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Kljubuj usodi!

 ̂udoviti jesenski dnevi so po-
spremili slovo dolgega vroče-
ga poletja. Prvi oktobrski dne-

vi so naše gore nepričakovano pobe-
lili. Kar nismo mogli verjeti, ko se je 
čez noč temperatura spustila do le-
dišča, nekaj dni za tem pa je že za-
dišalo po snegu. Moč sonca je uga-
šala in po dolinah se je vila gosta 
megla. Kmetje so svojo živino le ma-
lo pred tem prignali s planin in na 
tradicionalnem kmečkem prazniku 
zaključili pašno sezono.

Oktobra, ko je nebo še posebej 
modro in ko se listi dreves obarvajo 
s celo paleto jesenskih barv, praznu-
jejo v Kobaridu. Letošnji praznični 
mesec se je ob hrani in vinu začel z 
Jestivalom okusov in umetnosti ter 
tradicionalnim kolesarskim vzponom 
Kobarid–Drežniške Ravne za pokal 
Občine Kobarid. Isti dan se je v pro-
storih Ustanove “Fundacije poti mi-
ru v Posočju” odvijal tudi 2. Najbolj 
sočen START*UP VIKEND na temo 
turizma. Sredi meseca so kobariški 
občinski praznik obeležili v tamkaj-
šnjem kulturnem domu. Na slavno-
stni seji Občinskega sveta Občine 

Kobarid so najzaslužnejšim podelili 
letošnje občinske nagrade. Prejemnike 
vam predstavljamo v SOČAsniku na 
straneh Občine Kobarid, ob prazniku 
pa smo se za vas pogovarjali tudi z 
županom Robertom Kavčičem.

Praznik občine Kobarid je povezan 
s Simonom Gregorčičem, duhovni-
kom in največjim pesnikom te doli-
ne, rojenim 15. oktobra 1844 na Vr-
snem. V svojih domovinskih, življenj-
sko izpovednih in ljubezenskih pe-
smih nam je zapustil izjemno boga-
stvo. Svoja občutja in bolečino je 
prelival na papir, v svoji najbolj zna-
ni pesmi Soči pa preroško napovedal 
gorje, ki je čakalo naše kraje. Prav to 
gorje nam je dalo edinstveni pomnik 
miru in izjemen kulturni spomenik 
– spominsko cerkvico Sv. Duha v Ja-
vorci, katere stoletnico smo s slove-
snostjo obeležili pretekli mesec.

Letošnje leto Gregorčiču namenja-
mo posebno pozornost, saj prihodnji 
mesec obeležujemo 110. obletnico 
njegove smrti. Umrl je 24. novembra 
v Gorici, njegov grob pa leži na grič-
ku pri Sv. Lovrencu, ob njemu ljubi 
Soči. V Kobaridu se bodo ves mesec 

tudi na Facebooku
spominjali tega velikega moža, še 
posebej pa od 19. do 26. novembra, 
ko bo poleg vrste drugih dogodkov 
potekala tudi osrednja slovesnost. 
Gianni Rijavec s kvartetom, Oktet 
Simon Gregorčič in kantavtor Borut 
Skočir bodo tega dne pesem Soči 
predstavili v sodobni izvedbi. V tem 
tednu pa bodo tudi obeležili 50. oble-
tnico, od kar je pesnikova rojstna 
hiša kot muzej na ogled vsem nam. 
Je priča njegovega življenja ter takra-
tne stavbarske in bivalne kulture 
prebivalcev Vrsnega.

Uvodne misli hkrati s povabilom, 
da prelistate SOČAsnik in v njem naj-
dete tudi kaj zase, zaključujem z Gre-
gorčičevo Kljubuj usodi! Kot je nago-
vorila mene, naj nagovori tudi vas.

Kljubuj usodi,
mož sam svoj bodi!
Karkoli naj se ti zgodi,
usode gospodar si – ti.
Si ti! Če res, če cel si mož,
i svoj i nje gospod ti boš.
Usode ni,
usoda svoja – to si ti!

Mateja Kutin, glavna in odgovorna 
urednica

Utrinki

NAJLEP[I IN NAJGOSTO-
LJUBNEJ[I TUDI V POSO^JU
Slovenija – Turistična zveza Sloveni-
je (TZS) je letos organizirala 25. tek-
movanje v urejenosti slovenskih kra-
jev pod geslom Moja dežela – lepa 
in gostoljubna (MDLG). Kot pojasnju-
jejo organizatorji na svoji spletni stra-
ni, »projekt spodbuja sodelovanje 
in povezovanje prebivalstva pri va-
rovanju, ohranjanju in urejanju na-
ravnih vrednot in kulturne dediščine 
s turizmom. Tekmovanja v urejeno-
sti, ki se začne v kraju samem in 
nadaljuje na občinski ravni, se lah-
ko udeležijo vsi slovenski kraji.« 
Najbolje ocenjeni kraji v občini nato 
tekmujejo v okviru regije, najbolje 
ocenjeni na regijskem nivoju pa se 
potegujejo še za naziv Najlepše ure-
jeni kraj v Sloveniji. Na državni ravni 
so kraji razdeljeni v različne katego-
rije: Večja mesta, Srednja mesta, 
Manjša mesta, Izletniški kraji, Zdra-

viliški kraji, Turistični kraji, Jedra – 
mestna, vaška in trška. Najbolje oce-
njeni lahko Slovenijo zastopajo na 
mednarodnem tekmovanju »Entente 
Florale«. Poleg samih krajev pa se 
med seboj pomerijo še kampi, mla-
dinska prenočišča in tematske poti. 
Sočasno s tem tekmovanjem poteka 
tudi panožno tekmovanje med voja-
šnicami, gasilskimi domovi in bencin-
skimi servisi. »Na tekmovalnem situ 
so turistična ponudba in urejenost 
kraja, kakovost turistične ponudbe, 
kakovost življenja v kraju za prebi-
valce in goste, varovanje naravne 
in kulturne dediščine, varovanje 
okolja in gostoljubnost. Ocenjuje 
se ulice in trge, objekte različnih 
dejavnosti, hortikulturo, skrb za de-
diščino, komunalno in turistično in-
frastrukturo itd. Med najpomemb-
nejšimi prizadevanji za kakovost v 
zdravem – čistem okolju je skrb za 
pravilno zbiranje, odstranjevanje in 
deponiranje odpadkov ter skrb za 

ohranjanje in varovanje čiste vode 
ter zraka,« še navajajo organizatorji.
Iz Zgornjega Posočja so se letos 
tekmovanja udeležili trije posoški 
kraji: Bovec skupaj s Čezsočo, Ko-
barid in Tolmin, ki so se skupaj z An-
karanom, Bledom, Bohinjem (Rib-
čev Laz, Stara Fužina, Bohinjska Bi-
strica), Cerknem, Izolo, Kranjsko 
Goro, Piranom in Portorožem z Lu-
cijo med seboj pomerili v kategoriji 
Turističnih krajev. Septembra je bilo 
že znano, da so se na spletnem gla-
sovanju vsi trije posoški kraji izvrstno 
odrezali, saj se je Kobarid povzpel 
na prvo mesto, sledila sta Tolmin in 
Bovec. Sicer pa so organizatorji pre-
jemnike letošnjih priznanj za najlepši 
in najgostoljubnejši kraj/mesto 
MDLG 2016 razkrili 11. oktobra v 
Radencih na 6. Dnevih slovenskega 
turizma. Med tremi najbolje ocenje-
nimi v kategoriji Turističnih krajev je 
drugo mesto zasedel Bovec.
T. Š. F.
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Iz vsebine

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka bo izšla sredi decembra. Vsi, ki boste v njej žele-
li objaviti prispevek, nam ga posredujte do 21. novembra oziroma 
v dogovoru z urednico.

Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka 
sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki jih 
boste želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z 
uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fo-
togra� je pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG TIGROVCEV 1

5220 TOLMIN

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

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.450 GOSPODINJSTEV!

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

 4 PRC-jeva oglasna deska

 6  Najbolj so~en START*UP 
VIKEND na temo turizma

  Iz ob~inskih uprav
 8 Ob~ina Bovec
16  Ob~ina Kobarid
24  Ob~ina Tolmin

26  TOLMIN Alpsko mesto leta 
2016 (4): Poletje v  
znamenju dogodkov, 
mednarodne promocije in 
mreženja

29  Spomin na véliko vojno (9): 
Umetniki na so{ki fronti

31  Knji`na polica

32  Koledar prireditev

Utrinki

DRUGO LETO MED NAJBOLJ 
INOVATIVNIMI DRU@BAMI 
Slovenija – Gospodarska zbornica 
Slovenije (GZS) nam je znova, že 
drugo leto zapored, podelila zlato 
priznanje za najboljšo inovacijo v 
Sloveniji. Korporacija je prestižno 
nagrado, ki jo GZS podeljuje že 20 
let, prejela za inovativni sistem Ae-
ternus – metalno čepno svečko 2. 
generacije, ki so jo razvili v Hidrii AET.

Aeternus skupaj z mednarodno na-
grajenim sistemom za hladen zagon 
dizelskega motorja s senzorjem tla-
ka Hidria Optymus PSG zmanjšuje 
izpuste okolju in zdravju škodljivih 
plinov iz dizelskih vozil, s čimer po-
membno prispevamo k trajnostnemu 
razvoju ter blaginji ljudi. Nagrajeni 
sistem je namreč v celoti narejen iz 
materialov, ki se jih lahko reciklira in 
pomeni pomemben kakovostni pre-
skok v evropski avtomobilski indu-
striji na področju hladnega zagona 
dizelskih motorjev.

Nova rešitev, ki se bo z letom 2018 
začela vgrajevati v vozila s sodobni-
mi dizelskimi motorji, v primerjavi z 
obstoječimi, življenjsko dobo siste-
ma podaljšuje za več kot 20 odstot-

kov. Uporabnik lahko z njim po no-
vem v povprečju prevozi dobrih 
100.000 kilometrov več. Zaradi Ae-
ternusa se izboljšuje vozna dinamika 
avtomobila, pa tudi delovanje motor-
ja pri zagonu, kar zmanjšuje izpuste 
ogljikovega dioksida in saj oziroma 
zdravju škodljivih NOx trdih delcev.
Velik uspeh Hidrie AET je nadgradil 
tudi Hidriin Tehnološki center iz Ko-
pra. GZS mu je podelil srebrno pri-

znanje za unikatno varilno napravo, 
ki omogoča ultrazvočno varjenje 
kromiranih okrasnih letev za serijo 
modelov Panamera, prestižne nem-
ške znamke Porsche. Rešitev omo-
goča proizvodnjo samo dobrih ko-
sov, velike prihranke časa in energi-
je ter je bistveno bolj prijazna do de-
lavca.
Besedilo in foto: erik Blatnik, vodja po-
dročja za stike z javnostmi, Hidria

ZLATO PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO INOVACIJO V SLOVENIJI je Gospodarska zbornica Slo-
venije že drugo leto zapored podelila Hidrii AET, srebrno pa je prejel Hidriin Tehnološki cen-
ter.
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Utrinki

LAS Dolina Soče (LAS), ki deluje 
na območju občin Bovec, Kanal 
ob Soči, Kobarid in Tolmin vas 
obvešča, da je Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano 6. 
septembra izdalo odločbo o potr-
ditvi LAS za obdobje 2014–2020. 
Smo prvi LAS, ki ima odobrena 
sredstva tudi iz Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo. Sredstva 
lahko črpamo iz vseh treh evrop-

Javni poziv 
za koriščenje sredstev predvidoma do konca leta

jenih operacij oziroma projektov, 
koristili vse do leta 2023. Predvi-
devamo, da bomo s prvim javnim 
pozivom razpisali približno 834 
tisoč evrov, od tega:
•  319 tisoč iz Evropskega kmetij-

skega sklada za razvoj podeže-
lja,

•  246 tisoč evrov iz Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribi-
štvo,

•  269 tisoč evrov iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

Javni poziv bo predvidoma objav-
ljen do konca leta 2016. 
Več o javnem pozivu in razpisni 
dokumentaciji bo na voljo na po-
sodobljeni spletni strani LAS: 
lasdolinasoce.si.
Dodatne informacije: 05/38-41-507

skih skladov, ki so namenjena iz-
vajanju Lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost (CLLD): poleg že 
omenjenega sklada tudi iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Del sredstev pa 
pridobimo iz proračuna Republi-
ke Slovenije. LAS razpolaga z nekaj 
več kot 3.240.000 evri. Upravičen-
ci bodo sredstva, na osnovi potr-

Za vsebino je odgovorna LAS Dolina Soče, ki jo zastopa vodilni partner Posoški razvojni center. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

@UPANA SPREJELA 
KOLESARJE DOBRODELNE 
AKCIJE KOLESARIM, DA 
POMAGAM
Bovec, Kobarid – Lions klub Idrija 
in Medobčinsko društvo slepih in 
slabovidnih Nova Gorica sta dobro-
delno kolesarsko akcijo Kolesarim, 
da pomagam pripeljala tudi v naše 
kraje. Na 1.250 kilometrov dolgo 
krožno pot po Sloveniji sta se s 
spremljevalnim moštvom odpravila 
Saša in Sine Pečelin. Na pot sta 
se podala v Idriji in kolesarila skozi 
Postojno, Koper, Sežano, Tolmin, 
Kobarid, Bovec, čez prelaz Vršič do 
Kranjske Gore, Kamnika in Dravo-
grada, mimo Maribora, Gornje Rad-
gone, Razkrižja, Ptuja, Krškega, No-
vega mesta, Črnomlja, Kočevja in 
Nove vasi pri Cerknici nazaj do Idri-
je.

Pečelinova sta 9. septembra s šte-
vilnimi kolesarji prikolesarila do Po-
sočja. Na kobariškem trgu jih je 
sprejel in pozdravil župan Občine 
Kobarid Robert Kavčič, ki je v 
sproščenem vzdušju z njimi pokle-
petal in jim zaželel srečno pot. V 
Bovcu je pred Stergulčevo hišo eki-
po sprejel bovški župan Valter Mle-
kuž. Zahvalil se jim je za njihovo iz-
jemno gesto in še posebej čestital 
pobudnikoma in nosilcema te do-
brodelne akcije, »ki na ta način 
spodbujata prepoznavnost slepih 
in slabovidnih oseb ter ozaveščata 
širšo javnost s problematiko slepih 
in slabovidnih oseb v Sloveniji.« 

Župan je predsedniku Medobčin-
skega društva slepih in slabovidnih 
Nova Gorica, ki je tudi predstavnik 
Lions kluba Idrija, Igorju Miljavcu 
ter obema kolesarjema je podaril 
spominske plakete Občine Bovec. 
Nato je prevzel krmilo enega izmed 
tandemov in eno od slepih oseb po-
peljal skozi Bovec, nato pa del poti 
proti Trenti nadaljeval s svojim kole-
som.
Med tridnevno potjo po ultra kole-

sarski progi, ki bo maja prihodnje le-
to gostila tudi deseto dirko okoli Slo-
venije, so organizatorji zbirali denar-
na sredstva za rehabilitacijo slepih in 
slabovidnih na Severnem Primor-
skem. Namen akcije pa je poleg te-
ga tudi ozaveščanje ljudi, da med 
nami živijo slepi in slabovidni, ki si 
zaslužijo ustrezne pogoje za življenje 
ter delo.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič 
in Milan Štulc

NA MAMOGRAF V [EMPETER 
KAR BREZ NAPOTNICE
Severna Primorska – Septembra je 
v Splošni bolnišnici dr. Franca Der-
ganca v Šempetru pri Gorici začel 
delovati državni presejalni program 
DORA, ki skrbi za zgodnje odkriva-
nje raka dojk. Z njim naj bi v Sloveni-
ji do 30 odstotkov zmanjšali umrlji-
vost za rakom dojk. Za pridobitev 
ustreznega certifikata in posledič-
nim izvajanjem programa so v bolni-
šnici uredili ter ustrezno opremili 
prostore in izobrazili inženirje, ki iz-
vajajo mamografijo. Tako bo od zdaj 
tovrstno slikanje kakovostnejše, po-
leg tega pa ženske, klicane na ma-
mograf, ne potrebujejo napotnice.

Ker je pojav raka v veliki meri odvi-
sen od našega načina življenja, si v 
Društvu proti raku dojk Posočje z ra-
znimi dogodki prizadevajo za spre-
membe življenjskih navad. Znano je, 
da so bolezni povezane z nepravil-
nim načinom prehranjevanja, razva-
dami, prekomerno telesno težo, de-
hidracijo in premalo gibanja. Zato v 
društvu načrtujejo dva pomembnej-
ša izobraževalna dogodka, in sicer 
tečaj o prehrani z gibanjem in meri-
tvami ter prireditev MIDO (Miganje 
za dojke), kjer se bodo predstavile 
različne vrste vadbe, ki se izvajajo v 
Zgornjem Posočju. V Društvu proti 
raku dojk Posočje pa si prizadevajo 
tudi, da bi v dolini Soče dobili mobil-
ni mamograf in tako še izboljšali do-
stopnost do te storitve.
Doroteja Batistuta, predsednica 
Društva proti raku dojk Posočje

DOBRODELNA AKCIJA KOLESARIM, DA 
POMAGAM – Kolesarja Saša in Sine Pečelin 
sta na 1.250 kilometrov dolgi krožni poti, ki ju 
je vodila tudi skozi naše kraje, zbirala denar-
na sredstva za rehabilitacijo slepih in slabovi-
dnih na Severnem Primorskem, hkrati pa oza-
veščala ljudi, da med nami živijo slepi ter sla-
bovidni, ki si zaslužijo ustrezne pogoje za 
življenje in delo.
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S pomočjo e-VEM sistema vam na 
Posoškem razvojnem centru nudi-
mo brezplačne enotne storitve vsto-
pne 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.

