogo-
sto pohvaljen je bogato ocvetličen 
most, ki povezuje bregova istoimen-
ske rečice. Pozidan je bil leta 1937, 
leta 2011 temeljito rekonstruiran, 
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predstave Tri kepice prometa spozna-
vali predpise, nevarnosti in pravila 
obnašanja v prometu. Da pa prido-
bljeno znanje ne bi bilo samo teorija, 
ampak tudi praktični preizkus, so se 
otroci v spremstvu policistov in pred-
sednika SPVCP Jožeta Režonje varno 
sprehodili po ulicah Tolmina. Razpo-
sajene otroke je pozdravil tudi župan 
Uroš Brežan, ki se jim je pridružil 
na dogodku.

Pobudi Evropski teden mobilnosti 
se je pridružilo skoraj 1.900 evrop-
skih, južnoameriških in azijskih mest 
(med njimi je bilo tudi 60 slovenskih 
mest). Akcija, ki je od leta 2002 v 
tednu od 16. do 22. septembra opo-
zarjala na potrebo po spremembi 

naših potovalnih navad, se je letos 
združila s kampanjo Potuj raznoliko 
(Do the Right Mix) in postala vrhu-
nec celoletnih prizadevanj za okolju 
in človeku prijaznejše načine mobil-
nosti.
Mateja Kutin, lokalna koordinatorka 
Evropskega tedna mobilnosti

Na tolminski tržnici se 
dogaja ...

Na Tolminski tržnici se je 18. sep-
tembra dogajalo ... Občina Tolmin, 
Posoški razvojni center (PRC), Dru-
štvo podeželskih žena Gornjega Po-
sočja, Združenje ekoloških kmetov 
Severne Primorske, Lokalna turistič-
na organizacija (LTO) Sotočje, Pla-

ninsko društvo Tolmin in lokalne 
kmetije, ki redno obiskujejo tržnico, 
smo poskrbeli za jesensko obarvan 
promocijski dogodek, s katerim smo 
javnost opozorili na ponudbo na tr-
žnici ter prihajajoče dogodke v naši 
dolini.

Lokalni kmetje so na ogled in v 
prodajo pripeljali svoje pridelke ter 
izdelke. Organizatorji v zadnjih letih 
z veseljem opažamo vse večjo priso-
tnost zelenjave na stojnicah, zato 
priporočamo, da pred nakupom ze-
lenjave v trgovini, preverite še kako-
vostno ponudbo na tržnici.

V goste smo povabili Marijo Mer-
ljak in Nadjo Zobec iz televizijske 
oddaje Dobro jutro Slovenija. Čeprav 
so javljanja v živo vedno tudi malce 

stresna, lahko rečemo, da smo se za 
prvič zelo dobro odrezali. Slovencem 
smo predstavili nekaj naših značilnih 
jedi (sirno župo, skutnco, klevdro, 
budle, friko, poštokljo …). Pripravili 
smo pokušino jesenskih solat in s 
tem ponudili nekaj zamisli za zdrav 
ter krepčilen obrok. Poleg tega smo 
uredili razstavo zelenjave z vrtov Po-
sočja. Za vse to so bile zaslužne čla-
nice Društva podeželskih žena Gor-
njega Posočja in prodajalke, ki vsak 
petek ter soboto prihajajo na tolmin-
sko tržnico. Velik poudarek smo da-
li tudi predstavitvi naših sirov z za-
ščiteno označbo porekla – Tolmincu 
in Bovškemu siru.

Ponudbo smo dopolnili s spremlje-
valnim programom. V goste so prišli 

V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI so si otroci, ki obiskujejo vrtec in nižje razrede 
osnovne šole, ogledali predstavo Tri kepice prometa ter se v spremstvu policistov in predsedni-
ka SPVCP varno sprehodili po tolminskih ulicah. Foto: Tatjana Šalej Faletič

PROMOCIJSKI DOGODEK NA TOLMINSKI TRŽNICI - v goste smo povabili Marijo Merljak in 
Nadjo Zobec iz televizijske oddaje Dobro jutro Slovenija. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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vendar je kljub temu deloval prazno 
in mrzlo. Krajevna skupnost (KS) 
Grahovo ob Bači je poskrbela za 
potrebna dovoljenja in kupila cvetlič-
ne lončke ter zemljo, bližnji sosed je 
izdelal kovana držala in jih namestil 
na most, Koričanke pa so zasadile 
cvetje ter ga čez leto zalivale. Cve-
tlične gredice so uredile tudi pri av-
tobusni postaji in odcepu za vas 
Rut. Akcija je preteklo pomlad stekla 
že tretjič zapored. Predsednico KS 
Ireno Štenkler radosti misel na 
opravljeno delo, ob tej priložnosti pa 
se vsem, ki so pomagali urediti kraj, 
iskreno zahvaljuje.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

PLANINSKI TABOR JE BIL @IV 
KOT HOD DEKLET S PLANINE
Planina Razor – Letošnjega pole-
tnega tabora mladih planincev se je 
udeležilo 19 planincev. Z njimi smo 
vsako jutro z navdušenjem planinarili 

in osvojili Gorenji Kal, Migovec, Škr-
bino, Vogel, preval Globoko ter spo-
znali tolminske planine. Vsakokrat, 
ko je Miha Rutar raztegnil meh svo-
je harmonike, smo veselo zapeli – 
najraje slovensko narodno Rastejo v 
strmi gori bele planike tri, ki je ob 

pogledu na s cvetjem posute travni-
ke spontano privrela iz grl mladih 
planincev. Praznovali pa smo tudi 
dva rojstna dneva.
Vsak dan smo se veselili odličnega 
kosila in popoldanskih gostov. Gor-
ski reševalec Davorin Žagar nas je 

podučil, kakšne nevarnosti prežijo v 
gorah v različnih letnih časih. Mar-
kacisti Ivan Bellomo, Damjan Se-
dej in Marko Uršič so predstavili 
njihovo delo ter mladim pokazali, ka-
ko se pravilno nariše markacijo. Ko-
lesarja Peter Dakskobler in Tine 
Zidarič sta navdušila s predstavitvijo 
gorskega kolesarjenja, njunih gor-
skih koles ter poučnim predava-
njem, kje se lahko vozimo. Nadzor-
nik Triglavskega narodnega parka 
Gorazd Kutin nas je podučil, kako 
moramo varovati naravo, da bodo 
tudi naslednji rodovi lahko uživali v 
njenih lepotah. Jamarja Metod Kos 
in Zdenko Rejc sta pripravila žični-
co za reševanje, ki so jo mladi pla-
ninci navdušeno uporabili za adre-
nalinski spust in tudi, da so lažje pri-
šli do jagod, ki so jim jih mlade pla-
ninke ponudile v oknu zgornjega 
nadstropja koče. Tabor smo zaklju-
čili z obiskom sirarne, pokušino 
abriblnov in tolminske frike.