Informacije: 
Posoški razvojni center, 
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin 

•  telefon: 05/38-41-500
•  Nežika Kavčič: 
 nezika.kavcic@prc.si
•  Peter Domevšček: 
 peter.domevscek@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, 

Projekt VEM 2016 in 2017 je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Posoški razvojni center je bil uspe-
šen na Javnem razpisu za pridobi-
vanje temeljnih in poklicnih kompe-
tenc od 2016 do 2019, ki ga je letos 
poleti objavilo Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport.

Projekt bomo v Zgornjem Poso-
čju in Novogoriški subregiji iz-
vajali partnerji, ki smo združeni 
v konzorcij – vodilni partner je 
Posoški razvojni center, partnerji 
pa so še Ljudska univerza Nova 
Gorica in Šolski center Nova Gori-
ca – Medpodjetniški izobraževalni 
center (MIC).

V okviru projekta bomo od julija 
2016 do marca 2019 za zaposle-
ne, starejše od 45 let, z največ po-
klicno izobrazbo, izvajali različne 
brezplačne izobraževalne progra-
me (podrobnejši seznam si lahko 
ogledate v preglednici). Največji 
poudarek projekta je na razvijanju 
znanj s področja informacijsko 

pridobivanJE TEMElJnih in poKlicnih KoMpETEnc 
v dolini SoČE

brezplačni izobraževalni programi

komunikacijskih tehnologij ozi-
roma spodbujanju in razvijanju 
splošne računalniške pismenosti 
ter promoviranju vseživljenjskega 
učenja.

O možnostih vključevanja v posa-
mezne programe vas bomo sproti 
obveščali prek spletnih strani pro-
jektnih partnerjev, Facebooka in s 
pomočjo letakov ter plakatov.

Izkoristite možnost brezplačnih 
programov za poklicno in osebno 
rast.

Dodatne informacije
•  Posoški razvojni center: 

www.prc.si
•  Jana Skočir: 05/38-41-513 ali 

jana.skocir@prc.si
•  mag. Damijana Kravanja: 

05/38-41-511 ali 
damijana.kravanja@prc.si

Jana Skočir, Posoški razvojni 
center

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

BRezPlačNI IzoBRažeValNI PRogRaMI

•  začetni tečaj računalništva: Računalniška pismenost za odrasle 
(RPO);

•  Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO):
-  Internet – kje prežijo nevarnosti,
-  Računalnik v žepu,
-  Internet in delo v oblaku,
-  Poglejmo skozi drugo oko (digitalna fotografija),
-  Družbena omrežja,
-  Upravljaj stroj,
-  3*e (e-davki, e-uprava, e-zdravstvo),
-  Delo s preglednicami – napredni nivo (program Excel);

•  Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP);

•  Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z 
učenjem (UŽU-RŽU);

•  Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto 
(UŽU-MDM);

•  Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO):
-  slovenščina za tujce: Slovenski jezik je naš skupen jezik,
-  začetni tečaj italijanščine: Osnove uporabne italijanščine na de-

lovnem mestu in za vsak dan,
-  začetni tečaj angleščine: Govorim angleško v službi in v družbi,
-  nadaljevalni tečaji tujih jezikov: Jezikovni korak naprej,
-  Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju,
-  Dobro počutje za kakovostne korake,
-  Tudi jaz sem proaktiven – z majhnimi koraki do velikih ciljev;

•  Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacij oziroma 
certifikata (izvajal jih bo samo Šolski center Nova Gorica – MIC):
-  Usposabljanje za operaterja na CNC stroju,
-  Usposabljanje za izdelovalca spletnih strani,
-  Usposabljanje za kuharskega pomočnika,
-  Usposabljanje za čebelarja,
-  Usposabljanje za kletarja.

Projekt VEM 2016 in 2017 je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.prc.si
mailto:jana.skocir@prc.si
mailto:damijana.kravanja@prc.si
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Najbolj so~en START*UP VIKEND 
na temo turizma 

• Kobarid, • 37 ur, • 2 no~i z veliko mero »sanj« in malo spanja, • 21 udeležencev (12 žensk, 9 
mo{kih), • 6 mlaj{ih od 29 let, • 11 doma~inov (9 iz ob~ine Tolmin, 2 iz ob~ine Kobarid), • 4 men-
torji, • 6 zunanjih sodelujo~ih kritikov, • 6 ~lanov ocenjevalne komisije, • 11 predstavljenih in 6 iz-
branih idej, • 2 so~ni ideji in • samo ena najbolj so~na startup ideja na temo turizma 2016 ...

Fotoreportaža

LETOŠNJE STARTUP IDEJE so bile za razliko od lanskoletnih manj inovativne, saj so temeljile 
na nadgradnji že obstoječih ponudb. Prav na račun tega pa je vseh šest idej na dobri poti do 
čimprejšnje uresničitve. Predstavitve posameznih idej so na ogled na Facebookovi strani Naj-
bolj sočnega START*UP VIKENDA.

PO SISTEMU VITKEGA INOVIRANJA so udeleženci pod mentorstvom Danijela Volčiča, Nora 
ideja (ob računalniku), in ob pomoči treh strokovnjakov za trajnostni turizem iz tovarne Good-
Place, ki jih povezuje strast do zelenega turizma, Jane apih (na fotografiji skrajno levo), dr. 
Dejana Križaja (stoji na odru) in Miše Novak, od petka do nedelje razvijali nove poslovne ideje.

CILJ JE USTVARITI POSLOVNI MODEL IN GA PREIZKUSITI NA TRGU. Zato so se udeleženci 
v soboto pomešali med goste Jestivala. Na licu mesta so med potencialnimi kupci preverili, ali 
je njihova ideja privlačna do te mere, da lahko v prihodnje zaživi na gospodarskem trgu ali jo je 
morda treba pred tem še izpiliti, dopolniti, spremeniti ...

LANI ZASNOVANO, LETOS ZAORANO – Prvi dan smo gostili domačina, ki ju je združila podje-
tniška ideja »Run with me Slovenia«. Ta je bila predstavljena že na lanskem startupu, vendar ni 
bila izbrana za nadaljnji razvoj. Zato jo njen pobudnik Peter Dakskobler (na fotografiji desno), 
iz podjetja Poslovno svetovanje Marsky, na osnovi novo pridobljenega znanja uresničuje nakna-
dno. K sodelovanju je povabil računalničarja Jureta Šuligoja, s katerim si danes skupaj prizade-
vata za razvoj tekaškega turizma pri nas.

IME DOGODKA: 2. Najbolj sočen 
START*UP VIKEND na temo turizma
KRAJ in DATUM: Kobarid, od 30. 
septembra do 2. oktobra 2016
ORGANIZATOR: PRC v sodelovanju 
z Občino Bovec, Občino Kobarid, 
Občino Tolmin in Primorskim tehno-
loškim parkom
KRITIKI*: • Peter Dakskobler, Po-
slovno svetovanje Marsky, • Peter 
Domevšček, PRC, • Barbara Podpe-
čan Jesenšek, predsednica Turistične 

zveze Gornjega Posočja, • Vesna 
Kozar, PRC, • nedavni priseljenec 
Johnson Tam-Lit, ki je organizatorju 
ponudil pomoč z drugačnim, svežim 
načinom razmišljanja in • Simon 
Škvor, direktor Občinske uprave Ob-
čine Kobarid, z večletnimi izkušnja-
mi v turizmu. 
* Kritiki so v soboto popoldan zao-
krožili po skupinah in na posamezno 
startup idejo podali svoje mnenje, pre-
dloge in z udeleženci delili izkušnje.

ČLANI OCENJEVALNE KOMISIJE:
• Vidko Filipič, Poslovno svetovanje 
s.p.; • Aleš Hvala, direktor Hotela 
Hvala – Restavracija Topli val; • Ro-
bert Kavčič, župan Občine Kobarid, 
z dolgoletnimi gostinskimi izkušnja-
mi; • Lidija Koren, lastnica Kampa 
Koren Kobarid, prvega certificiranega 
eko kampa v Sloveniji; • predsednica 
ocenjevalne komisije Tanja Kožuh, 
direktorica Primorskega tehnološkega 
parka; • Mateja Leban, v. d. direk-

torja Lokalne turistične organizacije 
Sotočje.

SPONZORJI: Abanka Vipa – poslovalni-
ca Kobarid/Banka Sparkasse/Catering 
Muznik/Coronini cafe – T&R kava/Hala-
moye Dance Festival/eko Kamp Koren 
Kobarid/LTO Sotočje/Mlekarna Planika 
Kobarid/Restavracija Kotlar/Salamerija 
Alpia/eko Turistična kmetija Žvanč/Usta-
nova »Fundacija Poti miru v Posočju«/
Zavarovalnica Triglav/Goodplace, Zavod 
tovarna trajnostnega turizma

OSEBNA IZKAZNICA DOGODKA

https://www.facebook.com/Najbolj-so%C4%8Den-Startup-Vikend-971683919564834/
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»A CUP OF ME« je najbolj Sočna START*UP IDEJA na temo turizma 2016, ki se ukvarja s simp-
tomom današnjega časa – stresom. Staša Mesec, Miha Pejić, Domen Bančič in Saša Perpar 
(iz leve proti desni) so se odločili, da pripravijo zanimiv, protistresni vikend paket z možnostjo 
prenočevanja v najzahodnejši slovenski vasi – na Robidišču. Kot zmagovalci so ob zaključku 
zarezali v sočno torto, s katero so na Cateringu Muznik sponzorsko poskrbeli, da je bil ta Naj-
bolj sočen START*UP VIKEND še bolj sočen in sladek.

UDELEŽENCI LETOŠNJEGA NAJBOLJ SOČNEGA START*UP VIKENDA NA TEMO TURIZMA 
– Čeprav je zmagala le ena ideja, smo bili na koncu zmagovalci vsi, saj smo se domov vrnili 
bogatejši za novo znanje in izkušnje, katere lahko, kdor bo želel, s pridom tudi unovči.

TRETJENAGRAJENA IDEJA »COWORKING BAZA« temelji na prizadevanju skupnosti, Občine 
Tolmin in Posoškega razvojnega centra (PRC), da se v Tolminu čim prej odpre prostor, kjer bi 
lahko delovali samozaposleni profesionalci in različni ustvarjalci. Na startupu so predstavnice 
skupnosti (z leve) Nina Trušnovec, Sandra Veličković Jačev in Nataša Hvala iskale možnosti 
trženja takšnega prostora. Slednjega so našle v festivalskem turizmu, ki bo lahko svojim gostom 
v času festivala omogočil tudi opravljanje dela na daljavo. Poleg tega bi se baza vključila v sistem 
razpršenega turizma, saj bi takšnim gostom pri lokalnih ponudnikih priskrbela tudi nočitve.

Pripravila: Tatjana Šalej Faletič
Foto: Tatjana Šalej Faletič in Vanesa Podreka

»VIRTUALNI MUZEJ NA PROSTEM« – Maša Klavora iz Ustanove “Fundacija Poti miru v Po-
sočju” (na fotografiji levo) je že prvi dan udeležence pozvala k iskanju novih izzivov, s katerimi 
bi nadgradili obstoječo ponudbo na Poti miru. Izziv so sprejeli (iz leve proti desni) Peter Keše, 
Petra Debenec in leon četrtič ter pripravili idejo, s katero so se zavihteli na drugo mesto. Ka-
sneje se je izkazalo, da je podobno idejo leta 2012 prav za fundacijo razvijal že oblikovalec 
Matic leban. Ker pa se za njeno uresničitev takrat ni našlo dovolj sredstev, ideja ni bila uresni-
čena. Letošnja sočna startup ideja je tako nov dokaz, da je treba stopiti v korak s časom.

O DVEH »CARJIH« IN NJUNI KRALJEVSKO DOBRI KAVI – Na petkov večer smo odprtih ust 
poslušali tudi zgodbo o kavi s kraljevskim okusom in nastanku blagovne znamke Coronini cafe 
(brez pokušine seveda ni šlo). Svojo poslovno pot, po kateri stopa s kolegom, nam je predstavil 
Rok Šuligoj (na fotografiji levo) iz podjetja T&R kava. V soboto pa se nam je prek Skypa oglasil 
še slovenski podjetnik Matjaž zorman, idejni vodja in lastnik Eco Resorta pod Veliko planino 
ter z nami delil nekaj nepozabnih, iznajdljivih, in ne nazadnje drznih (v pozitivnem smislu) pod-
jetniških izkušenj.
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

^lani bov{kega ob~inskega 
sveta o Kaninu in skupnem 
zavodu za turizem

Konec septembra so člani bovške-
ga občinskega sveta na redni seji 
obravnavali in soglasno sprejeli Od-
lok o upravljanju žičniških naprav na 
smučišču Kanin in podprli županov 
predlog o hitrem postopku sprejetja. 
Razloge za nujnost in njegovo vsebi-
no je predstavila poročevalka Vesna 
Paljk, ki ga je tudi pripravila. Odlok 
je osnova za izvedbo razpisa za izbi-
ro koncesionarja ter podelitev konce-
sije za upravljanje žičniških naprav 
na smučišču Kanin, določa pa pravi-
ce in dolžnosti podeljevalca koncesi-
je ter koncesionarja.

V nadaljevanju so člani sveta v pr-
vem branju obravnavali tudi Odlok o 
ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina 
Soče. Predstavil ga je direktor Lokal-
ne turistične organizacije Bovec Jan-
ko Humar. Člani so v razpravi poda-
li posamezne pripombe, ki jih bodo 
do obravnave v drugem branju uskla-
dili s pripombami občin Kobarid in 
Tolmin. Sicer pa je bil odlok v prvem 
branju sprejet.

Predsednica Nadzornega odbora 
Nevenka Kodeli Vučič je člane bov-
škega občinskega sveta seznanila s 
poročilom o delovanju omenjenega 
odbora v lanskem letu in letošnjim 
programom dela. Sledila je obravnava 

predloga Cenika vozovnic smučišče 
Kanin za zimsko sezono 2016/2017, 
ki so ga člani soglasno potrdili.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Kro`nokabinska `i~nica 
Kanin ponovno obratuje

Krožnokabinska žičnica Kanin je 
po treh letih in pol pod Prestreljenik 
zopet popeljala prve goste, ki so v kra-
snem dnevu lahko uživali med pogle-
dovanjem na okoliške vršace in doli-
no. Naj spomnimo, da so 9. julija letos 
na odseku A–B v sistem zopet vklju-
čili prve kabine, natanko dva meseca 
kasneje, 9. septembra, pa je po uspe-
šno opravljenih preizkusih in izdaji 
vseh varnostnih ter drugih certifika-
tov s strani odgovornih institucij in 
konstruktorja Poma, Občina Bovec 
pridobila še zadnji dokument, obrato-
valno dovoljenje, na podlagi katerega 
je lahko podjetje Kaskader, upravlja-
vec žičnice, nekaj po 13. uri začel 
prevažati prve potnike. Prvi dan je 
bila vožnja brezplačna, še pred zago-
nom naprav pa je prišleke pozdravil 
župan Občine Bovec Valter Mlekuž, 
ki je izrazil izjemno zadovoljstvo, da 
je po vseh posegih in najkakovostnej-
ši rekonstrukciji krožnokabinska žič-
nica spet v pogonu. »Ogromno nepre-
spanih noči in napetih trenutkov je 
za nami, danes pa je za vse nas, ki 
nam je v dobrem letu uspelo tisto, v 

KONEC SEPTEMBRA SO ČLANI BOVŠKEGA OBČINSKEGA SVETA sprejeli Odlok o upravlja-
nju žičniških naprav na smučišču Kanin. Javni razpis za upravljanje žičniških naprav na smuči-
šču Kanin je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine, nanj pa 
se lahko kandidati prijavijo še do 28. oktobra.

KROŽNOKABINSKA ŽIČNICA KANIN – Kako zelo so ljudje pogrešali povezavo s Kaninom, 
kažejo podatki, da je samo prvi konec tedna žičnica na Kanin prepeljala 800 obiskovalcev, do 
konca septembra pa že več kot 2.000.

Utrinki

DRUŠTVO SPOMINČICA ZGORNJEGA POSOČJA JE TUDI LETOS OBELEŽILO SVETOVNI DAN ALZHEIMERJEVE BOLEZNI in Sprehod za 
spomin organiziralo v vseh treh posoških občinah. Foto: Nataša Hvala Ivančič in Nika Gaberšček

NA SPREHODU ZA SPOMIN
Zgornje Poso~je – 21. septembra 
obeležujemo Svetovni dan Alzhei-
merjeve bolezni. Ta dan je Društvo 
Spominčica Zgornjega Posočja 
obeležilo tudi letos in Sprehod za 
spomin organiziralo v vseh treh po-
soških občinah, na območju katerih 
deluje. Tak dogodek v mesecu 
Alzheimerjeve bolezni z namenom 
ozaveščanja javnosti in poklona 
obolelim osebam ter njihovim svoj-
cem in oskrbovalcem organizirajo v 
kar 83 državah.

V Kobaridu, kjer je bil sprehod orga-
niziran 14. septembra, je udeležen-
ce na začetku pozdravila podpred-
sednica društva Vera Kanalec. 
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kar številni nikoli niso verjeli, res pre-
srečen dan. Najbolj pa me veseli dej-
stvo, da ste se na naše povabilo od-
zvali v tako velikem številu, ker to 
pomeni, da je Kanin vedno ostal v 
srcih vseh nas dobromislečih ljudi. To 
danes je samo prvi korak do popol-
nega uspeha,« je v uvodu dejal bov-
ški župan.