PLANINSKI TABOR – letošnjega poletnega tabora se je udeležilo 19 mladih planincev iz Planin-
skega društva Tolmin. Foto: arhiv PD Tolmin
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KMEČKI PRAZNIK – rdeča nit praznika je dražba živali.

člani Planinskega društva Tolmin, ki 
so predstavili pohodništvo in kočo na 
planini Razor, ter člani Turističnega 
društva Tolmin, »ambasadorji frike«, 
ki so napovedali prihajajoč praznik 
frike. LTO Sotočje je predstavilo fe-
stival pohodništva in napovedalo je-
senski kulinarični dogodek v Kobari-
du – Jestival okusov in umetnosti. Za 
glasbeno spremljavo so poskrbeli 
zborček iz tolminskega vrtca, ljudske 
pevke Korenine in Rezjanab sasjedi.
Peter Domevšček, Posoški razvojni 
center

Tolminski kro`nik navdu{il
Tradicionalni, 32. tolminski kmeč-

ki praznik, ki se je odvijal 10. oktobra 
v Poljubinju, je tudi letos organizira-
la Kmetijska zadruga Tolmin v so-
delovanju z Občino Tolmin, Kmetij-
sko gozdarskim zavodom (KGZ) 
Nova Gorica in Posoškim razvojnim 
centrom. Osrednji dogodek je bila 

dražba živine, za katero že vsa leta 
skrbi omenjeni KGZ. 

Praznik ima sicer vsako leto podo-
ben program, ki poleg dražbe živine 
ponuja številne razstave in prikaze, 
popestrimo pa ga z novostmi. Pred-

stavlja se vedno več lokalnih ponu-
dnikov sira, suhih mesnin, medu, 
zelenjave, pa tudi raznih rokodelskih 
izdelkov. Letošnja novost je bila pred-
stavitev tolminskega krožnika, ki so 
ga iz frike, ovčje klobase, priloge 

(matevža, polente ali poštoklje) in 
sezonske solate sestavile članice Dru-
štva podeželskih žena Gornjega Po-
sočja. Osnovna zamisel je bila poka-
zati, da lahko iz lokalnih sestavin in 
ob poznavanju tradicionalnih jedi 
naredimo krožnik, ki lahko pooseblja 
Tolminsko. Obiskovalci so bili navdu-
šeni in upamo, da se bo navdušil 
tudi kateri od gostincev. Članice so 
postavile razstavo pijač, ki so danes 
nekoliko pozabljene. Gozdarji so pri-
kazali delovanje cepilcev za drva, 
sadjarji pa so na mobilni liniji prvič 
poskusili iztisniti sok iz rdeče pese, 
ki izboljšuje kri in vsebuje veliko ko-
ristnih sestavin: antioksidantov, žele-
za, kalija, folne kisline … Iz 20 kilo-
gramov ekološko pridelane lokalne 
rdeče pese so iztisnili presenetljivo 
veliko soka. Večerni del praznovanja 
je minil v ritmih ansambla Donačka.
Besedilo in foto: Peter Domevšček, 
Posoški razvojni center

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

Za varno osvajanje vrhov sta skrbela 
vodnika Valter Černigoj in Vinko 
Pagon, spremljale pa smo jih men-
torice Špela Borovničar, Majda 
Pagon in Nuša Rutar. Za naše žu-
lje je poskrbela medicinska sestra 
Jolanda Kofol.
Majda Pagon, Planinsko društvo Tolmin

TRADICIONALNI RELI 
STARODOBNIKOV
Severna Primorska – Sedmo med-
narodno srečanje starodobnih vozil 
Rally Široko 2015 je kljub zelo slabi 
vremenski napovedi privabilo okoli 
60 starodobnikov, ki so z letošnjo 
turo obeležili spomin na vojaške do-
godke izpred stoletja. Zbrali smo se 
na novogoriški železniški postaji, tik 
ob italijanski meji. Pot nas je vodila 
po ulicah sosednje Gorice mimo ve-
ličastne kostnice na Oslavju, kjer je 

GOZDARSTVO UROŠ TOMAŽINČIČ S.P.
•  Odkup lesa na panju 
•  Posek lesa
•  Spravilo lesa s traktorjem in gozdarsko žičnico (do 800 m)
•  Prodaja drv za kurjavo 
•  Prevoz lesa s kamionom

Soška 5, Tolmin • E: www.gozdarstvo-tomazincic.si • M: 041-263-782

pokopanih več tisoč padlih vojakov 
soške fronte. V Števerjanu (italijan-
skem San Floriano dell Collio) smo 
imeli prvi postanek z lepim razgledom 
na Goriška brda, pozdravila pa nas 
je tudi županja Franca Padovan.

Nadaljevali smo čez briške griče in 
vasi, vse do doma na Sabotinu, kjer 
smo imeli naslednji postanek. Sabo-
tin nas je navdušil ne le zaradi 
okrepčila, temveč tudi zaradi razgle-
da na Brda, Furlanijo, Kras. Pod 

vodstvom smo si nato ogledali mu-
zejsko zbirko jarkov in kavern ter iz-
vedeli veliko o tej svetovni moriji.

Sledila je vožnja čez prelaz Vrhovlje 
v dolino reke Soče, v smeri proti Ka-
nalu, kjer so isti dan potekali tradici-
onalni skoki z mosta. Od tam smo 
se zapeljali proti Tolminu in Širokem, 
kjer smo srečanje zaključili z zabav-
nim programom, odličnim vzdušjem 
in okusno kulinarično ponudbo.

Dolžina letošnje trase je skupaj štela 
73 kilometrov. Udeleženci relija so 
bili ponovno navdušeni nad naravno, 
kulturno in zgodovinsko dediščino, 
ki jo premoremo na tako majhnem 
območju. Prav po tem tudi izstopa 
omenjeno srečanje, ki ga vsako leto 
zaključimo na idiličnem Širokem z 
nepozabno razgledno točko.
Aljaž Bevk, predsednik sekcije Staro-
dobna vozila Avto kareta, AMD Tolmin

RALLY ŠIROKO 2015 – dolžina letošnje trase je skupaj štela 73 kilometrov. Udeleženci sreča-
nje starodobnikov vsako leto zaključijo na idiličnem Širokem. Foto: arhiv sekcije Starodobna 
vozila Avto kareta
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( 27 )Spomin na véliko vojno (4)

Voja{tvo je dolino So~e spremenilo v bojni poligon. Za svoje potrebe je rabilo {iroke in 
lahko prehodne poti, po katerih je na fronto pripeljalo oro`je, material in `ive`. Vojska je 
zato pospe{eno obnavljala in {irila stare ceste ter gradila nove. Med vojno so tako na-
stale {tevilne ceste, mostovi in prelazi, ki so v uporabi {e danes. Eden izmed teh 
dose`kov je tudi prelaz Vr{i~.

Prelaz Vr{i~ in Ruska kapelica

R azvodje med Jadranskim in Črnim morjem 
je dolga stoletja predstavljalo naravno me-
jo med Goriško in Kranjsko deželo. Pred-

vsem na območju med Mangartom in Črno prstjo 
se vzpenjajo visoke gore, ki onemogočajo lahek 
prehod med Posočjem in Gorenjsko. Naravne da-
nosti niso povzročale preglavic samo italijanski 
vojski, ki je bila odločena, da se bo na vsak način 
prebila v notranjost habsburške monarhije; enake 
težave je imela tudi avstro-ogrska vojska, ki je 
morala preko razvodja oskrbovati svojo vojsko. 
Edini omembe vredni povezavi Posočja proti seve-
ru sta bili Predelska cesta in Bohinjska proga. Pr-
va je bila v funkciji že dolga stoletja in je predsta-
vljala najpomembnejšo povezavo s Koroško, druga 
pa je bila dokončana leta 1906.

Do začetka 20. stoletja so preko Vršiča vodile 
samo stezice, le na gorenjski strani je bila v upo-
rabi gozdna pot, ki je vodila do Klina. Domačini 
na primorski strani so prehodu na Gorenjsko rekli 
Kranjski vrh, Gorenjci pa Jezerca (do prve svetov-
ne vojne je bilo tam manjše jezero). Glavni priče-
valec o zgodovini vršiške ceste je Franc Uran, ki 
je leta 1909 vodil širjenje obstoječih steza za na-
men izkoriščanja gozda. Takrat je podjetnik in 
župan Gornje Šiške Ivan Zakotnik kupil obsežen 
gozd Velika planina v Trenti in investiral denar za 
gozdne poti.

Cesto gradili ruski ujetniki
Z bližajočo vojno vihro se je pokazala potreba 

po oskrbi predvidene fronte v bovški kotlini, saj bi 
bila predelska cesta za normalno obratovanje pre-
več izpostavljena. Že maja 1915 so se začela grad-

fa I. je postal avstrijski cesar), ki je bil namenjen 
v Sočo na vojaški sprejem. Decembra pa je na 
obisk prispel nadvojvoda Evgen. V takratnem času 
so cesto poimenovali Erzherzog EugenStraße, prelaz 
pa Mojstrovka-Pass.

Prvi zimski meseci so minili brez nevšečnosti, 
saj ni bilo snežnih padavin. Snežiti je začelo šele 
konec februarja 1916. Okrog enih popoldan se je 
8. marca z Mojstrovke utrgal plaz, ki je povzročil 
veliko razdejanje. Zasul je prelaz, podrl žičnico in 
uničil ogrodje spomenika nadvojvodi Evgenu, ki je 
bil komaj v gradnji. Plaz se je ustavil šele pri Slo-
venski koči (danes Tičarjev dom), pa še to je nagnil 
za 15 stopinj. Štiri dni kasneje, 12. marca, se je 
plaz sprožil še na gorenjski strani. O številu umrlih 
se še danes bolj kot ne ugiba, največkrat pa se 
omenja število 200 oseb, od tega večina ruskih 
ujetnikov in manjši delež avstro-ogrskih vojakov. 

Naravne nesreče pa niso ustavile gradnje strate-
ške prometnice. Dela so se kljub težavam nadalje-
vala, le na najnevarnejših odsekih so traso ceste 
spremenili. Plazovi pa so se vrstili tudi v naslednji 
zimi. Že leta 1916 so ruski ujetniki v spomin umrlim 
sotrpinom postavili leseno kapelico, ki je bila dokon-
čana novembra 1916 in posvečena sv. Vladimirju.

Danes postaja Ruska kapelica vez med sloven-
skim in ruskim narodom, čeprav sta bila med pr-
vo svetovno vojno na nasprotnih straneh. Že vrsto 
let se na dan sv. Vladimirja, zavetnika Rusije, pri 
njej odvija spominska slovesnost z vidnimi pred-
stavniki ruskih in slovenskih oblasti. Vlada Repu-
blike Slovenije je vršiško cesto 21. junija 2006 v 
spomin na njene graditelje preimenovala v Rusko 
cesto.