Na nadmorsko višino 2.200 metrov 
se je pod Prestreljenik že prvi popol-
dan popeljalo okoli 300 potnikov, s 
prvo kabino pa sta se na vrh pope-
ljala župan in podžupan Davor Ga-
šperčič. Sledili so prevozi novinarjev 
in ostalih gostov, med katerimi je bil 
tudi častni občan Občine Bovec An-
ton Bozja. Čisto na koncu smo prišli 
na vrsto še člani domače ekipe s po-
slancem in občinskim svetnikom 
Danijelom Krivcem in občinskim 
svetnikom Mihom Sotlarjem na če-
lu. Na obrazih vseh, ki so se tisti dan 
pripeljali na Kanin, je bilo zaznati 
neizmerno zadovoljstvo, da je Bovec 
ponovno dobil svojega zimskega pa-
radnega konja. Kako zelo so ljudje 
pogrešali povezavo s Kaninom, kaže-
jo tudi podatki, da je samo prvi ko-
nec tedna žičnica na Kanin prepelja-
la 800 obiskovalcev, do konca sep-
tembra pa že več kot 2.000.

Jesenska sezona obratovanja kro-
žne kabinske žičnice je končana. 
Sicer pa ima, kot nam je pojasnila 
Tamara Poljanec iz podjetja Kaska-
der, upravljavec z Občino Bovec po-
godbo za upravljanje krožnokabinske 
žičnice Kanin podpisano do 15. no-
vembra letos oziroma do uradnega 
začetka nove zimske sezone. Kdo bo 
žičnico upravljal v zimskem času, se 
še ne ve, saj je v tem trenutku Javni 
razpis za upravljanje žičniških naprav 
na smučišču Kanin še odprt.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Pogovori s predstavniki Promo-
Turisma FVG se nadaljujejo

Predstavniki agencije PromoTuri-
smo FVG so se konec avgusta v Bov-
cu sestali s predstavniki Občine Bo-
vec in nadaljevali pogovore za uskla-
ditev dejavnosti na čezmejno pove-
zanem smučišču Kanin. Občino Bo-
vec so zastopali župan Valter Mle-
kuž, podžupan Davor Gašperčič, 
predsednik Komisije za oživitev smu-
čišča Kanin Danijel Krivec in direk-
tor Lokalne turistične organizacije 
Bovec Janko Humar. Z italijanske 
strani se je pogovorov udeležil župan 
Občine Kluže Fabrizio Fuccaro, 
agencijo PromoTurismo pa so zasto-
pali generalni direktor Marco Tullio 
Petrangelo, direktor smučarskih cen-
trov Trbiž in V Žlebeh (Sella Nevea) 
Alessandro Spalivieri, vodja marke-
tinga in promocije ter direktor smu-
čarskega centra Piancavallo Enzo 
Sima, vodja informatike, zadolžen za 
sisteme Skidata Iacopo Mestroni ter 
vodja finančne službe Bellina Ene-

dina. Ogledali so si opravljena dela 
na krožnokabinski žičnici, se sezna-
nili z zanimivostmi Bovškega in si 
med drugim ogledali tudi zipline v 
Krnici. Z navdušenjem so poslušali 
predstavitev gospodarskih in znotraj 
teh turističnih dejavnostih Bovškega, 
pri čemer jih je presenetila pestrost 
turistične ponudbe.

V sejni sobi Občine Bovec so se 
nadaljevala usklajevanja za pravoča-
sno pripravo sistema povezave smu-
čišč na obeh straneh Kanina, ki so se 
na začetku avgusta začela v Klužah 
(Chiusaforte). Ob koncu sestanka so 
bila stališča že zelo blizu končnega 
dogovora. Pomembno sporočilo do-
sedanjih srečanj je zagotovo oboje-
stransko zavedanje, da je perspektiva 
obeh smučišč samo v povezanem 
sistemu in da je dolgoročni razvoj 
smučarskega centra Kanin v interesu 
obeh smučišč oziroma njunih lastni-
kov, vsekakor pa tudi Republike Slo-
venije in dežele Furlanije - Julijske 
krajine.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Urejeno parkiri{~e ob 
zdravstveni postaji

Parkirišče pri Zdravstveni postaji 
Bovec ima novo podobo. Občina Bo-
vec je za to naložbo namenila 32 ti-
soč evrov, na javnem razpisu pa je 
bilo kot občutno najugodnejši ponu-

PREDSTAVNIKI AGENCIJE PROMOTURISMO FVG IN ŽUPAN OBČINE KLUŽE so konec avgu-
sta obiskali Bovec. Na sestanku s predstavniki bovške občine so nadaljevali usklajevanja za 
pravočasno pripravo sistema povezave smučišč na obeh straneh Kanina.

PRED BOVŠKO ZDRAVSTVENO POSTAJO SO UREDILI PARKIRIŠČE. Uporabnikom omenje-
ne ustanove je na voljo 34 parkirnih mest, od tega eno invalidom, osem pa zaposlenim in služ-
benim vozilom.

Utrinki

Predstavila je njihovo delovanje in de-
javnosti, ki jih pripravljajo v prihajajo-
čih mesecih. Zbrane je nagovoril tudi 
kobariški župan Robert Kavčič. Dru-
štvu se je zahvalil za pomoč, ki jo 
nudijo dementnim osebam in njihovim 
svojcem. Udeleženci so se nato v 
spremstvu župana sprehodili od spo-
menika Simona gregorčiča do Stre-
sove ulice in se od tam vrnili na izho-
dišče. Dogodek so s pesmijo oboga-
tili otroci iz Vrtca Kobarid in harmo-
nikar, ki je udeležence spremljal tudi 
na sprehodu po kobariških ulicah.

Dva dni kasneje je Sprehod za spomin 
razveselil Bovčane. Udeleženci so 
se zbrali pred Kulturnim domom Bo-
vec in se v veselem vzdušju sprehodili 
po bovških ulicah. Članom društva 

so se pridružili otroci iz vrtca, učenci 
6. razreda OŠ Bovec in andraž 
Vangerlj s harmoniko. Vsi so se raz-
veselili obiska župana Valterja Mle-
kuža in Jožice Kavs iz Službe za 
družbene dejavnosti Občine Bovec.

Prav na svetovni dan Alzheimerjeve 
bolezni, 21. septembra, pa je Spre-
hod za spomin potekal v Tolminu. 
Pred tolminsko enoto Doma upoko-
jencev Podbrdo so se zbrali člani 
društva, stanovalci doma in uporab-
niki Varstveno delovnega centra Tol-
min ter se podali na sprehod do Trga 
1. maja in nazaj. Da je bilo razpolože-
nje veselo, so poskrbeli otroci iz tol-
minskega vrtca in Folklorna skupina 
Razor.
Mateja Kutin

PRIZADEVAJO SI BOGATITI  
@IVLJENJE
V vaseh Baške grape teče življenje 
po drugačnih tirnicah kakor v velikih 
mestih. Mnogi iščejo poti za popes-
tritev svojega vsakdana. Vključujejo 
se v društva, ki v teh krajih pomem-
bno dvigajo kakovost življenja vseh 
krajanov. Tudi prostovoljke krajevne-
ga odbora Rdečega križa (RK), ki 
delujejo na območju Grahovega ob 
Bači in Koritnice, so ene teh. Leto-
šnje leto je vodenje odbora prevzela 
zlatka golob. S članarino jih delo 
podpira 38, dejavnih pa je šest pro-
stovoljk, ki največ pozornosti in časa 
namenjajo starejšim. Nekateri izmed 
njih so veseli že spodbudne bese-
de, drugi potrebujejo konkretno po-

moč, na primer pri hišnih opravilih. 
Kar nekaj krajanov je upravičenih do 
paketov pomoči, ki jim jih prostovolj-
ke dostavljajo v sodelovanju z Ob-
močnim združenjem RK Tolmin. Ob-
močje, na katerem so dejavne, je 
podvrženo naravnim nesrečam, kot 
so poplave in zemeljski plazovi. V 
zadnjem letu se je pokazalo, da je v 
takih težkih trenutkih še kako dobro-
došla hitra humanitarna dejavnost 
domačih prostovoljk, ki jih krajani 
poznajo in jim zaupajo.

Delo odbora RK pa zaznamujejo tu-
di veseli dogodki. Med letom se 
spomnijo vseh, ki izpolnijo sedem ali 
več okroglih desetletij. Posebej po-
častijo tiste, ki izpišejo 90. list v knji-
gi življenja. Skupaj z otroki jih obi-
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dnik za izvedbo del izbrano Cestno 
podjetje Nova Gorica. Izvajalec je 
najprej odstranil staro asfaltno pod-
lago in dotrajane robnike ter podrl in 
odstranil stara drevesa, saj so kore-
nine že močno načele parkirišče. 
Nato je utrdil podlago za novo pre-
plastitev in celotno parkirišče na no-
vo preplastil z asfaltno prevleko. 
Naložba je vključevala tudi ureditev 
odvodnjavanja in postavitev novih 
robnikov. Velika pridobitev je inter-
vencijski dostop, ki omogoča krožno 
vožnjo do urgentne ambulante.

Uporabnikom bovške zdravstvene 
postaje je sedaj na voljo 25 parkirnih 
mest. Poleg tega je označeno eno 
parkirno mesto za invalide, še osem 
mest pa je urejenih v rumeni coni in 
so namenjena zaposlenim ter službe-
nim vozilom.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Obisk delegacije Dr`avnega 
sveta Republike Slovenije

Delegacija Državnega sveta Repu-
blike Slovenije (DS RS) je s predse-
dnikom Mitjem Bervarjem na čelu 
obiskala župana Občine Bovec Val-
terja Mlekuža in si ogledala nekaj 
bovških zanimivosti. Delegacijo so 
poleg predsednika DS RS sestavljali 
še državni svetniki dr. Zoran Božič, 
predstavnik vzgoje in izobraževanja 
v DS RS, Uroš Brežan, zastopnik lo-
kalnih interesov v DS za naše obmo-
čje, Tomaž Horvat, predstavnik lo-
kalnih interesov v DS RS (Nova Go-
rica, Ajdovščina, Brda), z njimi pa sta 
prišla tudi vodja kabineta predsedni-

ka Ariana Debeljak in predstavnik 
za stike z javnostmi Robert Celesti-
na.

Beseda je tekla predvsem o bov-
škem gospodarstvu, župan Mlekuž 
pa je gostom predstavil tudi projekt 
Sanacija naprav na smučišču Kanin 
in načrte za smučišče Kanin ter izpo-
stavil izjemen pomen turizma in zim-
ske sezone za Bovško. Govorili so tudi 
o nujnosti vzpostavitve boljših ce-
stnih povezav in hkrati pozdravili dve 
pomembni naložbi, ki sta v teku – 
gradnjo viadukta v kobariških klan-
cih in gradnjo mostu pri trdnjavi 
Kluže. Dotaknili so se tudi teme, ve-
zane na športne dejavnosti na reki 
Soči in problematiko veljavne zako-
nodaje, gostitelj pa jim je nakazal 
tudi namero združitve lokalnih turi-
stičnih organizacij na območju vseh 
treh posoških občin.

Pogovori so pripeljali do zamisli, 

da bi v organizaciji DS RS v Ljublja-
ni pripravili posvet, na katerem bi 
odprto spregovorili o potrebah lokal-
nega gospodarstva in turističnega 
potenciala, ovirah, ki jih predstavlja 
trenutna zakonodaja na področju 
plovnosti po celinskih vodah in seve-
da o rešitvah, ki bi lahko prispevale 

k izboljšanju delovanja in poslovanja 
na tem področju.

Obisk so zaključili z ogledom Ster-
gulčeve hiše, turistično informacij-
skega centra, Kulturnega doma Bovec 
ter letališča in Doma zaščite in reše-
vanja, ki predstavlja uspešno zaklju-
čen projekt in zgled dobre prakse 
črpanja evropskih sredstev.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Prvi obisk novoizvoljenega 
`upana Ob~ine Tar~ento

Občini Bovec in Tarčento sta po-
brateni od leta 2006. Pred nedavnim 
so imeli v Občini Tarčento volitve, 
na katerih je bil za župana izvoljen 
Mauro Steccati. Med prve uradne 
obiske je umestil obisk Občine Bovec 
in kolega Valterja Mlekuža. Prišel je 
s članico občinskega sveta Beatrice 
Follador, ki je na občini odgovorna 
za kulturo. Sprejema se je udeležila 
tudi tajnica bovške občine Patricija 
Muršič. V prijetnem klepetu je žu-

DELEGACIJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE NA OBISKU PRI BOVŠKEM ŽU-
PANU – Sogovorniki si bodo prizadevali, da bi v Ljubljani pripravili posvet, kjer bi odprto sprego-
vorili o potrebah lokalnega gospodarstva in turističnega potenciala, ovirah, ki jih predstavlja 
trenutna zakonodaja na področju plovnosti po celinskih vodah in skušali skupaj poiskati ustre-
zne rešitve.

NOVOIZVOLJENI ŽUPAN OBČINE TARČENTO Mauro Steccati je med prve uradne obiske 
umestil obisk Občine Bovec in kolega Valterja Mlekuža.

Utrinki

ščejo, jim voščijo, zapojejo in dekla-
mirajo. Nazadnje so se zbrali 15. av-
gusta pri Maraževih.

PROSTOVOLJKE KRAJEVNEGA ODBORA 
RK, ki deluje na območju Grahovega ob Bači 
in Koritnice, si prizadevajo obogatiti življenje. 
Največ pozornosti namenijo starejšim, na ka-
tere se spomnijo tudi ob okroglih osebnih ju-
bilejih. Foto: arhiv RK Grahovo ob Bači

žen že v zibelko tako kot smeh, ra-
dost in življenje samo. Na nas je, da 
znamo našim najbližjim, ki se posla-
vljajo, stati ob strani in jim povedati, 
da niso sami. Za to pa je potrebno 
znanje, sočutje, moč ..., ki jih lahko 

dobimo tudi pri prostovoljcih, ki so-
delujejo v programu Hospic.

Po predavanju smo svojce povabili 
na ogled doma, saj smo v zadnjem 
letu dobro spremenili njegovo podo-
bo. Obnovili smo celotno četrto 

Že sedaj pa odbor pripravlja predno-
voletno srečanje krajanov in krajank, 
starih nad 70 let. Z organiziranim 
kulturnim programom in druženjem 
jim pokažejo, da cenijo njihove de-
lovne ter življenjske izkušnje.
olga zgaga

SRE^ANJE SVOJCEV V DOMU 
UPOKOJENCEV PODBRDO
Podbrdo – V Domu upokojencev 
Podbrdo smo 1. oktobra na medna-
rodni dan starejših pripravili srečanje 
s svojci naših stanovalcev in ob tej 
priložnosti povabili predavateljico 
Tamaro Paravan, ki nam je pripra-
vila predavanje z naslovom Kaj je 
hospic. Spregovoriti o smrti je v da-
našnjem hitrem tempu življenja in 
odtujenih odnosih še kako pomem-
bno. Poslavljanje naših dragih in nas 
samih je del življenja, ki nam je polo-

NA MEDNARODNI DAN STAREJŠIH SO V DOMU UPOKOJENCEV PODBRDO organizirali sre-
čanje s svojci stanovalcev. Ob tej priložnosti so medse povabili Tamaro Paravan, ki jim je spre-
govorila o Hospicu. Foto: arhiv Doma upokojencev Podbrdo
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pan Steccati izrazil namero, da si 
želi nadaljevati odlično sodelovanje 
obeh občin in ga še nadgraditi, pred-
vsem na področju gospodarstva, kjer 
vidi veliko možnosti tudi v čezmejnih 
projektih. Bovški župan ga je sezna-
nil z nekaterimi dosedanjimi dejav-
nostmi in projekti, ki sta jih občini v 
preteklosti že izvajali. Dotaknila sta 
se tudi Festivala src, ki je letos v Tar-
čentu potekal že sedemnajstič, za-
dnja leta pa njihove gostujoče skupi-
ne z vsega sveta nastopijo tudi v 
Bovcu.

Župan je gosta popeljal po Bovcu, 
v kulturni dom in turističnoinforma-
cijski center. Z zanimanjem sta spre-
mljala predstavitev Bovškega. Ob 
koncu sta si ogledala še letališče – v 
projektu CAN je bila ena od partner-
jev tudi Občina Tarčento – in novo 
zgradbo za reševalne službe s pripa-
dajočo infrastrukturo ter pristajali-
ščem za helikopterje.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Spominsko sre~anje na 
Mangartskem sedlu

Leta 2011 je Občina Bovec v sode-
lovanju z Združenjem vojaških gor-
nikov Slovenije (ZVGS) in ameriško 
ambasado na plazišču pod Mangar-
tom pripravila smučarsko tekmo. S 
tem so želeli obeležiti spomin na 
smučarsko tekmo, ki so jo pripadniki 
10. gorske divizije ameriške vojske na 
istem območju pripravili 3. junija 
1945. Leta 2013 je ZVGS skupaj z 
občino v bližini postavilo spominski 
tabli, ki opisujeta dogajanje na pla-

zišču pod Mangartom. Ob peti oble-
tnici spominskega dogodka, konec 
letošnjega septembra, so se člani 
združenja, predstavniki občine in 
Krajevne skupnosti Log pod Mangar-
tom ter domačini podali peš od Mlin-
ča do spominskih tabel. Pohodniki 
so bili veseli udeležbe gostov, gene-
rala Nacionalnega garnizona Kolora-
da Michaela Edwardsa in ameriške-
ga vojaškega atašeja v Sloveniji Krista 
Thodoropoulosa. Tako kot ostale 
visoke goste sta ju sprejela bovški 
podžupan Davor Gašperčič in držav-
nozborski poslanec Danijel Krivec.