Mihael Uršič, 
Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«

SKUPINSKA FOTOGRAFIJA PRED KAPELICO SV. VLADI-
MIRJA (Ruska kapelica). Foto arhiv Fototeke Slovenskega 
planinskega muzeja, Mojstrana

RUSKI UJETNIKI MED DELOM NA CESTI POD RIMLOVO 
KOČO (danes je na tem mestu Koča na Gozdu). Foto: arhiv 
Avstrijske narodne knjižnice, Dunaj

PRELAZ VRŠIČ S TOVORNO ŽIČNICO MED VOJNO. Foto: 
arhiv Avstrijske narodne knjižnice, Dunaj

bena dela na novi prometnici, ki so bila ob vojni 
napovedi Kraljevine Italije (23. maja 1915) v pol-
nem razmahu. Lastne delovne sile je vojski pri-
manjkovalo, zato je s pridom uporabila vojne uje-
tnike z drugih front. Po uradnih podatkih je bilo 
na vzhodni fronti zajetih 1.268.000 ruskih in ro-
munskih vojakov. Ti so bili prepeljani v taborišča 
po vsej monarhiji, po potrebi pa so izkoriščali za 
gradbene posege. V Kranjski Gori je bilo tako že 
julija več kot 5.000 ruskih ujetnikov, kasneje pa 
najmanj enkrat več.

Traso so razdelili na 12 do 13 odsekov, vsakega 
pa je prevzel en inženir s 25 delavci. Na območjih, 
kjer so pričakovali večje zamete in plazove, so 
postavili protilavinske strehe iz debelih tramov. 
Poleg ceste je bila proti Vršiču zgrajena tovorna 
žičnica (v petih odsekih), ki je imela dnevno zmo-
gljivost do 250 ton.

Plaz pokopal graditelje
Delo je potekalo brez predaha in v vsakršnem 

vremenu, delavci pa so bili pomanjkljivo oblečeni 
ter slabo hranjeni. Po podatkih Urana je bila cesta 
prevozna že oktobra 1915; takrat naj bi se po njej 
pripeljal nadvojvoda Karel (po smrti Franca Jože-
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Gora krvi in 
vzdihljajev

Ob 100-letnici izbruha bojev na 
soški fronti je izšla knjiga Gora krvi 
in vzdihljajev. Gre za slovensko-an-
gleško predelavo knjige dr. Lajosa 
Négyesija Vojaki 46. pehotnega polka 
iz Szegeda na Mrzlem vrhu. Avtor je 

bil član skupine, ki je več let razisko-
vala bojišče na Mrzlem vrhu in pri-
merjala arhivske vire z ostalinami na 
terenu. V knjigi je predstavljen 46. 
pehotni polk iz Szegeda, ki se je 28 
mesecev boril na soški fronti, in več-
letna raziskava obrambnega sistema 
na Mrzlem vrhu. Zadnji del knjige 
zajema spremno besedo, predstavitev 
avtorja in Kulturnega društva Meri-
tum iz Szegeda ter Društva »Peski 
1915–1917« Tolmin.

Knjiga vsebuje bogato slikovno gra-
divo: 54 črno-belih in 49 barvnih fo-
tografij ter 13 risb, skic in zemljevi-
dov. Priložena je tudi shematizirana 
karta obrambnega sistema Mrzlega 
vrha, izdelana na osnovi izvirne kar-
te iz leta 1917, ki jo hrani Vojni arhiv 
Dunaj.

NASLOV: Gora krvi in vzdihljajev. 
Vojaki 46. pehotnega polka iz Szege-
da na Mrzlem vrhu. AVTOR: dr. La-
jos Négyesi. IZDALA IN ZALOŽILA: 
Društvo »Peski 1915–1917« Tolmin in 
Tolminski muzej. KRAJ IN LETO IZ-

DAJE: Tolmin, 2015. ŠTEVILO STRA-
NI: 152. FORMAT: 16,5 cm × 23,3 cm. 
VEZAVA: mehka.

100
Ob stoletnici prve svetovne vojne je 

v zbirki Brezčasnice 1 izšla zbirka 
haikujev in fotografij. Pesmi so bile 
izbrane na literarnem haiku nateča-
ju, ki je privabil 65 literatov, v zbirki 
pa lahko preberemo dela 58 ustvar-
jalcev. »Haiku je sicer drobna pesni-
ška forma, ki pa v objemu pravega 
navdiha lahko pove več kot marsika-
tera pripovedna pesem,« je v spremni 
besedi zapisal Jože Štucin. Sodelujo-
či so na svoj način obudili spomin na 
dogodke, ki so zaznamovali začetek 
20. stoletja. »Zbirka je haiku kamen-
ček v mozaiku zgodbe, ki je že dav-
no tega postala del našega življenja 
ob Soči, predvsem pa je pesniški do-
tik strašne tragedije, ki nas še vedno 
spremlja s svojimi mrtvimi očmi.« 

Zbirko dopolnjujejo fotografije, zbrane 

na letošnjem fotografskem natečaju.
NASLOV: 100. Haiku in foto zbirka 

ob 100-letnici prve svetovne vojne. 
IZDALA: Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava Tol-
min in KD Literarni klub Tolmin. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Tolmin, 
2015. ŠTEVILO STRANI: 64. FOR-

Utrinki

Knji`na polica

BOGAT SEPTEMBER V 
PLANINSKEM DRU[TVU 
PODBRDO
Ba{ka grapa – Tik pred zaključkom 
poletne planinske sezone so v Pla-
ninskem društvu (PD) Podbrdo že 
tradicionalno organizirali kar dve pri-
reditvi. V začetku septembra je PD 
Podbrdo v sodelovanju z Gorsko re-
ševalno službo Tolmin in Občino Tol-
min uspešno izpeljalo 22. gorski tek 
Ivana Anderleta na Črno prst, ki šte-
je tudi za pokal Primorskih gorskih 
tekov. Med 104 ljubitelji te discipline 
je bil prvi novinec na teku, dvajsetle-

tni Luka Kovačič iz Kranja, ki s ča-
som 0:53:56 ni podrl devet let sta-
rega rekorda Petra Lamovca 
(0:47:46). Drugi je bil David Rogelj 
iz TTSO Jezersko (0:57:08), tretji pa 
predstavnik Istrskega tovarja Dani-
jel Vinčec (0:57:28). Med ženska-
mi je bila najboljša Irma Pivk iz 
Športnega društva Nanos Podnanos 
(1:05:11), druga je bila njena dru-
štvena kolegica Mihaela Tušar 
(1:07:12), tretja pa Ana Čufer iz 
PGT (1:08:32). Najboljše v absolu-
tni moški in ženski konkurenci ter v 
kategoriji Gorski reševalci so nagra-
dili s pokali, najboljše v enajstih ka-

CELOVITE RACUNOVODSKE IN
KNJIGOVODSKE STORITVE ZA:
• kmetije, 
• dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
• samostojne podjetnike in male družbe, 
• društva.