Po nagovoru predsednika ZVGS 
Fedja Vraničarja je zapel Moški pev-
ski zbor ZVGS. Brigadir v pokoju in 
nekdanji slovenski vojaški ataše v 
Združenih državah Amerike Janez 
Kavar je predstavil dejavnosti ameri-

ške vojske leta 1945 na Bovškem in 
smučarsko tekmo, ki so jo izvedli 
pod Mangartom. Ponovno se je za-
hvalil občini in še posebej takratne-
mu županu, danes poslancu Krivcu, 
ki je njegovo odkritje prepoznal kot 
priložnost za organizacijo pomemb-
nega spominskega dogodka.

General Edwards je izrazil izjemno 
hvaležnost vsem, ki so poskrbeli za 
spominski dogodek in še naprej ohra-
njajo spomin na dogajanje med voj-
no. Poudaril je, da take poteze pogla-
bljajo prijateljske odnose med Zdru-
ženimi državami Amerike in Sloveni-
jo. Zbrane je nagovoril tudi brigadir 
mag. Bojan Pograjc.

Podžupan Občine Bovec Gašperčič 
se je v govoru dotaknil predvsem 
spominske smučarske tekme leta 
2011 in pohvalil ZVGS za trud pri 

KONEC SEPTEMBRA JE NA MANGARTSKO SEDLO POTEKAL POHOD V SPOMIN NA SMU-
ČARSKO TEKMO, ki so jo na plazišču pod Mangartom 3. junija 1945 pripravili pripadniki 10. 
gorske divizije ameriške vojske.

postavitvi spominskih tabel ter izved-
bo letošnjega dogodka. Izrazil je upa-
nje, da nam bo v prihodnje s skupni-
mi močmi ponovno uspelo organizi-
rati spominsko smučarsko tekmo.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Zaklju~ek poletne {ole v 
Bovcu

Tradicionalna mednarodna Poletna 
šola Bovec, ki jo v sodelovanju s slo-
venskimi univerzami organizira Uni-
verza v Celovcu, je tudi letos zado-
voljila pričakovanja vseh udeležen-
cev. Poleg študentov ljubljanske Filo-
zofske fakultete so se je udeležili 
tudi njihovi kolegi iz univerz v Ce-
lovcu, Mariboru, Trstu, Vidmu, na 
Primorskem in Reki. Na temo leto-
šnje poletne šole – Umetnostno in 
kulturno posredovanje v Alpsko-Ja-
dranskem prostoru – so potekala 
predavanja in delavnice, vodilo pa jih 
je devet lektoric in lektorjev.

Občina Bovec poletno šolo vsesko-
zi podpira tako na načelni kot tudi 
finančni ravni. Ob zaključku ni manj-
kalo pohval tako s strani organizator-
ja kot tudi udeležencev. Na zaključni 
prireditvi so s pregledom dogajanja 
na Bovškem v sliki in besedi obudili 
spomine na vse dejavnosti, ki so jih 
izvedli v času poletne šole med 15. 
in 29. avgustom. Tudi bovški župan 
Valter Mlekuž se je ob tej priložno-
sti vsem zahvalil za udeležbo in med 
drugim dejal, da je bil zelo vesel 
osebnih pogovorov. »Nadvse pa me 
veseli, da ste se ob učenju slovenske-
ga, italijanskega, furlanskega, nem-

Utrinki

nadstropje, kjer smo pridobili eno- 
in dvoposteljne sobe s kopalnicami 
in novo jedilnico. Imamo novo stre-
ho in fasado. Kljub novostim pa se 
zavedamo, da dom niso obnovljene 
stene in lepe sobe, dom smo prija-
zni ljudje, ki se vsak dan sproti trudi-
mo, da bi naši stanovalci imeli čim 
lepšo jesen življenja.
Po ogledu doma smo srečanje na-
daljevali z druženjem ob prigrizku, 
klepetu in v prijetnem vzdušju.
Meta Tuta, socialna delavka

SRE^ANJE V PO^ASTITEV 
BOJEV V KRNSKEM POGORJU
Planina Kuhinja – Krajevna organi-
zacija Zveza borcev (KO ZB) za vre-
dnote narodnoosvobodilnega boja 
(NOB) Kobarid, Planinsko društvo 
Kobarid in Združenje borcev za vre-
dnote NOB Bovec, Kobarid, Tolmin 

NA PLANINI KUHINJA so se v začetku septembra, v znak počastitve bojev med NOB v Krn-
skem pogorju, srečali borci in planinci.

so na podkrnski planini Kuhinja v za-
četku septembra organizirali sreča-
nje borcev ter planincev v počastitev 
bojev med NOB v Krnskem pogorju. 

Okrog dvesto udeležencev je pri-
sluhnilo kulturnemu programu v iz-
vedbi Moškega pevskega zbora Ju-
stin Kogoj iz Dolenje Trebuše, učen-

cev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 
in Glasbene šole Tolmin ter recita-
tork Mile Uršič in ede antih Sok.
Slavnostni govornik pater Bogdan 
Knavs se je z veseljem odzval vabilu 
organizatorjev in v svojem govoru 
poudaril, da v pogorju Krna vsak ka-
men pripoveduje bridko zgodbo te-
mačnih dni tako prve kot druge sve-
tovne vojne. Prav je, da se vsako le-
to spomnimo bojev teh mladih fan-
tov, ki so bili vpoklicani v vojno in so 
zrli smrti v oči. Borili so se za ohrani-
tev slovenskega jezika na tem delu 
naše domovine in v srcih nosili naj-
višje ideale: ljubezen do rodne ze-
mlje, slovenskega jezika, tovarištva, 
prijateljstva in solidarnosti. Za to so 
bili pripravljeni dati svoja lastna živ-
ljenja. V bojih niso mislili nase, am-
pak na svoje najdražje, na svoje do-
move, ljubo zemljo in domače ognji-
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škega in hrvaškega jezika udeleževa-
li tudi naših številnih prireditev. 
Mnogi izmed vas ste te prireditve ze-
lo pohvalili, kar nam je v čast. Ta 
poletna šola je res nekaj posebnega, 
saj vam je ob nabiranju novih jezi-
kovnih znanj uspelo spoznati tudi 
naše kraje.« Občina bo izvedbo po-
letne šole še naprej podpirala, zato 
jih je povabil, da naj na Bovško pri-
dejo tudi prihodnje leto. 

Profesor Vladimir Wakounig, ki 
za celovško univerzo organizira Po-
letno šolo Bovec, se je županu v ime-
nu vseh udeležencev iskreno zahvalil 
za posluh in pomoč občine, pa tudi 
za njegov čas, da jih je ob zaključku 
pozdravil.

Čisto na koncu zaključne priredi-

tve je spregovorila tudi dr. doc. Sonja 
Rutar, prorektorica za študijske za-
deve Univerze na Primorskem. Med 
drugim je povedala, da ta poletna 
šola nima primere – ob visoki profe-
sionalnosti v sebi nosi tudi velik na-
boj prijaznosti in srčnosti. »Pogosto 
govorimo o medkulturnem dialogu, 
ampak toliko medkulturnosti, kot jo 
lahko najdemo tu na enem mestu, 
pa zagotovo ne najdemo zlahka,« je 
podkrepila smisel večjezične poletne 
šole. Izrazila je tudi spoštovanje ob-
čini in županu, ki to podpirata.

Udeleženci so se razšli z obljubo 
po ohranjanju medsebojnih stikov, 
pristnost obljub pa so ob slovesu do-
kazovale tudi solze v očeh.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Udele`enci mednarodnega 
glasbenega foruma Trenta 
navdu{ili

Mednarodni glasbeni forum Tren-
ta je tudi letos navdušil izvajalce in 
poslušalce. Gre za brezplačen študij-
ski seminar pod pokroviteljstvom 
Dunajske filharmonije, ki je name-
njen najbolj nadarjenim študentom 
godal iz vsega sveta. Udeleženci so 
doslej prihajali iz različnih držav –
Slovenije, Avstrije, Belorusije, Bolga-
rije, Češke, Črne gore, Francije, Itali-
je, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, 
Poljske, Romunije, Rusije, Slovaške, 
Srbije, Španije, Japonske, Južne Ko-
reje, Kitajske, Tajvana in Združenih 

držav Amerike. Profesorji so ugledni 
člani in pedagogi Dunajske filharmo-
nije.

Letošnjega glasbenega foruma se 
je udeležilo 20 študentov iz devetih 
držav, od tega so bili kar štirje iz Slo-
venije. Izvedli so dva izjemna za-
ključna koncerta, ki sta bila zelo 
dobro obiskana. Komorni koncert je 
potekal v izjemno akustični cerkvi 
Device Marije v Polju pri Bovcu, za-
ključni koncert solistov pa kot vedno 
v avli Doma Trenta. Občino Bovec je 
na zaključnem koncertu zastopala 
članica občinskega sveta Marija Kra-
vanja.
Milan Štulc

POLETNA ŠOLA BOVEC udeležencem ni prinesla le učenja jezikov, ampak tudi spoznavanja 
naših krajev in ponudbe.

LETOŠNJEGA MEDNARODNEGA GLASBENEGA FORUMA TRENTA se je udeležilo 20 nadar-
jenih študentov godal iz devetih držav. Poslušalce so navdušili tako na komornem koncertu kot 
na koncertu solistov. Foto: arhiv Informacijskega središča TNP Trenta

Utrinki

šče. Primorski fantje so imeli še 
močnejši razlog za boj za svobodo, 
saj so 25 let nosili težko breme itali-
janskega fašizma. Knavs je poudaril, 
da je nesprejemljivo, da je danes 
nekdo pripravljen prodati lepoto slo-
venskega jezika za svojo lastno sla-
vo, priznanje in dobiček, saj so bili 
borci za materni jezik pripravljeni da-
ti svoja življenja.

Čudoviti kraji v Posočju in z njimi po-
vezan zgodovinski spomin nam go-
vorijo, da smo danes vsi poklicani k 
sodelovanju, pomoči in pravičnejši 
družbi, da uresničimo cilje ter želje 
padlih. Borci in trpeči ranjenci nas 
opominjajo ter nam v srca polagajo: 
»Ne pozabite nas!«, je zaključil pa-
ter Knavs.

Zbrane je v imenu Občine Kobarid 
pozdravil podžupan Marko Mikla-
vič, dolgoletni praporščak Janko 
Vončina pa je na prireditvi prejel pri-
znanje s plaketo ZB za vrednote 
NOB Slovenije. Srečanje se je v pri-
jateljskem vzdušju nadaljevalo po-
zno v popoldan.

Besedilo in foto: Vojko Hobič,  
KO ZB za vrednote NOB Kobarid

ODPRTJE POTUJO^E 
RAZSTAVE UMETNIKI ZA 
KARITAS
Podbrdo – V prijetnem popoldnevu 
prvega jesenskega petka je v Jakov-
kni hiši v Podbrdu potekalo odprtje 
likovne razstave Umetniki za Karitas. 
Ker je razstava potujoča, je bilo ne-
kaj del že predhodno prodanih. Ob 
odprtju je predstavnica Župnijske 

karitas Podbrdo Dorica Daksko-
bler povzela besede Jožice ličen, 
namestnice ravnatelja Škofijske kari-
tas Koper. Slednja je bila zelo vese-
la, da so likovna dela našla začasni 
prostor v zgornjem delu Baške gra-
pe. Razstavo je postavila Stanka 
golob, slikarka, ki slika s peskom. 
Izkupiček od prodaje likovnih del je 
namenjen ljudem v stiski. Slove-
snost je z lepim petjem obogatil Me-

RAZSTAVA UMETNIKI ZA KARITAS je svoj prostor našla tudi v Podbrdu. Izkupiček od prodaje 
bo namenjen ljudem v stiski. Foto: Jože Dakskobler

šani pevski zbor Sv. Anton iz Kobari-
da pod vodstvom Mateja Kavčiča.

Predstavniki Župnijske karitas Pod-
brdo upajo na darežljivost tukajšnjih 
prebivalcev. Vsi, ki so pri tem do-
godku sodelovali, se veselijo darov, 
da bo marsikdo, ki potrebuje po-
moč, svojo stisko vsaj malo omilil. 
Tudi malenkostni dar je lahko velik 
dar za nekoga, ki je v stiski.
Urška K. Mavrar

PRAVLJI^NO [TEVILO 
RAZSTAV
Bovec – V nekdaj znanem romar-
skem svetišču, v cerkvici Device 
Marije v Polju pri Bovcu, se je sep-
tembra zaključila sedma razstava 
projekta Ars loci. V ciklu razstav gre 
za dialoško postavitev sodobne li-
kovne produkcije aktualnih avtorjev v 
prostor svetega s ciljem ustvarjenja 
začasne celostne umetnine. Letos 
se je z razstavo Patmos – razodetje 
svetlobe predstavil akademski slikar 
in teolog Jošt Snoj, pred njim pa je 
tu razstavljalo še šest njegovih sli-
karskih kolegov, in sicer tržaški sli-
kar Štefan Turk, akademska slikar-
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iz Bolivije, Kanade ter Martinika. Pr-
vi večer se je odvil še pred uradnim 
začetkom festivala v Tarčentu, Bov-
čane pa je s svojim obiskom počastil 
tudi župan pobratene občine Mauro 
Stecatti. Valter Mlekuž, župan Ob-
čine Bovec, se je zahvalil italijanske-
mu kolegu in vsem organizatorjem 
festivala, ker tako nesebično omogo-
čajo nastope tudi pri nas. Da so ti 
večeri nekaj posebnega, dokazujejo 
tudi številni obiskovalci.

Bovški župan je 20. avgusta vrnil 
obisk in se udeležil slovesnosti ob 
odprtju Festivala dei Cuori v Tarčen-

FOLKLORNE SKUPINE FESTIVALA SRC so 
nastopile tudi na bovškem trgu. Foto: Iris 
Stres

Festival src zopet v Bovcu
Avgusta so na bovškem trgu po-

novno nastopile svetovno priznane 
folklorne skupine s Festivala src, ki 
je že 47. leto potekal v pobratenem 
Tarčentu. Vsako leto na omenjenem 
festivalu poleg njihove domače Fol-
klorne skupine Chino Ermacora na-
stopi še šest skupin iz vsega sveta. 
Ker sta občini pobrateni, gostujoče 
skupine že več let nastopijo tudi v 
Bovcu. Na prvem večeru, 19. avgusta, 
so se letos predstavile skupine iz Gr-
čije, Kube in Rusije, 22. avgusta pa 

NA LETOŠNJEM MEDNARODNEM SREČANJU FOLKLORNIH SKUPIN so v Bovcu nastopile 
tri folklorne in ena pevska skupina.

tu. Po popoldanskem prijateljskem 
druženju in spoznavanju z nekateri-
mi sodelavci Občine Tarčento, so 
skupaj uživali v edinstvenem večeru 
z odličnimi nastopi.
Milan Štulc

Mednarodno sre~anje 
folklornih skupin

V Bovcu že vrsto let poteka Med-
narodno srečanje folklornih skupin. 
Ta tradicionalni dvodnevni dogodek 
na bovški trg že vsa leta privablja 
številne turiste in domačine.

Na letošnjem srečanju so si obisko-

Utrinki

ka evgenija Jarc, akademski slikar 
Matej Metlikovič, akademski slikar 
Darko Slavec, akademska slikarka 
agata Pavlovec in akademski slikar 
mag. črtomir Frelih. Gre za pro-
jekt, ki ga v sodelovanju z društvom 
Ars Bovec pripravlja umetnostna 
zgodovinarka, kustosinja in likovna 
kritičarka Monika Ivančič Fajfar.
Letošnja razstava je z umetniško vizi-
jo prepletla prostor in čas, zgodovi-

no in teologijo. Tako kot spomini na 
vojne v Posočju razkrijejo kričeč 
kontrast med idilično pokrajino in 
trpko preteklostjo, tako o odnosu 
med temo in svetlobo, smrtjo in živ-
ljenjem, grdim in lepim, zemeljskim 
in onstranskem govori tudi ta slikar-
ska razstava. Slikarske meditacije 
na temo Hude Jame, simbolne upo-
dobitve Patmosa, prizorišča Janezo-
vega Razodetja in impresionistično 
zastavljeni pejsaži govore o tem, da 
je resnična umetnost več od svoje 
vizualne podobe. Umetniško delo ni 
le lep objekt, ki ga obesiš na steno 
za okras. Prava umetnina prebudi 
duha, spodbuja razmislek in kliče k 
nadgradnji humanega.

Društvo Ars, ki na Bovškem deluje 
že četrt stoletja, ima velike zasluge 
za obiskanost cerkve Device Marije, 
enega od biserov tega kraja. Po-
slanstvo društva je bogatenje kultur-
nega življenja – z organizacijo raz-
stav, koncertov, predavanj in literar-
nih večerov – ter proučevanje sa-
kralne umetnosti in postavljanje spo-
minskih obeležij.
Dana Ivančič

Z RAZSTAVO PATMOS – RAZODETJE SVE-
TLOBE se je letos predstavil akademski slikar 
in teolog Jošt Snoj. Ob njem je na fotografiji 
tudi likovna kritičarka Monika Ivančič Fajfar. 
Foto: Catherina Zavodnik

KAMEN^EK V MOZAIKU 
SLOVENSKEGA GLASBENEGA 
[OLSTVA
Zgornje Poso~je – Letos mineva 
natanko 200 let, odkar je na sloven-
skih tleh zaživelo javno glasbeno 
šolstvo. To častitljivo obletnico slo-
venske glasbene šole (GŠ) obeležu-
jemo vsaka na svoj način. Med sku-
pne projekte smo uvrstile podelitev 

spričeval ob koncu preteklega šol-
skega leta, na GŠ Tolmin pa smo to 
priložnost izkoristili še za podelitev 
priznanj najuspešnejšim učencem. 
Na nacionalnem nivoju s skupnimi 
močmi pripravljamo slavnostni kon-
cert pod pokroviteljstvom predse-
dnika države Boruta Pahorja, ki bo 
13. novembra v Cankarjevem domu 
v Ljubljani in kjer bomo lahko pri-
sluhnili Simfoničnemu orkestru Zve-

UTRINEK IZ PLESNE PREDSTAVE CIRKUS – V preteklem šolskem letu smo nanizali kar 208 
dogodkov, na katerih je nastopilo nekaj manj kot 1.550 učencev. Foto: arhiv GŠ Tolmin
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valci lahko ogledali nastope Folklor-
ne skupine KUU Cernik iz Hrvaške, 
Folklorne skupne Ajda iz Bresnice 
pri Kranju in domačih skupin – Fol-
klorne skupine BC ter pevske skupi-
ne Buške čeče. Nastopajočim in gle-
dalcem je dobrodošlico zaželel tudi 
župan Občine Bovec Valter Mlekuž: 
»Na bovškem odru se je v zadnjih 
letih zvrstilo že veliko folklornih sku-
pin in drugih, žanrsko raznovrstnih 
glasbenih zasedb, folklorni večeri pa 
privabijo še posebej veliko gledalcev. 
Občina Bovec je odločena, da s to 
tradicijo nadaljuje.«

Besedilo in foto: Milan Štulc

Bovec maraton po`el velik 
uspeh

Bovec maraton je že v prvi izvedbi 
doživel izjemen uspeh tako z organi-
zacijskega kot tudi tekaškega vidika, 
celo vreme se je v ključnih trenutkih 
usmililo organizatorjev. Najbrž ni 
treba posebej pojasnjevati, kako ob-
sežen je bil ta projekt z logističnega 
vidika, velja pa poudariti, da tudi za-
pore cest niso predstavljale večjih 
težav in da je organizator ob pomoči 
prostovoljcev dogodek izpeljal popol-
no.

Že prvi dan je nakazoval na profe-
sionalnost in pravi pristop organiza-
torja, saj ni bilo opaziti, da bi se kdo 
dolgočasil. Pester spremljevalni pro-
gram je namreč ves čas prijetno »za-
posloval« tekače in gledalce. S prvimi 
teki najmlajših tekačev je bilo moč 

začutiti priljubljenost in množičnost 
tega športa. Najbolj so se veselili tisti, 
ki so stopili na stopničke. Slednjim 
so medalje v dvojicah podelili svetov-
na športna asa Špela Pretnar in Sašo 
Taljat, predstavnika sponzorjev Aleš 
Poljak in Mitja Costantini ter pred-
sednik organizacijskega odbora Bo-
vec maratona Vasja Vitez in domači 
župan Valter Mlekuž.

Ob tej priložnosti je Vitez med 
drugim povedal: »To bo zagotovo 
eden lepših maratonov na svetu. Tra-
se so skrbno izbrane, vsaka od treh 
preizkušenj poteka skozi skrite kotičke 
Bovškega, ob naravnih in zgodovin-
skih znamenitostih kraja in ob naj-
lepših rekah na svetu.« Podrobno je 
opisal vse tri trase teka na 8, 21 in 

42 kilometrov. Na koncu pa se ni 
pozabil zahvaliti vsem, ki so kakor 
koli pripomogli k temu, da je Bovec 
maraton postal uspešen projekt – še 
posebej 250 prostovoljcem, ki so po 
njegovih besedah zaslužni za to, da 
so se v dolini navdiha vsi dobro po-
čutili in da se bodo v te kraje radi 
vračali.

Maraton je uradno odprl župan, ki 
ni skrival veselja in ponosa, da se 
tako pomemben dogodek odvija na 
Bovškem. Po njegovem mnenju je tu 
speljana ena najlepših tras v Sloveni-
ji in na svetu. »Stopili smo skupaj in 
vsak izmed nas je dal svoj kamenček 
v mozaik tega uspešnega projekta. 
Iskrene čestitke še posebej izrekam 
Vasji Vitezu in njegovi ekipi ter pro-

motorjem Bovec maratona. Imena, 
kot so Špela Pretnar, Sašo Taljat, Pe-
ter Kauzer in drugi, so ponesla ime 
Slovenije v svet in danes ime Bovške-
ga zopet promovirajo na najboljši 
možni način.« Poudaril je še, da »so 
Bovčani trmast narod in da bi brez 
te trme težko izpeljali tak dogodek, 
ki sodi med najatraktivnejše v Slove-
niji.«

Pod večer prvega dne je prvič za-
donela tudi himna Bovec maratona. 
Prav tako je bilo tudi v nedeljo zju-
traj, ko so se tekači v sončnem vre-
menu najprej podali na osemkilome-
trsko preizkušnjo, start pa je, ob iz-
vajanju himne Petra Della Biance, z 
udarcem na kravji zvonec izvirno 
naznanil bovški župan. Najmnožič-
nejši je bil seveda skupni start na 21 
in 42 kilometrov, saj se je z bovškega 
trga na pot podalo več kot 1.100 te-
kačic ter tekačev. Čeprav je med sa-
mim tekom deževalo, to udeležencev 
ni motilo. Se je pa ravno v času po-
delitve nebo ponovno razjasnilo, tako 
da ni bilo malo tistih, ki so organiza-
torjem pripisali tudi navezo z višjimi 
silami.

Ob podelitvah je na bovškem trgu 
velo veliko veselja in pozitivne ener-
gije, saj so kar trije tekači najdaljšo 
preizkušnjo opravili s časom pod tre-
mi urami. Ta rezultat bo v prihodnje 
zagotovo izzval tudi druge svetovne 
ase maratonov, da se bodo na tej tra-
si pomerili tudi sami. Letos je v ab-
solutni razvrstitvi v teku na 42 kilo-

NA SPLETNI STRANI WWW.BOVECMARATON.SI si lahko ogledate rezultate in bogato fotoga-
lerijo.
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ze slovenskih glasbenih šol.

Kamenček v mozaiku slovenskega 
glasbenega šolstva pa predstavlja 
tudi GŠ Tolmin, saj že 65 let bogati 
kulturni utrip Zgornjega Posočja, 
vzgaja profesionalne glasbenike in 
mlade spodbuja pri ljubiteljskem 
udejstvovanju v orkestrih in zborih.

V preteklem šolskem letu smo nani-
zali kar 208 dogodkov, na katerih je 
zaigralo nekaj manj kot 1.550 učen-
cev. Če izpostavimo le nekatere: 20 
učencev je na regijskih, državnih in 
mednarodnih tekmovanjih doseglo 
visoke rezultate, pripravili smo javne 
nastope (Koncert učiteljev, Sožitje 
zvokov s Petrom Šavlijem, Dan od-
prtih vrat, koncerti orkestrov GŠ Tol-
min, plesna predstava Cirkus itd.). 
Poleg tega smo 58-krat sodelovali z 
različnimi posoškimi ustanovami, 
društvi, krajevnimi skupnostmi …, 
26-krat pa smo našo dvorano oddali 
v najem. Zaradi naštetega in vsega 
ostalega, kar na GŠ Tolmin počnemo, 

lahko rečemo, da smo lahko upravi-
čeno ponosni na naših 270 učencev, 
njihove starše in zaposlene.
Maja Klanjšček, ravnateljica GŠ Tolmin

TOLMINCI OB BOKU 
SVETOVNIH GLASBENIH 
ZVEZD
Ni{ (Srbija) – Člani Jazz Punt Big 
Banda nadaljujejo z nizanjem uspe-
šnih gostovanj v tujini. Po odmevni 
zmagi na mednarodnem tekmovanju 
big bandov na Češkem in gala kon-
certu v Budimpešti so tolminski 
glasbeniki 12. avgusta navdušili obi-
skovalce 33. mednarodnega jazz fe-
stivala Nišville v Srbiji.

Festival Nišville poteka med zidovi 
niške trdnjave in sodi med največje 
ter najbolj obiskane festivale v jugo-
vzhodni Evropi, uveljavljen britanski 
časopis The Guardian pa ga je uvr-
stil v deseterico najboljših evropskih 

ČLANI JAZZ PUNT BIG BANDA so avgusta navdušili obiskovalce mednarodnega jazz festivala 
Nišville v Srbiji. Foto: Jože Požrl

džez festivalov. Glavni program festi-
vala se odvija na dveh povezanih od-
rih (Sky in Earth), ob tem pa velja 
omeniti še devet brezplačnih odrov, 
ki mesto Niš za kratek čas spreme-
nijo v evropsko prestolnico džez 
glasbe. Po oceni organizatorjev je 

letošnjo izdajo Nišvilla v štirih dneh 
obiskalo rekordnih 170.000 obisko-
valcev, največ simpatij pa je pričako-
vano požela britanska soul pevka 
Joss Stone, ki je pred oder privabi-
la med sedem in osem tisoč poslu-
šalcev.
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metrov prvo mesto slavil Danijel 
Vojinov (s časom 2:57:43), tik za 
njim se je na drugo mesto uvrstil 
Klemen Rojnik, na tretje pa Boštjan 
Potočnik.

Po končani prireditvi lahko z veli-
kim ponosom zapišemo, da je Bovec 
maraton 2016 v celoti odlično uspel, 
kar ne nazadnje potrjujejo tudi odzi-
vi udeležencev in spremljevalcev, ki 
že napovedujejo svojo udeležbo v 
prihodnjem letu.
Besedilo in foto: Milan Štulc

16. kolesarski vzpon na 
Mangartsko sedlo

Športnemu društvu Log pod Man-
grtom je tudi letos uspelo brezhibno 
izpeljati tradicionalni kolesarski 
vzpon na Mangartsko sedlo. Na cilj 
je uspešno pripeljalo 190 tekmovalk 
in tekmovalcev, med njimi tudi se-
dem veteranov. Daleč najstarejši je 
bil Bovčan Anton Čopi, rojen leta 
1937, ki je vrh dosegel v spoštljivem 
času. Letos je kolesarski vzpon na 
Mangartsko sedlo na poseben način 
pospremil tudi župan Občine Bovec 
Valter Mlekuž, ki je celoten vzpon 
spremljal iz vozila glavnega sodni-
ka.

Ob podelitvi so vsem udeležencem 
v svojih nagovorih čestitali Eva Štra-
vs Podlogar, v času kolesarskega 
vzpona v. d. generalnega direktorja 
Direktorata za turizem in internacio-
nalizacijo, bovški župan Mlekuž in 
direktor Lokalne turistične organiza-

KRALJ IN KRALJICA LETOŠNJEGA KOLE-
SARSKEGA VZPONA NA MANGART sta po-
stala leopold Hans - Jorg in Špela Škrajnar. 
Foto: Romeo Černuta

cije Bovec Janko Humar, ki so tudi 
podelili najžlahtnejša priznanja. Kralj 
letošnjega vzpona je postal Leopold 
Hans - Jorg, kraljica pa Špela Škraj-
nar. Prvi je s časom 49:10.1 absolutni 
zmagovalec, Škrajnarjeva pa je bila s 
časom 1:04:05.2 najhitrejša med žen-
skami.
Milan Štulc

Center do`ivetij v Logu pod 
Mangartom

V Logu pod Mangartom je lokalna 
skupnost združila moči in za popes-
tritev turistične ponudbe uredila pra-

CENTER DOŽIVETIJ POD MANGARTOM PONUJA 320 metrov dolg spust po jeklenici, pleza-
lišče in »vio ferrato«, v zimskem času pa tudi steno za ledno plezanje. Foto: Urška Mlekuž 
Vončina

vi adrenalinski kotiček. To je prvi 
primer na Bovškem, da je lokalna 
skupnost oziroma razvojna zadruga 
pobudnik in investitor gradnje takega 
centra. Center doživetij pod Mangar-
tom nudi 320 metrov dolg spust po 
jeklenici (zipline), plezališče in »vio 
ferrato«, v zimskem času pa bo tam 
tudi ledena stena. Vse je lahko do-
stopno, saj je center postavljen ob in 
na mostu čez Predilnico ter tik ob 
velikem parkirišču. Odprtja sta se kot 
slavnostna gosta udeležila tudi župan 
Občine Bovec Valter Mlekuž, ki je 
simbolično odprl novo pridobitev, in 
direktor Lokalne turistične organiza-
cije Bovec Janko Humar. Navdušen 

nad novo pridobitvijo je župan po-
hvalil Razvojno zadrugo Mangrt za 
postavitev centra, ki je pomemben 
kamenček v mozaiku turistične po-
nudbe Bovškega, predvsem Loške 
doline. »Stoterim slapovom, edinstve-
nemu naravnemu okolju in drugi 
turistični ponudbi so Ložani tako do-
dali tudi nov smiseln športni park ter 
tako dokazali, da nameravajo v so-
naravnem smislu resno razvijati turi-
stični produkt na zgodovinski, kultur-
ni, ekološko kulinarični in športni 
ravni. S tem ne nazadnje povečujejo 
tudi vrednost hotelu v Logu pod Man-
gartom, ki je v lasti Občine Bovec.«
Milan Štulc

Utrinki

Glavni program festivala je postregel 
s svetovno znanimi džez imeni, v 
družbi Joss Stone, kitarista ala Di 
Meole, saksofonista Billa evansa 
in drugih pa je na Sky odru nastopal 
tudi Jazz Punt Big Band. Člani big 
banda so se tako na drugi festivalski 
večer skupaj s pevcema Tanjo Sre-
dnik in Blažem Vrbičem predstavili 
s programom »A Tribute to The Bea-
tles«, občinstvo, ki je do zadnjega 
kotička zapolnilo prireditveni pro-
stor, pa je Tolmince nagradilo z gla-
snim ploskanjem ter večkratnimi 
odobravajočimi vzkliki.

Tolminski džezerji so svoje 
gostovanje v Srbiji dopolnili še z 
dvema dogodkoma. V okviru Nišvilla 
so priredili delavnico džez 
improvizacije, pred vrnitvijo domov 
pa so še enkrat koncertirali v Niški 
Banji.
Miha Vehar, vodja projekta A Tribute to 
The Beatles

OBNOVLJENO KORITO V SEDLU
Sedlo – Julija so v Sedlu slovesno 
odprli obnovljeno vaško korito »Na 
klancu«. Obnova je spadala v okvir 
obeleževanja 40. obletnice potresa 
v Breginjskem kotu, odprtje pa je bi-
lo eno od mnogih prireditev v sklopu 
Potres 2016. Načrt za obnovo je iz-
delala arhitektka Nevenka Bundu-
lić, obnovil pa ga je Vojko Hobič, ki 
je v občini Kobarid obnovil že dve 
koriti, v Zaročišču pa izdelal novega. 
Poleg tega so asfaltno prevleko pred 
koritom zamenjali z laštom iz soških 
prodnikov, pri čemer so sledili prvo-
tni obliki.
Na slovesnosti se je zbralo veliko va-
ščanov in gostov, ki so si ob tej pri-
ložnosti ogledali tudi razstavo doma-
čina Vojka gašperuta - gašperja, 
slikarja, ki riše z usti. Predsednik 
Krajevne skupnosti Breginj Srečko 
gašperut je v nagovoru povedal, da 
je obnovljeno korito, ki prispeva k 
urejenosti kraja, velika pridobitev. S 

simboličnim odprtjem vode sta ga 
slovesno odprla najstarejši domačin 
Sedla Ignac čebokli in občinski 
svetnik Marijan čebokli.

Korito, postavljeno leta 1924, je bilo 
umeščeno v nišo opornega zidu. Do 
letošnje obnove je bilo deležno že 
več predelav in vzdrževalnih del, saj 

sta ga zob časa ter potres dodobra 
načela. Posebnost korita je okrasni 
element – srce na podstavku, ki da-
je videz srčnosti in vabi k srečevanju 
ljudi. Upamo, da bo obnovljeno kori-
to vaščane ponovno povabilo k sre-
čevanju ob njem.
Besedilo in foto: Vojko Hobič

IGNAC IN MARIJAN ČEBOKLI sta julija z odprtjem pipe slovesno odprla obnovljeno korito v 
Sedlu.
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Ob~ina Kobarid

Iz ob~inskih uprav

Pogovor z `upanom ob ob~inskem 
prazniku

Mesec oktober je za Občino Kobarid posebej 
slovesen, saj praznuje svoj praznik. Ob tej prilož-
nosti smo se pogovarjali z županom Robertom 
Kavčičem.

Naj vas za začetek vprašam, kako ocenjujete 
gospodarsko stanje v občini.

Menim, da je zadovoljivo. Delež brezposelnih je 
relativno nizek. V neposredni bližini je Italija, ka-
mor hodijo nekateri na delo in tudi to izboljšuje 
gospodarsko sliko. Gotovo pa bi bilo bolje, če bi 
bile plače višje. Občina se trudi po svojih močeh; 
želi razširiti obrtno cono in tako pridobiti nova 
zemljišča, subvencionira obrestno mero za investi-
cije v gospodarstvo …

Pisali smo že o interesu kitajskih gospodarstve-
nikov. Kako tečejo pogovori z njimi?

Pogovori tečejo že leto dni, vendar lahko v istem 
hipu dodam, da je to tek na dolge proge. Posli z 
njimi se pripravljajo več let. Med seboj se spozna-
vamo, saj se mora najprej vzpostaviti zaupanje, 
šele potem se lahko sklepajo posli. Moramo biti 
potrpežljivi in upati, da jim bo naša regija dovolj 
zanimiva za investiranje.