TELEFON: 041-325-778, E-NASLOV: 
avonia.racunovodstvo@gmail.com.

KAKOVOSTNE STORITVE PO UGODNI CENIA
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Podmelec 21, 5216 Most na So~i

tegorijah pa z medaljami. Zaploskali 
so tudi najboljšima z območja PD 
Podbrdo Martinu Štendlerju in Vi-
di Drole, najmlajšima Ani Čufer in 
Žanu Droletu ter najstarejšim Sreč-
ku Begušu, Petru Čuferju in Miloj-
ki Čufer. Prireditev je bila hkrati za-
ključna za akcijo Pušeljc gorskih te-
kov 2015 (v ta sklop so sodili teki na 
Ratitovec, Blegoš, Črno prst in 
GM4O), ki jo je osvojilo 33 tekačev.

Tretjo soboto pa so tudi letos name-
nili srečanju planincev na Črni prsti. 
Kljub megli in vetru jih je v zavetju 
planinskega doma lepo število priso-

DEL TEKAŠKEGA MOŠTVA, DOMAČINOV IZ BAŠKE GRAPE – letos jih je na »svojo« goro te-
klo kar 16. Foto: Alenka Zgaga

stvovalo pri sveti maši, ki jo je ob so-
maševanju stanovskega prijatelja da-
roval duhovnik Mirko Turk iz Sorice. 
Darovana je bila za planince, ki jim je 
korak za vedno zastal v objemu go-
ra. Izraženo je bilo tudi zadovoljstvo 
ob dokončanju največje naložbe do-
slej, zamenjavi strešne kritine na do-
mu in začetku del pri obnovi bivaka, 
zalogovnika vode ter vitla tovorne 
žičnice. Druženje se je nadaljevalo 
ob dobrotah iz kuhinje, dobro voljo 
pa je s harmoniko spodbujal Andraž 
Ambrožič z Grahovega ob Bači.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina
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MAT: 14,8 cm × 20,9 cm. VEZAVA: 
mehka.

Od so{ke postrvi do 
Faronike

Predsednik Ribiške družine (RD) 
Tolmin Lucijan Rejec je v knjigi Od 
soške postrvi do Faronike na osnovi 
pričevanj, lastnega razmišljanja, opa-
žanj in občutkov opisal prizadevanja 
in na trenutke pravi boj tolminskih 
ribičev za razvoj njihove dejavnosti. 
Zgodbo je ujel v čas od leta 1985 do 
danes, ko se lahko v Tolminu pohva-
limo s sodobno opremljeno ribogojni-
co, kjer poteka vzreja čiste soške po-
strvi in jadranskega lipana. Te ne bi 
bilo, če se strokovnjaki ljubljanskega 
zavoda za ribištvo marca omenjenega 
leta ne bi odzvali pobudi ribiškega 
čuvaja Alfonza Fischioneja. V druž-
bi takratnega predsednika RD Tolmin 
Stanka Kovačiča so se skupaj podali 
v Zadlaščico in presenečeni odkrili 
gensko čisto soško postrv, za katero 

je v stroki veljalo, da je zaradi križa-
nja s potočno že izumrla.

NASLOV KNJIGE: Od soške postr-
vi do Faronike. AVTOR: Lucijan Re-
jec. ZALOŽILA: Ribiška družina Tol-
min. KRAJ IN LETO IZDAJE: Tolmin, 
2015. ŠTEVILO STRANI: 74. FOR-
MAT: 16 cm × 22,5 cm. VEZAVA: 
mehka.

O umiti in v prt zaviti 
lobanji

V knjigi avtorica Nataša Gliha Ko-
mac oriše življenje slovenske jezikov-
ne skupnosti na skrajnem severoza-
hodnem robu slovenskega etničnega 
ozemlja oziroma v treh vaseh v Ka-
nalski dolini skozi praznično leto. Pri 
tem posebej izpostavi še v poznih de-
vetdesetih letih 20. stoletja živo obre-
dno umivanje in zavijanje lobanje v 
prt. Kot pojasnjuje, prinaša opis tega 
obreda podatke o eni izmed tvornih 
prvin identitete slovenske jezikovne 
skupnosti v omenjeni dolini. Ob tem 
dodaja, da »izvajanje obreda povezu-
jejo zgolj s slovensko jezikovno sku-
pnostjo, ekskluzivnost obreda pa 
izpričuje izjemna nedostopnost infor-
macij.«

NASLOV: Ljudska religioznost v 
Kanalski dolini: o umiti in v prt za-
viti lobanji. AVTORICA: Nataša Gliha 
Komac. IZDALI: Slovensko kulturno 
središče Planika Kanalska dolina, Slo-

venski raziskovalni inštitut, Inštitut 
za slovensko narodopisje, Inštitut za 
slovenski jezik Frana Ramovša. KRAJ 
IN LETO IZDAJE: Ljubljana, 2014. 
ŠTEVILO STRANI: 112. NAKLADA: 
600. FORMAT: 17 cm × 24,2 cm. VE-
ZAVA: trda.
Knjižno polico napolnili: Mateja Kutin 
in Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

MIGANJE ZA ZDRAVJE DOJK
Zgornje Poso~je – V Sloveniji je rak 
dojk kot vzrok obolevnosti pri ženskah 
na prvem mestu, saj zanj zboli vsaka 
deseta ženska. V Zgornjem Posočju 
se to kaže v še hujši obliki, saj zboli 
vsaka sedma. Ob tem ne gre poza-
biti, da za to boleznijo obolevajo tudi 
moški (približno en na sto tisoč).

V kar 60 odstotkih je treba vzrok za 
nastanek raka dojke pripisati okolju 
in našemu življenjskemu slogu. Stro-
kovnjaki priporočajo zmanjšanje uži-
vanja alkohola in prekinitev kajenja. 
Velik delež pri boju proti raku pripi-
sujejo zdravi hrani, bogati s sadjem, 
zelenjavo in dobrimi maščobami. V 
maščevju se tvori ženski hormon 
estrogen, ki vpliva na pomnoževanje 
celic. Če imamo prekomerno tele-
sno težo je večja verjetnost, da zbo-
limo za rakom dojke, maternice ali 
debelega črevesja. To verjetnost 
lahko z rednim gibanjem zmanjšamo 
za kar 20 odstotkov.