Kako ocenjujete stanje v turizmu? Kakšna je 
bila poletna sezona?

Do zdaj še niso zbrani vsi podatki, lahko pa 
rečem, da je bila poletna sezona rekordna. Konec 
septembra je bilo pri nas gostov še veliko, sezona 
za ribiče, padalce in kajakaše pa sploh še ni za-
ključena. Mislim, da se lahko primerjamo z obdo-
bjem pred gospodarsko krizo in upam, da se bo 
to poznalo tudi na turistični taksi ter novih nalož-
bah v turizem.

Kako ocenjujete pomen START*UP VIKENDA na 
temo turizma, ki se je pred nedavnim odvil v 
Kobaridu? Ima vpliv na turizem in dogajanje v 
kraju?

Mislim, da so taki dogodki zelo pozitivni. Hva-
ležen sem Posoškemu razvojnemu centru (PRC), 
da jih je prinesel v našo dolino. Lanski, ki se je 
odvil v Bovcu, je bil zelo odmeven. »Start up« 
dogodki ljudem, ki jih je strah podjetništva in ne-
uspeha, pokažejo, da je treba večkrat poskusiti in 
kar nekaj časa razvijati idejo, da pridemo do tiste 
prave, ki nam bo prinesla uspeh. Ideje se rojevajo, 
mešajo, kristalizirajo, izmenjujejo se izkušnje, od-
mevno je v medijih … Vse to pa spodbuja k raz-
mišljanju: kaj bi naredil, prodal in s tem zaslužil.

V začetku poletja ste uvedli Hop ON, Hop OFF 
avtobus. Kje ste dobili zamisel za to uspešno 
zgodbo?

Na občinski upravi smo zamisel o vzpostavitvi 
javnega prevoza za občane razvijali že nekaj časa. ŽUPAN ROBERT KAVČIČ. Foto: Mateja Kutin

Utrinki

PODBELA NEKO^ IN DANES
Podbela – Turistično društvo Nadiža 
Podbela je 13. avgusta pripravilo pri-
reditev ob 40. obletnici furlanskega 
potresa. Lepa in sončna sobota je 
privabila številne obiskovalce. Doga-
janje se je začelo z jutranjo vadbo ob 
Nadiži pod vodstvom Tine Fratina 
žagar. V nadaljevanju smo se udele-
ženci ob pomoči lenke Brus in So-
nje Marcola spominjali iger, ki so se 
jih nekoč igrali v vasi, predstavili pa 
so nam jih evald Cencič, Neja, Moj-
ca in anika čušin ter Julija Jarc. 
Dogajalo se je tudi pri Napoleonovem 
mostu, kjer so ustvarjali člani Društva 
likovnih ustvarjalcev Tolmin, domači 
župnik Marjan Rozman pa je v po-
poldanskem času v cerkvi sv. Helene 
na Lupu daroval sveto mašo.

Na osrednji večerni slovesnosti je pri-
sotne nagovoril župan Občine Koba-
rid Robert Kavčič, nastopili pa so 
pevke iz Sedla, pevci iz Dolenje Tre-
buše, in Anika Čušin na oboi, na kla-
viaturi pa jo je spremljala Beti Cen-

kolega Marko grego. Oba omenje-
na etnologa Tolminskega muzeja sta 
uredila tudi zloženko z naslovom Pod-
bela, vas dveh obrazov. V njej je 
predstavljena zgodovina Podbele do 
prelomnega leta 1976. Fotografije in 
informacije so prispevali vaščani, ki 
so pripravili tudi pokušino starih bej-
skih jedi. Obiskovalcem pa so bile 
na voljo tudi stojnice z različnimi iz-
delki Posoških ustvarjalcev, uporab-
nikov Varstveno delovnega centra 
Tolmin in drugih.

Bogato in pestro celodnevno dogaja-
nje se je zaključilo v prijetnem vzduš-
ju ob zvokih zelo priljubljenih in težko 
pričakovanih Beneških fantov. Pred-
sednica turističnega društva Katari-
na Koren se je ob tej priložnosti za-
hvalila vaščanom in vsem, ki so pri-
skočili na pomoč pri organizaciji tega 
dogodka, ter obiskovalcem, ki so ta 
dan skupaj z nami doživeli Podbelo 
nekoč in danes.
Danica Hrast, organizacijski odbor 
prireditve

PODBELA NEKOČ IN DANES - Turistično društvo Nadiža Podbela je sredi avgusta pripravilo 
prireditev, s katero so obeležili 40. obletnico furlanskega potresa. Foto: Igor Baloh - Parin

cič. Julija Jarc je prebrala zgodbo 
babičinega doživljanja potresa. Z do-
mačinkama Lenko Brus in Marijo 
Kramar se je o potresu pogovarjal 
moderator Matej Kavčič, z nami pa 
so bili tudi tisti, ki so sodelovali v po-
potresni obnovi vasi.
Ob podpori Občine Kobarid smo ure-

dili nadstrešek in okolico objekta kra-
jevne skupnosti in tako dobili urejeno 
vaško središče. Poleg tega smo v so-
delovanju s Tolminskim muzejem od-
prli razstavo z naslovom Podobe nek-
danje Podbele. Besedilo zanjo je pri-
pravila etnologinja Karla Kofol, za vi-
zualno podobo pa je poskrbel njen 
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ZNANJE ZA 
RAZLIČNE 

SANJE

Posoški razvojni center
Organizacijska enota 
Ljudska univerza



BREZPLAČNI PROGRAMI ZA 
POKLICNO IN OSEBNO RAST

Projektno učenje mlajših odraslih je program ne-
formalnega izobraževanja, namenjen mladim od 
15. do dopolnjenega 26. leta, ki so iz različnih 
razlogov prekinili šolanje in ostali brez poklica, 
imajo težave v šoli ter potrebujejo pomoč ali pa 
nimajo zaposlitve in so pripravljeni narediti nekaj 
zase. Program je za udeležence brezplačen.

Mladim pomagamo pri:
‒ pridobivanju splošne razgledanosti,
‒ razvijanju veščin,
‒ učenju in pripravi na šolske teste ter popravne izpite,
‒ pisanju prošenj in življenjepisov za zaposlitev,
‒ pripravi na zaposlitveni razgovor.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN ŠPORT

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 delno financira Evrop-
ska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V brezplačne programe Pridobivanja temeljnih in poklicnih 
kompetenc v dolini Soče se lahko vključijo zaposleni, stari 
45 let ali več z nižjo stopnjo izobrazbe.

V letih 2016 in 2017 bo Posoški razvojni center izvajal naslednje pro-
grame:
•  Računalniška pismenost za odrasle (začetni tečaji računalništva);
•  Računalniško in digitalno opismenjevanje:

‒ Internet – kje prežijo nevarnosti,
‒ Poglejmo skozi drugo oko (digitalna fotografija),
‒ Delo s preglednicami – napredni nivo (program Excel),
‒ Računalnik v žepu (uporaba tablic, pametnih telefonov …),
‒ Internet in delo v oblaku,
‒ Družbena omrežja;

•  Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja;
•  Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje  

z učenjem;
•  Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto;
•  Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih:

‒ Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan,
‒ Govorim angleško v službi in v družbi (začetni tečaj angleščine),
‒ Jezikovni korak naprej (nadaljevalni tečaji tujih jezikov),
‒ Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju,
‒ Dobro počutje za kakovostne korake (zdravje),
‒ Tudi jaz sem proaktiven (samoiniciativnost in podjetnost).

PROJEKTNO UČENJE 
MLAJŠIH ODRASLIH 
(PUM-O)

Informacije in prijave
T: 05/38-41-513 (Jana Skočir)
T: 05/38-41-511 (mag. Damijana Kravanja)
E: jana.skocir@prc.si, damijana.kravanja@prc.si
W: bit.ly/2bEE6Nm

Program PUM-O delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega skla-
da.

Informacije
T: 05/38-41-514 (Nika Kikelj Maver)
T: 05/38-41-509 (Marko Leban)
M: 051-626-446
E: pum@prc.si
W: pum-tolmin.weebly.com

http://bit.ly/2bEE6Nm
http://pum-tolmin.weebly.com


JEZIKOVNO KOFETKANJE 
V SREDIŠČU ZA 
SAMOSTOJNO UČENJE

30-URNI BREZPLAČNI 
JEZIKOVNI TEČAJI ZA 
VSAK DAN

Veste, da dvojezičnost olajša učenje nadaljnjih jezi-
kov in krepi miselne zmožnosti? Na jezikovnih tečajih 
angleškega, italijanskega, nemškega in ruskega 
jezika lahko urite govorne, bralne, pisne ter slušne 
veščine izbranega tujega jezika, ki jih potrebujete za 
sporazumevanje v vsakodnevnih ali priložnostnih si-
tuacijah.

Tečaje sofinancirajo občine Bovec, Kobarid in Tolmin. Vanje se 
lahko vključite odrasli, ki živite na območju Zgornjega Posočja.

Informacije, v katere tečaje se lahko vključite, sproti objavljamo 
na naši spletni strani.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN ŠPORT

Središče za samostojno učenje sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport.

Informacije
T: 05/38-41-506 (Patricija Rejec)
E: patricija.rejec@prc.si
W: bit.ly/2doD5dD

Spoznavanje ljudi je prijetno, če pa se lahko v družbi 
tujcev učimo njihovega maternega jezika, potem je to 
zadetek v polno. Na Jezikovnemu kofetkanju lahko 
v prijetni družbi sproščeno poklepetate s tuje go-
vorečimi sogovorniki in utrjujete izbrani tuji jezik.

V Središču za samostojno učenje imamo urejena tudi učna me-
sta za samostojno učenje in izmenjavo znanj, kjer lahko brez-
plačno uporabljate našo literaturo, multimedijske pripomočke, 
računalniško opremo, se učite tuje jezike, pišete raziskovalne ali 
druge naloge in brskate po internetu. Mentor ali svetovalec pa 
vas usmerja in vam po potrebi pomaga.

Občina Bovec Občina Kobarid

Informacije
T: 05/38-41-506 (Patricija Rejec)
E: patricija.rejec@prc.si
W: bit.ly/2dcPaDV

Tečaje sofinancirajo tri posoške občine.

http://bit.ly/2doD5dD
http://bit.ly/2dcPaDV


Informacije
T: 05/38-41-506 (Patricija Rejec)
T: 05/38-41-513 (Jana Skočir)
E: patricija.rejec@prc.si, jana.skocir@prc.si

NE ZAMUDITE 
KLJUČNIH DATUMOV

Bodite pravočasno obveščeni o možnostih 
vključevanja v naše izobraževalne progra-
me in se naročite na Napovednik, ki vam 
bo informacije o razpisanih izobraževalnih 
programih redno prinašal na vaš elektronski 
naslov.

Kaj morate storiti? Na naši spletni strani 
www.prc.si v desnem stolpcu spodaj najde-
te obrazec za naročanje Napovednika. Iz-
berite, kaj želite prejemati, vpišite svoj e-na-
slov in pritisnite »Pošlji«. V vašem poštnem 
predalu vas bo takoj čakalo sporočilo, da ga 
potrdite. Po potrditvi bomo na vaš e-naslov 
pošiljali aktualne informacije o naši ponudbi.

Na naši spletni strani www.prc.si, pod zavih-
kom Ljudska univerza, dobite informacije še 
o drugih izobraževalnih programih:
•  študijskih krožkih,
•  programih za podjetne,
•  programih slovenskega jezika za 

priseljence,
•  sofinanciranih tečajih po evropski 

jezikovni lestvici CEFR,
•  delavnicah za prosti čas, osebno rast in 

medgeneracijska druženja,
•  Tednu vseživljenjskega učenja.

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER
ORGANIZACIJSKA ENOTA 

LJUDSKA UNIVERZA
Trg tigrovcev 1
5220 Tolmin

T: 05/38-41-500
E: info@prc.si

W: prc.si

Znanje za različne sanje. Programi izobraževanj in usposabljanj 2016/2017. 
Besedilo: Patricija Rejec, Jana Skočir, Nika Kikelj Maver. Jezikovni pregled: 
Polona Hadalin Baša. Fotografije: Marko Leban, Tatjana Šalej Faletič, Foto-
lia/sylv1rob1. Uredila: Mateja Kutin. Oblikovanje in tisk: Gaya d.o.o. Izdal in 
založil: Posoški razvojni center. Naklada: 7.950 izvodov. Tolmin, oktober 
2016

POKLIČITE ALI 
NAS OBIŠČITE

Že veste, kakšno izobraževanje si boste privo-
ščili v letošnjem šolskem letu? Potrebujete več in-
formacij o posameznih programih, spodbudo za na-
daljnje dejavnosti, podporo, izobraževalni načrt …? 

Na Posoškem razvojnem centru vam pomagamo in 
svetujemo pri vključitvi ali nadaljevanju izobraževa-
nja v tistih programih, v katerih boste lahko razvijali 
ključne kompetence, ki jih potrebujete za uresniči-
tev osebnih in poklicnih ciljev.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN ŠPORT

Operacijo Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pri-
dobljenih znanj od 2016 do 2022 delno financira Evropska unija iz Evropskega social-
nega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

NE SPREGLEJTE

http://www.prc.si
http://www.prc.si
http://www.prc.si
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Svetovno znan Hop ON, Hop OFF, ki sicer temelji 
na malo drugačnem konceptu, kot je to zaživelo 
pri nas, smo podrobno preučili in idejo skupaj z 
Lokalno turistično organizacijo Sotočje dodelali 
ter prilagodili potrebam naših občanov in jo nad-
gradili s potrebami turistov. Ob podpori Avriga 
smo jo v nekaj mesecih izpeljali. Ta uspešna zgod-
ba je bila med vsemi odlično sprejeta in je občino 
naredila še prepoznavnejšo. Najbolj sem vesel, da 
so avtobus tako pozitivno sprejeli občani. In ne le 
to. Občani so sprejeli turiste in jim ob veliki gneči, 
predvsem pri prevozu koles, dali prednost. Dejstvo 
je, da se med poletjem število »prebivalcev občine« 
tako poveča, da je povsod gneča – tako v trgovini 
kot na cestah in tudi na omenjenem avtobusu. Rad 
bi se zahvalil našim občanom, predvsem tistim, ki 
ne živijo od turizma, da so čas poletne sezone 
tako pozitivno sprejeli in sobivali s številnimi tu-
risti.

Kobarid ste povezali s podeželjem, kar je po-
membno tako za turizem kot za lokalno prebi-
valstvo. Kakšni so vaši načrti za naprej?

Naš prvotni namen vzpostavitve javnega prevo-
za je bil, da bi predvsem starejšim občanom omo-
gočili lažji dostop do storitev v Kobaridu. V nada-
ljevanju smo želeli povezati podeželje s centrom 
in tako tudi turistom omogočiti lažji dostop do 
izhodiščnih pešpoti, kolesarskih poti in znameni-
tosti, ki jih na podeželju res ne manjka. Med pre-
bivalci smo s pomočjo ankete ugotavljali njihove 
potrebe izven sezone. Podrobna analiza še ni bila 
izdelana, lahko pa rečem, da so bili navdušeni. 
Zelo so pohvalili prijaznost in spretnost voznikov, 
ki so bili pogosto tudi vodniki. Novembra bo začel 
voziti avtobus, ki bo enkrat tedensko povezal po-
deželje s Kobaridom tako, da bodo starejši lahko 
šli v trgovino, k zdravniku, na banko ali samo na 
kavo. Trudimo se, da bodo starejše spremljali pro-
stovoljci, ki bodo poskrbeli, da pridejo do želene 
lokacije in da se vrnejo domov.

Kaj pa povezovanje s sosednjimi občinami?
PRC je s projektom trajnostne mobilnosti, v ka-

terega smo kot poskusno območje vključene vse 
tri posoške občine, kandidiral za evropska sredstva. 
Če bo prijava uspešna, bomo tak avtobus poskusno 
uvedli na širšem območju in bo povezan s tistim, 
ki vozi čez prelaz Vršič, ter z železniško postajo 

na Mostu na Soči. Zagotovo pa bomo tudi v pri-
hodnjem letu na območju naše občine ponujali 
Hop ON, Hop OFF avtobus. Nujno moramo pove-
zati tudi Trnovo ob Soči, ki je letos izpadlo.

Prvi korak ste naredili. Sedaj je na ljudeh, da 
ponovno začutijo pomen javnega prevoza, ki 
smo ga s prehodom na avtomobile in na občutek 
neodvisnosti opustili.

Res smo pozabili nanj. Storitev, ki smo jo v le-
tošnjem letu uvedli, smo po nasvetu občinskih 
svetnikov ponudili po simbolični ceni enega evra. 
Zavedali smo se, da bi previsoka cena ljudi odbi-
jala. Take oblike, ki bogatijo okolje in ohranjajo 
naravo, lahko občina sofinancira s pomočjo turi-
stične takse, igralniške koncesije, parkirnine ob 
Nadiži in v Zaročišču.

Na področju uvajanja trajnostne mobilnosti ste 
že pred poletjem uredili in slovesno odprli pol-
nilnico električnih avtomobilov.

Pomemben korak je naredila direktorica Mlekar-
ne Planika Anka Lipušček Miklavič, ko je dala 
pobudo. O tem smo tudi sami razmišljali, saj smo 
bili razočarani, ker nas niso povabili v projekt 
Zelena mobilnost prihodnosti bo tudi slovenska. 
Odzvali smo se ponudbi Lipušček Miklavičeve in 
odločitev so podprli tudi občinski svetniki. Nalož-
ba, vredna 5.000 evrov, je bila v dveh tednih za-
ključena. Razvijamo zeleni turizem in govorimo o 
zelenem razvoju občine, zato moramo tako ponud-
bo imeti, čeprav je povpraševanja danes malo, se 
pa povečuje. Če se bo pokazala potreba po več in 
bolj zmogljivih polnilnicah, bomo razmišljali tudi 
v tej smeri.