V tako imenovanem rožnatem okto-
bru, mesecu boja proti raku dojk, se 
Društvo proti raku dojk Posočje in-
tenzivno pripravlja na dobrodelno 
prireditev MIDO (MIganje za zdravje 
Dojk). Prireditev se bo odvila 14. no-
vembra v Šolskem centru Tolmin. 
Zbrana sredstva bo društvo nameni-

lo za nakup tehnične opreme, ki jo 
potrebuje za dosego enega od ciljev 
društva – vzgojo na področju pre-
prečevanja raka dojk.

Na prireditvi bodo športni ponudniki 
iz Posočja prikazali različne športne 
dejavnosti (od joge, vadbe za dojke, 
pilates ...), ker pa je znati užiti življe-
nje pomemben preventivni dejavnik, 
se bomo zabavali, migali in okušali 
zdravo hrano. Več o tem na spletni 
strani midoposocje.weebly.com.
Doroteja Batistuta, Društvo proti raku 
dojk Posočje

NOGOMETNI PRAZNIK V 
TOLMINU
Tolmin – Sredi septembra se je v 
Tolminu odvil pravi nogometni pra-
znik. V drugem krogu Pokala Slove-
nije je namreč pri nas gostoval No-
gometni klub (NK) Maribor, aktualni 
državni prvak in lanskoletni udeleže-
nec Lige prvakov. Kljub slabemu 
vremenu in dejstvu, da je bila tekma 
odigrana sredi tedna, se je na Brajdi 
zbralo okrog 1.300 gledalcev. Stati-
stika zadnjih let kaže, da je bilo več 
gledalcev le v sezoni 2007/2008, 
ko je v Tolminu gostovala Olimpija.

Tolminci so tekmo proti renomirane-
mu nasprotniku odigrali korektno. 

upali na presenečenje. V prvem 
delu smo se branili, ko smo v dru-
gem stopili malo višje, pa smo bili 
kaznovani. Poskušali smo, a ni šlo.«

NK TKK Tolmin nadaljuje tudi z igra-
njem v 2. Slovenski nogometni ligi. 
Letošnjo sezono so Tolminci začeli 
pod pričakovanji; posledično je po 
7. krogu sledila tudi zamenjava tre-
nerja. Davida Kanalca, ki je dose-
gel največje uspehe v preteklosti 
kluba, je zamenjal Borut Jermol.
Tadej Feregotto, odgovoren za 
marketing NK TKK Tolmin

Ob polčasu so držali izid 0 : 0, v 
drugem polčasu pa je prišla do izra-
za kakovostna premoč Mariborča-
nov, ki so na koncu slavili z 0 : 3. 
Tudi Tolminci so imeli svoje priložno-
sti za dosego zadetka, najlepši sta 
zapravila Dalibor Sokanović na za-
četku drugega polčasa in Osuji Be-
de Amarachi tik pred koncem 
tekme. Sokanović je po tekmi pove-
dal: »Bili smo blizu, a tudi daleč vo-
dilnemu zadetku. Prejeli smo dva 
gola zaradi lastnih napak. Maribor-
čani pa so bili dovolj kakovostni, 
da so jih izkoristili. Po tihem smo 

V DRUGEM KROGU POKALA SLOVENIJE JE V TOLMINU GOSTOVAL NK MARIBOR, aktualni 
državni prvak in lanskoletni udeleženec Lige prvakov. Tolminci svojih priložnosti niso izkoristili 
in na koncu so s tremi goli slavili Mariborčani. Foto: Boris Drešček
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FESTIVAL PRIVABLJAL 
POHODNIKE V POSO^JE
Zgornje Poso~je – Med 18. sep-
tembrom in 4. oktobrom je potekal 
7. Festival pohodništva. Koordinator 
festivala je Lokalna turistična organi-
zacija (LTO) Sotočje, ki skupaj z LTO 
Bovec tudi finančno pokriva njegovo 
izvedbo in promocijo. Bogat pro-
gram vsako leto nastane v sodelova-
nju s planinskimi in turističnimi dru-
štvi iz občin Bovec, Kobarid ter Tol-
min in turističnimi ponudniki.

Festival v prvi vrsti promovira dolino 
Soče kot pohodniško destinacijo in 
poudarja neštete možnosti za to de-
javnost. Poleg tega promovira čas 
po glavni turistični sezoni – jesen – 
kot idealen čas za pohodništvo. Po-

udarja pa tudi možnost najema vo-
dnikov za tematska in gorska vode-
nja, ki pomenijo dodano vrednost v 
ponudbi pohodništva ter izletništva v 
naši dolini.

Program letošnjega festivala je vklju-
čeval 20 pohodov, projekcijo filma, 
predavanje in razstavo. Pohodov se 
je udeležilo več kot 500 pohodni-
kov, večinoma iz domačih krajev. 
Zabeležili so tudi pohodnike iz dru-
gih slovenskih krajev, festivala pa se 
vedno bolj udeležujejo tudi tujci.

Najbolj so obiskani tradicionalni in 
tematski pohodi, kjer obiskovalci z 
izkušenimi vodniki poleg naravnih 
znamenitosti odkrivajo zgodovino ter 
znamenite osebnosti tega območja. 
V sklopu festivala se vsako leto zvr-
stijo razstave in razna predavanja na 
temo alpinizma, gorništva ter neokr-
njene narave. Letošnjega spremlje-
valnega programa se je udeležilo 
več kot 150 obiskovalcev.
Tatjana Humar, LTO Sotočje – 
TIC Kobarid, koordinatorka festivala

40. TRADICIONALNI 
KOLESARSKI VZPON V 
DRE@NI[KE RAVNE
Kobarid–Dre`ni{ke Ravne – Na 
prvo oktobrsko soboto je v organiza-
ciji domačega Kolesarskega kluba 

(KK) Soča potekala 40. kolesarska 
tekma Kobarid–Drežniške Ravne. 
Udeležilo se jo je 110 tekmovalk in 
tekmovalcev iz Slovenije, Italije in 
Avstrije.