Letos ste prvič pristopili tudi k pobudi Evropske-
ga tedna mobilnosti, ki mesta povezuje v priza-
devanjih za človeku in okolju bolj prijazne na-
čine mobilnosti. Slovesno ste odprli prvi del 
urejene varne pešpoti in zaprli dve ulici, ki so 
ju ta dan zasedli pešci.

Za izvedbo dogodka so moči združili Občina 
Kobarid, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Kobarid, ki je zelo aktiven v pri-
zadevanjih za večjo varnost, PRC in OŠ Kobarid. 
Pri izvedbi so sodelovali tudi policisti in gasilci. 
Nad dogodkom in zaprtjem ulic so bili številni 
navdušeni, seveda pa se najdejo vedno tudi taki, 
ki jih vse moti – tudi modro obarvana varna pešpot 
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in zaprte ulice. Evropski teden mobilnosti nas z 
dnevom brez avtomobila spodbuja tudi k varovanju 
najbolj ranljivih v prometu. Kobarid je prvi, ki ima 
pešpot obarvano modro, kot to narekuje pravilnik. 
Zavedamo se, da kraja nikoli ne bomo uspeli pre-
presti s pločniki, da bi zagotovili varnost, zato 
moramo to narediti drugače – voznike moramo 
opozoriti z barvo.

Treba je omeniti tudi projekt Parkiraj in doživi 
naravo, v okviru katerega ste uredili parkirišče 
na planini Kuhinja, v Zeleni hiši pa se postavlja 
informacijska točka trajnostne mobilnosti.

Urejeno parkirišče pri planini Kuhinja omogoča 
parkiranje 60 vozilom in obračališče mini avtobu-
som, tudi našemu Hop ON, Hop OFF avtobusu. 
Informacijsko točko v Zeleni hiši urejamo in jo 
bomo uradno odprli v začetku prihodnje sezone, 
preden začne ponovno voziti omenjeni avtobus.

Kakšni pa so načrti urejanja vaških in trških 
jeder? Letos začenjate urejati prvi del – območje 
med Zdravstveno postajo Kobarid in Dializnim 
centrom Kobarid ter tržnico. 

Prostor urejamo po načrtih arhitekta Roka 
Klanjščka, izvajalec del pa je GINEX Internatio-
nal. Po dveh letih bomo posadili tudi nov kostanj 
– po načrtih arhitekta nekoliko bolj proti središču. 
V naslednjih letih bomo kraj urejali, kot bodo to 
dopuščala finančna sredstva. Razprave o tem, ko-
liko mirujočega prometa dovoliti na trgu, še niso 
zaključene. Potrebna bo tudi ureditev razbreme-
nilne ceste. Sredstva so v predlog državnega pro-
računa že vključena in čakamo na sprejetje.

Kako boste urejali vaška jedra?
Po sprejetem ureditvenem načrtu, ki ga je izde-

lal domačin Matjaž Tonkli, smo že urejali v Bre-
ginju. Potem bodo na vrsti drugi kraji: Vrsno, Li-
vek, Drežnica …

Letošnje leto je potekalo v znamenju obeleževa-
nja 40. obletnice potresa.

To je bilo tudi za občino velik organizacijski in 
finančni zalogaj. Spominski dogodki so obudili 
spomin na to, kaj je potres pomenil za te kraje in 
ljudi. Prinesel je spremembe – dobre in slabe. Spo-
mine smo odstirali tudi s tistimi, ki so bili organi-
zatorji popotresne pomoči in obnove. Skupaj z 
Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR), Izpo-
stavo URSZR Nova Gorica, Javnimi reševalnimi 

POLETNI VE^ER POLEP[ALA 
SLOVENSKA LJUDSKA 
PESEM
Pe~ine – Na povabilo Ženskega 
pevskega zbora (ŽPZ) Spodnja Idrija 
so pevke ŽPZ Žarek pripravile glas-
beni dogodek Podaj naprej, ki kot 
štafeta poteka po slovenskih krajih 
in se širi tudi izven meja na Hrvaško. 
Ta glasbeni projekt, ki se je začel ob 
zaključku tedna ljubiteljske kulture, 
želi s pesmijo nagovarjati k pozitiv-
nim stvarem v življenju. Kultura je 

namreč tisto, kar narod drži pokonci 
v obdobjih, ko je morala morda na 
dnu in ko se črnogledost zažira v 
vse pore našega delovanja. 23. juli-
ja zvečer je na Pečinah zazvenela 
slovenska ljudska pesem. Članice 
ŽPZ Žarek so zbrane pozdravile s 
pesmijo Bog daj, Bog daj dober ve-
čer. V dveh sklopih so zapele nekaj 
slovenskih ljudskih pesmi. K sodelo-
vanju so povabile tudi pevce Moške-
ga pevskega zbora Ivan Laharnar, ki 
so obogatili program. Za konec so 
kot združeni zbor zapeli še pesmi 

GLASBENI DOGODEK PODAJ NAPREJ, ki so ga članice ŽPZ Žarek organizirale konec julija, je 
obiskovalce nagovarjal k pozitivnim stvarem v življenju. Pevkam so se na prizorišču pridružili 
tudi člani MPZ Ivan Laharnar. Foto: Bruno Sotenšek
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službami za zaščito, reševanje in 
pomoč, Prostovoljnim gasilskim dru-
štvom Breginj in Gasilsko zvezo Ko-
barid smo uspešno organizirali ob-
sežno vajo Potres Breginj 2016 ter 
dokazali, da so ekipe dobro priprav-
ljene za primere takih nesreč.

V prihodnjem mesecu boste obele-
ževali 110. obletnico smrti pesnika 
Simona Gregorčiča. Kaj pripravlja-
te?

V tednu od 19. do 26. novembra 
se bomo s številnimi dogodki spomi-
njali našega pesnika Simona Gregor-
čiča. Na osrednji slovesnosti, na ka-
teri bodo nastopili Gianni Rijavec s 
kvartetom, Oktet Simon Gregorčič in 
kantavtor Borut Skočir, bomo lahko 
slišali pesem Soči v moderni izvedbi. 
Načrtujemo literarni večer s pesni-
kom ljubezni Cirilom Zlobcem. Do-
godek na Vrsnem pa nas bo spomnil 
tudi na 50. obletnico ureditve Gregor-
čičeve rojstne hiše. Pogovori o pesni-
ku bodo tekli ves mesec, sodelovala 
bodo domača društva in OŠ Kobarid.

Naj pogovor zaključim s čestitko. 
Kobarid je ponovno prejel prizna-
nje v akciji Turistične zveze Slove-
nije Moja dežela, lepa in gostoljub-
na, letos za prvo mesto spletnega 
glasovanja v kategoriji turistični 
kraji.

Res je. Vsi – občina, društva, pre-
bivalci, veliko vlagamo v turizem in 
urejenost kraja. Živimo v malem kra-
ju, kjer se turizem gradi na osebni 
ravni. Promocija je pomembna, naj-
več pa naredi osebni stik. Ljudje so 
tisti, ki izkazujejo prijaznost in go-
stoljubje. Gostje zato postajajo dru-
žinski prijatelji, ki se vračajo v naše 
kraje. Tako kraj kot občina sta ureje-
na. Vse to je pomagalo, da so nas na 

spletnem glasovanju ljudje dobro 
ocenili. To je pohvala in hkrati zave-
za za naprej. Zaupam vsem, da se 
bomo še bolj trudili, nadgrajevali do-
sežke in gostu znali ponuditi pravo 
mero tistega, kar imamo.
Pogovor pripravila: Mateja Kutin

Ob prazniku podelili leto{nje 
ob~inske nagrade

Občina Kobarid je na slavnostni 
seji ob občinskem prazniku, ki se je 
13. oktobra odvijala v Kulturnem do-
mu Kobarid, podelila letošnje nagra-
de. Podelila sta jih župan Robert 
Kavčič in podpredsednik Komisije za 
podeljevanje nagrad in priznanj Ob-
čine Kobarid Marijan Čebokli. Za-
hvalo župana je prejelo Območno 
združenje veteranov vojne za Slove-
nijo Gornje Posočje, denarno nagra-
do Kulturno umetniško društvo Vo-
kalna skupina Drežnica, Kulturno 
društvo »Gorenj konc« in Prostovolj-
no gasilsko društvo Breginj. Prizna-
nje Občine Kobarid sta prejela Hele-
na Uršič in Vojko Gašperut - Ga-
šper, plaketo pa Ana Roš.

Zahvalo župana je za ohranjanje 
spomina na dogodke izpred 25 let in 
dobro sodelovanje z Občino Kobarid 
prejelo Območno združenje vetera-
nov vojne za Slovenijo (OZVVS) Gor-
nje Posočje. Združenje je bilo usta-
novljeno leta 1999, da bi ohranilo 
spomin, negovalo vrednote domolju-
bja, gojilo spoštovanje do vseh zgo-
dovinskih dogodkov, ki so pripeljali 
do samostojnosti Slovenije in civili-
zacijskih vrednot pravičnega ter do-
stojnega življenja vseh njenih drža-
vljanov. Danes združuje udeležence 
priprav na vojno za Slovenijo iz vseh 
treh posoških občin, ne glede na nji-

hovo politično in nazorsko prepriča-
nje. V obdobju od 17. maja do 26. 
julija 1991 so aktivno sodelovali kot 
pripadniki ali prostovoljci v pripravah 
ali neposrednih obrambnih dejavno-
stih v vojni za ohranitev samostojne 
in neodvisne države.

Leta 1991 so na miren način in 
brez smrtnih žrtev zavzeli Mednaro-
dni mejni prehod Robič, kjer danes 
stoji spominska plošča, ob kateri vsa-
ko leto ob dnevu državnosti položijo 
cvetje, ob okroglih obletnicah pa or-
ganizirajo spominsko slovesnost. Ob 
dnevu državnosti v sodelovanju z 
vsemi tremi posoškimi občinami in 
Združenjem Sever organizirajo osre-
dnjo proslavo ter redno vzdržujejo 
obeležja, postavljena na mestih po-
membnejših dogodkov iz vojne za 
Slovenijo. Tesno so povezani tudi z 
ostalimi OZVVS, ki delujejo drugje 
po državi.

Kulturno umetniško društvo Vo-
kalna skupina Drežnica je za 20 let 
uspešnega delovanja in ohranjanja 
pevsko-kulturne tradicije na Drežni-
škem prejelo denarno nagrado. Za-
četki delovanja vokalne skupine so 
povezani s prihodom duhovnika Ja-
neza Lapajneta, ki je na svoje du-
hovniško službovanje v Drežnico s 
seboj prinesel neizmerno veselje do 
glasbe in petja. Delil ga je z otroki iz 
cerkvenega pevskega zbora in mla-
dinci, ki so se pri njem učili igranja 
kitare. S petjem in glasbo je navdušil 
tudi osem deklet, ki so se po konča-
ni osnovni šoli združile v skupino in 
neuradno ustanovile Vokalno skupi-
no Drežnica. Njihov repertoar se je 
razširil in poleg cerkvenih je po dre-
žniških vaseh zadonela tudi ljudska 
pesem, danes pa najraje prepevajo 

priredbe skladatelja Ambroža Čopija. 
Njihov glas slišimo na porokah, revi-
jah pevskih zborov in v cerkvi, kjer 
vsako leto organizirajo božični kon-
cert. Na Drežniškem ni kulturne pri-
reditve, ki bi minila brez njihovega 
nastopa, z veseljem pa se odzovejo 
tudi povabilu v dolino.

Zborovodkinja Martina Rakušček 
je vseh 20 let spodbujala in učila 
mlade pevke ter se stalno izobraže-
vala in uspešno končala srednjo glas-
beno ter orglarsko šolo. V času poro-
dniških odsotnosti jo je nadomeščala 
domačinka Urška Kranjc. Mlade 
pevke so kljub mladostniškim in ka-
sneje materinskim obveznostim ohra-
njale veselje do petja. Danes skupina 
šteje 19 pevk, kar je največ v vseh 
letih njenega obstoja.

Denarno nagrado je za prizadevno 
delo in ohranjanje kulturnega življe-
nja na Livškem prejelo Kulturno 
društvo (KD) »Gorenj konc«. Dru-
štvo deluje od leta 2011, nastalo pa 
je na pobudo vaščanov iz gorenjega 
konca Livka, ki so vrsto let organizi-
rali praznik svetega Petra v Peratih. 
Danes društvo združuje vokalno sku-
pino »Liwk« in amatersko gledališko 
skupino »Gorenj konc« ter s svojimi 
programi ohranja kulturno in dru-
žabno življenje na Livškem. Člani so 
večinoma domačini iz Peratov in Liv-
ka, nekaj pa jih prihaja od drugod, 
celo iz Nemčije. S svojimi igrami so 
nasmejali občinstvo v Posočju, Bene-
čiji in na Goriškem. Vsako leto de-
cembra pripravijo tudi program za 
najmlajše, v okviru katerega jih obi-
šče in obdari sveti Miklavž.

Člane KD »Gorenj konc« združuje 
tudi veselje do glasbe. Nastopili so 
na številnih koncertih in doma gosti-
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Moja domovina in Rožici.

Z veznim besedilom je zmaga črv 
obiskovalce doživeto nagovarjala k 
dobrim dejanjem in pozitivnim vre-
dnotam. Štafeta je bila predana Po-
ljubinju – simbolično jo je prevzela 
zborovodkinja Vokalne skupine Ga-
dičke Marjetka luznik in obljubila, 
da bodo tudi one pripravile podoben 
glasbeni dogodek.

Pevke so z majhno pozornostjo izra-
zile zahvalo zborovodkinji Minki 
žbogar, ki jih je v tej sezoni vodila 
in jih spodbujala z dobro voljo ter 
koristnimi nasveti. Ob zaključku kon-
certa je predsednica ŽPZ Žarek 

Klavdija Kobal obiskovalce povabi-
la k druženju ob domačih dobrotah, 
ki so jih pripravile pevke, in dobri ka-
pljici, za katero je poskrbel moški 
zbor. Ob prijetnem vzdušju so sku-
paj prepevali še pozno v noč.
Klavdija Kobal, članica ŽPZ Žarek

KNE@A GOSTILA SEDMO 
PESEM NA VASI
Kne`a – Pred leti se je Hinku For-
tunatu z Modrejc, pevcu Komorne-
ga zbora Musica Viva Tolmin, poro-
dila ideja o organizaciji prireditve Pe-
sem na vasi. Želel je zapeti med sta-
rimi hišami pod latniki z vinsko trto, v 

SREDI SEPTEMBRA SO NA KNEŽI GOSTILI SEDMO PESEM NA VASI, ki je ponovno med 
seboj povezala pevce in društva, krajane in kraje, obenem pa obudila pozabljene čase. Foto: 
Branko Humar
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li zbore iz vse Slovenije ter Benečije. 
Posebej prazničen je zanje božični 
čas, ko z otroki pripravijo božični 
program in v sodelovanju z drugimi 
društvi koncert. Dobro sodelujejo z 
lokalno in krajevno skupnostjo ter 
Kulturnim društvom Nit – Posočje, 
Benečija, Rezija.

Denarna nagrada je šla tudi v roke 
Prostovoljnega gasilskega društva 
(PGD) Breginj, ki jo je prejelo za dol-
goletno uspešno delo na področju 
gasilstva in izjemno pomoč pri orga-
nizaciji regijske vaje Potres Breginj 
2016. PGD je bilo ustanovljeno leta 
1980 po zaključeni glavni popotresni 
obnovi vasi pod Stolom. Želja in za-
gnanost sta bili tako močni, da je 
danes z 80 člani eno večjih društev 
v Kotu. Poleg glavnega poslanstva, 
pomoči ljudem ob naravnih in drugih 

nesrečah, so člani prisotni tudi na 
drugih področjih: za najmlajše orga-
nizirajo gasilski krožek, sodelujejo z 
lokalnim okoljem in šolo ter prisko-
čijo na pomoč organizatorjem prire-
ditev.

Redno se izobražujejo in udeležu-
jejo tekmovanj v gasilsko-taktičnih 
veščinah. Skrbijo za opremo in ure-
jenost gasilskega doma, h kateremu 
so s prostovoljnim delom ter lastnimi 
sredstvi zgradili prizidek. V sklopu 
obeležitve 40. obletnice potresa je 
postal domovanje novemu gasilske-
mu vozilu GCGP-1, ki je za društvo 
in varnost prebivalcev izjemno po-
membno.

Dobro sodelujejo z gasilskimi dru-
štvi iz Gasilske zveze Kobarid in 
drugimi, tudi iz sosednje Italije. 

Za dolgoletno prostovoljno delo na 

humanitarnem področju je priznanje 
prejela Helena Uršič. Rojena je bila 
leta 1945 v Idrskem in je otroška leta 
preživela na veliki kmetiji. Po konča-
ni osnovni šoli jo je pot vodila v Lju-
bljano, kjer je uspešno zaključila 
administrativno šolo. Kot štipendist-
ka Občine Tolmin se je vrnila na 
delo v domače kraje in vse do upo-
kojitve opravljala delo na področju 
gospodarskih ter nato družbenih de-
javnosti, kjer se je dnevno srečevala 
s težavami socialno ogroženih. Vzela 
si ji čas zanje, jih poskušala razume-
ti in zanje poiskati najboljše rešitve.