Vzpon za pokal Občine Kobarid je 
bil zadnji vzpon, ki šteje za Pokal 
Slovenije. Zmaga in absolutno prvo 
mesto je odšlo v Italijo. Zmagovalec 
Andreo Calza je vzpon premagal v 
22 minutah in 31 sekundah, drugi je 
bil Slovenec Primož Porenta (Špor-
tno društvo (ŠD) BAM.bi) z 18-se-
kundnim zaostankom, tretji pa Sreč-

Utrinki

ko Brulc (Kolesarsko društvo (KD) 
Papež Podgorje) z minuto in 4 se-
kundami zaostanka. Med ženskami 
je bila najhitrejša Mirka Polenčič 
(KD Brda Dobrovo) s časom 37 mi-
nut in 8 sekund, sledila ji je Matejka 
Prešeren (KK Završnica) z 29 se-
kundami zaostanka, tretja pa je bila 
Ivica Rakoš (ŠD Turbo M), ki je v 
cilj prišla 34 sekund za zmagovalko.

Na cilju je tekmovalce pozdravil ko-
bariški župan Robert Kavčič, ki je 
najboljšim podelil pokale.
Matevž Melinc, KK Soča

40. KOLESARSKE TEKME KOBARID–DREŽNIŠKE RAVNE, ki je potekala v začetku oktobra, 
se je udeležilo 110 tekmovalk in tekmovalcev iz Slovenije, Italije in Avstrije. Foto: arhiv KK Soča

Slika je simbolična. Foto: Mateja Kutin
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Datum Kraj Prireditev Informacije

Do 12. 11. TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Razstava likovnih del Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Knjižnica: peter.pavletic@tol.sik.si

23. 10.–6. 11. KOBARID, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Razstava skupine NITKE v okviru Študijskega krožka nitizasreco@gmail.com, 
brigita.bratina@prc.si

23. 10. (17.00) BOVEC, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Lisica Mica – branje pravljic za otroke Knjižnica: 05/38-11-526

23. 10. (19.00) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Povratna vozovnica: Dolomiti – potopisno predavanje Matije Turka Knjižnica: peter.pavletic@tol.sik.si

24. 10. (15.00) KOBARID, pred Žganovo 
hišo

Odprtje enoletne razstave Italijanska armada v Zgornjem Posočju 
1915–1917 in predstavitev brošure ob 25-letnici delovanja Kobariškega muzeja

Kobariški muzej: 05/38-90-000

24. 10. (17.00) DREŽNICA, avla 
podružnične šole

Ogenj, rit in kače niso za igrače in Milena Miklavčič – srečanje s 
predstavitvijo knjige

24. 10. (19.00) KOBARID, Kulturni dom 
Kobarid

Dobrodelni koncert Dar srca Društvo za osebnostni razvoj 
Evangelij danes, Andrej: 041-859-961

24. 10. (20.00) MOST NA SOČI, športna 
dvorana

Jubilejni koncert ob 25. obletnici MePZ »Zdravko Munih« Most na Soči Milan Zupanec: 041-727-819

25. 10. KARNIJSKE ALPE (Italija) Crete dal Cronz (1.664 m n. m.) PD Tolmin, Slavica Boljat: 051-622-962

28. 10. (17.00) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Predavanje o demenci – predavatelj mag. Jože Škrlj Knjižnica: peter.pavletic@tol.sik.si

28. 10. (19.00) TOLMIN, Tolminski muzej Predavanje iz cikla Človek in vojna – dr. Bernard Nežmah: Časopisje v času 
1. svetovne vojne

Tolminski muzej: 05/38-11-360, 
www.tol-muzej.si

30. 10. 
(19.00–20.30)

KOBARID, Dom Andreja 
Manfrede

Ladin večer – glasbeno literarni recital Kulturno društvo NIT

31. 10. TOLMIN Nogometna tekma (NK TKK Tolmin : NK Triglav Kranj) www.nktolmin.si

1. 11. (9.30) KOBARID, pokopališče Spominska slovesnost ob dnevu mrtvih ZB Kobarid, Vojko Hobič: 040-234-051

2. in 3. 11. 
(7.00–13.00)

TOLMIN, CŠOD Krvodajalska akcija RKS – OZ Tolmin, Marjanca Velišček: 
031- 264- 073

4. 11. 
(7.00–13.00)

KOBARID, telovadnica OŠ 
Kobarid

Krvodajalska akcija RKS – OZ Tolmin, Marjanca Velišček: 
031- 264- 073

4. 11. (16.30) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Lisica Mica – branje pravljic za otroke Knjižnica: 05/38-11-526

4. 11. (17.00) KOBARID, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Lisica Mica – branje pravljic za otroke Knjižnica: 05/38-11-526

5. 11. TOLMIN, Tolminski muzej Mamut po mamutu – gostujoča arheološka razstava Medobčinskega muzeja 
Kamnik

Tolminski muzej: 05/38-11-360, 
www.tol-muzej.si

6. 11. (17.00) BOVEC, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Lisica Mica – branje pravljic za otroke Knjižnica: 05/38-11-526

7. 11. LEPENA Krn – pohod spomina PD Tolmin, Mara Vidic: 040-232-898

14. 11. TOLMIN, Športna dvorana 
Tolmin

Dobrodelna prireditev Miganje za zdravje dojk (MIDO) – organizator zbira 
prijave

http://midoposocje.weebly.com

Utrinki

Koledar prireditev

SEPTEMBER, SVETOVNI 
MESEC ALZHEIMERJEVE 
BOLEZNI
Tolmin – »Ne pozabi me« je letošnji 
moto svetovnega meseca Alzhei-
merjeve bolezni. Njeno prepoznava-
nje se v družbi sicer izboljšuje, kljub 
temu pa je pogovor o njej še vedno 
kot nekakšna »tabu« tema. Prav zato 
smo se v društvu Spominčica zgor-
njega Posočja, ki deluje pod okri-
ljem novogoriške Spominčice, odlo-
čili, da se pridružimo vseslovenski 
akciji in izpeljemo sprehod z oboleli-
mi za to boleznijo, njihovimi svojci, 
skrbniki, skratka z vsemi, ki živijo v 
okolju takšnega bolnika.

Na 21. septembra, ko pa se praznu-
je še dan Alzheimerjeve bolezni, 
smo se pobudniki skupaj z osebjem 
doma upokojencev (DU) Tolmin, po-

smo pred sprehodom razdelili ba-
lončke z napisanim datumom in na-
menom sprehoda, odrasli pa so v 
spomin na dogodek prejeli spomin-
čice, ki so jih izdelale članice dru-
štva. Darilca smo med potjo delili tu-
di mimoidočim, nekaj posameznikov 
pa se je sprehodu tudi pridružilo.

Sicer pa se v našem društvu z name-
nom, da bi bolje spoznali to bolezen 
21. stoletja, srečujemo vsako zadnjo 
sredo v mesecu ob 17. uri v prosto-
rih DU Tolmin. Skrbimo za informira-
nje, ozaveščanje, si delimo izkušnje, 
se udeležujemo izobraževanj in pre-
davanj, nudimo pa tudi informativno 
strokovno pomoč ter predavanja.

Vabljeni vsi, ki pri sebi ali v svojem 
okolju prepoznate to bolezen.

Besedilo in foto: Nada Kenda, 
Spominčica zgornjega Posočja

vabljenimi gosti in otroki iz Vrtca Tol-
min sestali pred DU. Pred spreho-
dom smo se najprej posladkali s sla-
ščicami, ki so jih pripravile članice 
društva in osebje Cateringa Muznik. 

Ob zvokih otroškega petja in harmo-
nikarice Marije Cigale smo se 
sprehodili do pošte, kjer smo nare-
dili krajši postanek, od tam pa na-
prej do mestne fontane. Otrokom 

NA SPREHOD NA DAN ALZHEIMERJEVE BOLEZNI – v društvu Spominčica zgornjega Poso-
čja, ki deluje pod okriljem novogoriške Spominčice, so 21. septembra, na svetovni dan Alzhei-
merjeve bolezni izpeljali sprehod z obolelimi za to boleznijo, njihovimi svojci, skrbniki, skratka z 
vsemi, ki živijo v okolju takšnega bolnika.
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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 26. novembra 2015. Objavili bomo predvidoma tiste prireditve, ki se bodo odvijale po 
11. decembru 2015. Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Ob-
javljamo 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

14. 11. TOLMIN Nogometna tekma (NK TKK Tolmin : NK Šenčur) www.nktolmin.si

18. 11. (16.30) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Lisica Mica – branje pravljic za otroke Knjižnica: 05/38-11-526

18. 11. (17.00) KOBARID, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Lisica Mica – branje pravljic za otroke Knjižnica: 05/38-11-526

19. 11. TOLMIN, Tolminski muzej Predavanje dr. Janeza Höflerja – Ob 1000-letnici prve omembe župnije Volče Tolminski muzej: 05/38-11-360,
www.tol-muzej.si

19. 11. (19.30) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Poskrbite za svoje zdravje – predavanje Sanje Lončar Knjižnica: peter.pavletic@tol.sik.si

19. do 26. 11. TOLMIN, Kinogledališče 
Tolmin

Teden odprtja Kinogledališča Tolmin – • 19. 11. ob 20.00: Gledališka 
predstava Otroci Adami in Eve v izvedbi SNG Nova Gorica; • 20. 11.: osrednji 
dogodek; • 23. 11. ob 20.00: abonmajski koncert Ljubezen skozi glasbo – 
sopranistka Marjetka Luznik, pianistka Tanja Štern; • 24. 11. ob 16.30: mali 
abonma – O pravljici, ki ni bila nikoli povedana v izvedbi OŠ Tolmin: • 1. 12. ob 
19.00: abonmajski koncert Preproste besede, zbor Slovenske filharmonije

ZKŠM: kultura.spela@ksm.si, 
05/ 38-11-801

20. 11. (17.00) BOVEC, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Lisica Mica – branje pravljic za otroke Knjižnica: 05/38-11-526

27. 11. TOLMIN, Tolminski muzej Pripovedovalski večer za odrasle Tolminski muzej: 05/38-11-360, 
KUD Breza (Renata): 031-701-814

27. 11. (16.00) KOBARID, Dom Andreja 
Manfrede

Srečanje starejših občine Kobarid RKS – OZ Tolmin, Marjanca Velišček: 
031- 264- 073

27. 11. (19.00) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Povratna vozovnica: S potovalnim kajakom po Jadranskem in Jonskem 
morju – potopisno predavanje Eda Kozoroga

Knjižnica: peter.pavletic@tol.sik.si

2. 12. (16.30) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Lisica Mica – branje pravljic za otroke Knjižnica: 05/38-11-526

2. 12. (17.00) KOBARID, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Lisica Mica – branje pravljic za otroke Knjižnica: 05/38-11-526

3. 12. TOLMIN, Tolminski muzej Ta veseli dan kulture – glasbeni večer s predstavitvijo dveh obnovljenih 
muzejskih harmonijev

Tolminski muzej: 05/38-11-360,
www.tol-muzej.si

3. 12. (19.00) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Zaključek projekta Primorci beremo Knjižnica: peter.pavletic@tol.sik.si

4. 12. (17.00) BOVEC, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Lisica Mica – branje pravljic za otroke Knjižnica: 05/38-11-526

4. 12. (19.00) KOBARID, Kulturni dom 
Kobarid

Miklavžev dobrodelni koncert VDC Tolmin

5. 12. (9.00–12.00) KNEŽA, Dom puntarjev Miklavževa Graparska tržnica www.grapar.si

5.12. (10.00–12.00) BOVEC, Stergulčeva hiša Miklavževe ustvarjalne delavnice Nataša Bartol: 041-938-484

11. 12. (19.00) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Odprtje razstave Silve Karim Knjižnica: 05/38-11-526

12. 12. 
(16.00–20.00)

GRAHOVO OB BAČI, Dom 
krajanov

Praznična Graparska tržnica www.grapar.si