Kot upokojenka nadaljuje s svojim 
poslanstvom – s pomočjo ljudem v 
stiski. Bila je med prvimi, ki so za-
čeli z delom na Rdečem križu (RK) 
Slovenije, Krajevni organizaciji Ko-
barid in Medžupnijski karitas Koba-
rid, Livek. Danes so Uršičevi hvale-

žni številni, ki jim je priskočila na 
pomoč, ko so jo najbolj potrebovali. 
Ima poseben čut za pomoč ljudem v 
stiski in za delo s starejšimi ter bol-
nimi. Nesebično se odzove klicu 
obeh humanitarnih organizacij, kjer 
pomaga tako na terenu (pri organizi-
ranju in delitvi pomoči ob potresu ali 
socialno ogroženim) kot pri delova-
nju organizacij. Svojo humanitarnost 
je izkazovala tudi z dolgoletnim da-
rovanjem krvi, še danes pa z delom 
za vojaške vojne invalide. Leta 2014 
je Helena prejela zlati znak RK.

Priznanje je za upodabljanje kul-
turne dediščine Breginjskega kota na 
slikarskem platnu in širjenje njegove 
prepoznavnosti prejel Vojko Gašpe-
rut - Gašper. Rojen je bil leta 1949 v 
Sedlu, leta 1960 pa se je z družino 
preselil v Koper. Pri 18 letih si je pri 

LETOŠNJI NAGRAJENCI V DRUŽBI ŽUPANA ROBERTA KAVČIČA IN MARIJANA ČEBOKLIJA, podpredsednika Komisije za podeljevanje nagrad in priznanj Občine Kobarid (od leve): Klaudia Uršič, 
ki je prevzela nagrado v imenu Kulturnega društva »Gorenj konc«, Igor Bric, ki je prevzel nagrado v imenu PGD Breginj, Metod Ciril leban, ki je prevzel nagrado v imenu Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Gornje Posočje, ana Roš, župan Kavčič, Vojko gašperut - gašper, Helena Uršič, Martina Rakušček, ki je prevzela nagrado v imenu Kulturno umetniškega društva 
Vokalna skupina Drežnica, in podpredsednik Čebokli. Foto: Katarina Rutar Ipavec in Mateja Kutin
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kotičkih, kjer je pesem nekoč tako 
pogosto odmevala, danes pa je 
onemela in je tam ni več slišati. Za-
njo so se ogreli tudi ostali člani zbo-
ra in jo z Modrejc ponesli širom po 
Tolminski. Pesem na vasi se je tako 
doslej ustavila na Čiginju, v Gabrjah, 
Tolminskem Lomu, na Šentviški Gori 
in lani v Poljubinju. V vsakem kraju je 
bila izvedba drugačna, a vedno pri-
jetna, odmevna in uspešna. Povsod 
je tudi pustila svoj pečat.

V soboto, 17. septembra, je sedmo 
izvedbo Pesmi na vasi gostila Kne-
ža. V Domu puntarjev se je kljub sla-
bemu vremenu zbralo več kot 150 
obiskovalcev. Ti so na prireditvi med 

drugim izvedeli, kako so nekdaj iz-
gledale knežanske hiše, kdo je dal 
postaviti cerkev v vasi in od kdaj sta-
ri most ni več lesen. Etnologinja 
Karla Kofol je vsemu dodala še 
pregled zgodovinskih dejstev o pun-
tarju s Kneže Šimonu golji.

Srce vsake Pesmi na vasi je 
slovenska ljudska pesem. Na Kneži 
sta jo pela gostiteljski Komorni zbor 
Musica Viva pod vodstvom zboro-
vodkinje erike Bizjak in Ženska 
vokalna skupina Elum iz Postojne 
pod vodstvom umetniške vodje 
Karoline Repar. Za predstavitev 
pevske tradicije Baške grape pa sta 
moči združila Ženski pevski zbor 

Sožitje Podmelec in Vokalna 
skupina Flance, ki sta zapela pod 
vodstvom Martine Filej.

Pesem na vasi je ponovno med se-
boj povezala pevce in društva, kraja-
ne in kraje, obenem pa obudila po-
zabljene čase. Na simbolen način 
vsako leto prehaja iz rok v roke v 
obliki skulpture, ki so jo izdelali v 
Tolminskem Lomu. Leseno okno s 
polkni, ki nosijo imena sodelujočih 
krajev, se vsako leto odpre v dru-
gem kraju. Tako se bo 16. septem-
bra 2017 za osmo Pesem na vasi 
odprlo na Kamnem.
erik Vrčon, Komorni zbor Musica Viva 
Tolmin

STR@I[KARSKI SEJEM
Str`i{~e – V Stržišču pod Črno pr-
stjo tradicijo petja slovenske ljudske 
pesmi, ki jo je dolga leta gojil daleč 
naokrog poznani domači pevski 
zbor, ohranja vaški praznik Strži-
škarski sejem. Ljudje so nekdaj ži-
veli tesno povezni z naravo, se ve-
selili njenih darov in ji bili zanje hva-
ležni. To sožitje se je izražalo tudi v 
vaških praznikih. V Stržišču že do-
brih 130 let vsako prvo nedeljo po 
svetem Lovrencu, ki goduje 10. av-
gusta, prirejajo Stržiškarski sejem, 
ki je bil od nekdaj dan veselja, saj 
so bila do takrat opravljena že vsa 
najtežja kmečka opravila. Po pripo-
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skoku v vodo poškodoval vratno vre-
tence in pristal na invalidskem vozič-
ku, a volje do življenja ter dela ni 
izgubil. Danes je eden najuspešnejših 
in prepoznavnih slikarjev, ki slikajo 
z usti. Slikarsko znanje je pridobival 
na tečajih in v Mestni šoli slikanja 
in risanja v Ljubljani. Že leta 1974 je 
sodeloval na skupinski razstavi v Di-
vači. Svoja dela je predstavil na več 
kot 120 samostojnih in 350 skupin-
skih razstavah. Prejel je številne na-
grade in priznanja. Mednje bi lahko 
uvrstili tudi članstvo v VDMFK, or-
ganizaciji iz Lihtenštajna, ki združu-
je slikarje iz vsega sveta, ki slikajo z 
usti ali nogami. Za Gašperja so vrata 
galerij doma in v tujini vedno odprta, 
jeseni pa bo sliko Trave predstavil 
celo na legendarnem salonu Des Boux 
Art v pariškem Louvru.

Del njegovega ustvarjanja predsta-
vljajo nekdanje podobe krajev in ar-
hitekture Breginjskega kota, ki so 
zgrajene s tako natančnostjo in likov-
no suverenostjo, da jih ne more zru-
šiti noben potres. Ostajajo živa priča 
in trden dokaz o bivanjski kulturi 
tega območja. Z velikim ponosom in 
navezanostjo na rodno vas slike raz-
stavlja na številnih razstavah in s tem 
prispeva k ohranjanju bogate kultur-
ne in stavbne dediščine ter prepo-
znavnosti Breginjskega kota.

Ana Roš je za izjemne dosežke na 
področju kulinaričnega ustvarjanja in 
promocije Kobariškega prejela plake-

to. Želja po uspehu, trdna in neomaj-
na volja ter novi izzivi so Ano skozi 
dobo odraščanja vodili od smučanja 
v jugoslovanski mladinski reprezen-
tanci do plesa, učenja jezikov, med-
narodnih in diplomatskih ved, iz 
katerih je leta 1996 diplomirala z 
odliko. Ljubezen do Valterja Kra-
marja jo je po zaključku študija pri-
peljala na novo pot – pot gastronomi-
je in gostinstva. Po dolgih letih uče-
nja, raziskovanja in iskanja lastne 
kulinarične identitete danes uspešno 
vodita eno najbolj prepoznavnih re-
stavracij. Povezanost vrhunske kuli-
narike z lokalno tradicijo, okusi pla-
nin, okoliških travnikov, gozdov, 
kmetij in domačega vrta Ano navdi-
hujejo pri ustvarjanju.

Med elito najboljših svetovnih še-
fov, v projekt »Cook it Raw«, je bila 
kot prva in edina ženska povabljena 
leta 2012. Številne nominacije, televi-
zijske oddaje, objave v gastronom-
skih revijah, snemanja dokumentar-
nih filmov in uvrstitev med deset naj 
vizionarskih kuharjev v Evropi, go-
stovanje v salzburškem Hangarju 7 
ter lansko snemanje odmevne epizo-
de Netflixove serije »Chef’s table« 
potrjujejo, da pripada sodobni evrop-
ski in svetovni gastronomiji. Slednje 
je Ano, Kobarid, dolino Soče in Slo-
venijo postavilo na svetovni gastro-
nomski zemljevid.

Leta 2010 je prejela naziv Naj me-
nedžerka leta v slovenskem turizmu, 
letos jo je z Jabolkom navdiha nagra-

dil predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor. Sodelovala je pri sve-
tovnem projektu »Gelinaz grand shu-
ffle« in kot članica »Jeunes restaura-
teurs d’Europe« lani dobila priznanje 
Talent leta.

Roševa sodeluje tudi pri dobrodel-
nih projektih, z veseljem pa se odzo-
ve povabilu na dogodke in delavnice 
v lokalnem okolju, kjer kuharske teh-
nike prenaša na mlade.
Po obrazložitvah povzela: Mateja Kutin

Postavitev varnostne ograje 
in preplastitev ceste v vasi 
Ladra

V začetku avgusta se je v naselju 
montažnih hiš v vasi Ladra zaključi-
la preplastitev dela ceste v dolžini 

140 metrov. Dela so potekala v okvi-
ru letnega načrta vzdrževanja kate-
goriziranih občinskih cest. Skupna 
vrednost naložbe je znašala nekaj 
manj kot 12.000 evrov, sredstva zanjo 
pa so bila zagotovljena v letošnjem 
občinskem proračunu. Poleg tega so 
na odseku ceste Ladra–Smast izvajal-
ci postavili tudi varovalno ograjo v 
dolžini 64 metrov.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Prenova garderob in 
sanitarij v kobari{ki 
telovadnici

V začetku oktobra se je zaključila 
prva faza prenove garderob in sani-
tarij v kobariški telovadnici, ki je po 
20. oktobru ponovno na voljo upo-

SREDI POLETJA SO V VASI LADRA v okviru letnega vzdrževanja občinskih cest preplastili 140-
metrski odsek ceste, proti vasi Smast pa postavili 64-metrsko varovalno ograjo.

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

vedovanju starejših je sejem zamrl le 
v času italijanske zasedbe med obe-
ma vojnama, ko je oblast sejemsko 
druženje in ples popolnoma zatrla.

Danes v Stržišču tradicionalnih polj-

pogrešamo. »Zato se moramo ljud-
sko pesem naučiti ljubiti in ohra-
njati,« je prisotne bodrila Mara. »To 
pa dosežemo samo tako, da jo po-
jemo.«

Med obiskovalci sejma je veliko za-
nimanja požela tudi pregledna raz-
stava Stržiškarski sejem 2006–
2015.
olga zgaga, Društvo Baška dediščina

POSTAVILI SENENO KOPO
Kobarid – V muzeju Od Planine do 
Planike v Kobaridu so v višku turi-
stične sezone pridobili nov, za naše 
senožeti nekoč značilen, vendar za 
današnje dni neobičajen, muzejski 
razstavni predmet – seneno kopo. V 
sodelovanju z neutrudnimi ljubitelji 
dediščine naših dedov in očetov je 
kolektiv Planike pripravil nepozaben 
dogodek. Po srcu mladi možje, si-
novi kmečkih družin iz Kreda in Po-
tokov, ki še niso pozabili na trdo de-

TRADICIJA STRŽIŠKARSKEGA SEJMA SEGA DALEČ NAZAJ. Od nekdaj je to dan veselja – 
nekoč, ker je bilo težaško kmečko delo opravljeno, danes pa, ker se krajani srečajo z izseljenci. 
Letošnjega so s pozitivno energijo napolnile tudi Mara in ljudske pevke. Foto: Alenka Zgaga

ščin ne sejejo več in tudi gorska ko-
šnja se je preselila v okolico vasi, 
praznik pa v organizaciji Krajevne 
skupnosti Stržišče ter sodelovanju z 
Društvom Baška dediščina ostaja 

kot srečanje krajanov in izseljencev. 
Letos je bil obisk še posebno bogat, 
saj je pritegnil obiskovalce iz vseh 
sosednjih pokrajin. V druženju in 
kulturnem programu, ki ga je pove-
zovala rojakinja Danjela Torkar 
Mravlja, so uživali pozno v noč. Za-
polnil ga je skeč v izvedbi Kulturno 
umetniškega društva Zarja Zakriž, 
njegova vsebina pa je obujala nek-
danji jejdov semenj. Svojo dejav-
nost so prikazale članice Univerze 
za tretje življenjsko obdobje Lipa iz 
Domžal, najbolj pa je s svojo pozitiv-
no energijo srca obiskovalcev napol-
nila Mara z ljudskimi pevkami iz Kul-
turnega društva Domžale. Pevke so 
navdušile že v oddaji Slovenija ima 
talent in tudi tokrat je njihova pesem 
zasijala kot sonce. Mara je poudar-
jala, da je bila slovenska ljudska pe-
sem vedno pomemben sopotnik v 
življenju ljudi, saj v sebi nosi zgod-
be, ki pripovedujejo o bogatih izku-
šnjah. V današnjih pesmih prav to 
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ureditev ostalih dveh garderob in sa-
nitarij v pritličju ter nadstropju, bo 
po načrtih izvedena v prihodnjem 
letu.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Urejena parkiri{~a v 
Kobaridu

Pomanjkanje urejenih parkirišč v 
neposredni bližini središča Kobarida 
je Občina Kobarid v letu 2016 v ve-
liki meri odpravila, saj je dokončno 
uredila dve parkirišči in tako prido-
bila 63 urejenih ter uporabnikom 
prijaznih parkirnih mest. Na parkiri-
šču na Volaričevi ulici je uporabni-
kom na voljo 21 parkirnih mest za 
osebna vozila, od tega sta dve name-
njeni funkcionalno oviranim osebam, 
pet pa motornim dvoslednim vozi-
lom. Na tem parkirišču je vzposta-
vljeno območje kratkotrajnega parki-
ranja (modra cona) z omejitvijo par-
kiranja v času od 6. do 20. ure na 
največ dve uri. Sredstva dvoletne na-
ložbe v višini 71.400 evrov je občina 
zagotovila iz 22. in 23. člena Zakona 
o financiranju občin in občinskega 
proračuna.

Dokončano je tudi urejanje parki-
rišča ob Kulturnem domu Kobarid, 
kjer je na voljo 42 parkirnih mest za 
osebna vozila, od tega je eno name-
njeno funkcionalno oviranim ose-
bam. Na tem parkirišču je vzposta-
vljeno območje brezplačnega parki-
ranja oziroma tako imenovana bela 

cona. Dvoletna naložba se je zaklju-
čila v tem mesecu. V prvi fazi je 
vključevala ureditev odvodnjavanja in 
robnikov, v drugi pa preplastitev par-
kirišča, zaris talne signalizacije, oze-
lenitev ter ureditev javne razsvetljave. 
Celotna vrednost naložbe je znašala 
okoli 37.000 evrov, sredstva pa so 
bila zagotovljena v proračunu Občine 
Kobarid.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

V Kobaridu slovesno odprli 
varno pe{pot

Evropski teden mobilnosti (ETM), 
ki poteka od 16. do 22. septembra, je 
ponovno povezal mesta po vsem sve-
tu v prizadevanjih za človeku in oko-

lju bolj prijazne načine mobilnosti. K 
pobudi je letos pristopilo več kot 
2.400 mest iz 51 držav, med njimi pa 
je bil prvič tudi Kobarid.

Pobuda je letos nagovarjala s slo-
ganom Pametna mobilnost za gospo-
darsko uspešnost. Raziskave namreč 
kažejo ekonomsko prednost tistih 
mest, ki se zavzemajo za trajnostno 
mobilnost. Urejena kolesarska infra-
struktura in učinkovit javni prevoz 
dvigata vrednost nepremičnin. Peša-
čenje ali kolesarjenje v šolo in službo 
vplivajo na boljše počutje, rezultate, 
zdravje, učinkovitejše delo … otrok 
in odraslih. Vse to ima pozitiven 
vpliv na ekonomski položaj lokalne 
skupnosti.

PRVA FAZA PRENOVE GARDEROB IN SA-
NITARIJ V KOBARIŠKI TELOVADNICI je za-
ključena. Na Občini Kobarid načrtujejo, da 
se bo z deli nadaljevalo v prihodnjem letu.

rabnikom. Urejen je bil nov prehod 
v veliko dvorano in do novo urejenih 
garderob, ki odslej poteka skozi do-
sedanjo garderobo številka 3. Ta je 
delno preurejena v prehod, delno pa 
v povečanje garderob številka 2 in 
4.

V prvi fazi so bile popolnima pre-
novljene tri garderobe, od tega je ena 
primerna tudi za gibalno ovirane ose-
be. Urejene so dodatne sanitarije in 
tuši. V ostalih dveh garderobah so v 
prvi fazi zamenjani le umivalniki. 
Vhodi v garderobe iz zunanjega po-
vezovalnega hodnika niso več mo-
žni.

Druga faza, ki vključuje dokončno 

OBČINA KOBARID JE LETOS V VELIKI MERI ODPRAVILA TEŽAVE S PARKIRANJEM V SRE-
DIŠČU KOBARIDA, saj je z ureditvijo dveh parkirišč pridobila 63 urejenih in uporabnikom prija-
znih parkirnih mest.

Utrinki

lo in idilično življenje svoje mladosti, 
so v večernih urah na platoju pred 
poslopjem planiškega muzeja posta-
vili pravo seneno kopo. Še v drugi 
polovici preteklega stoletja so kope 
bogatile senožeti od pobočij Stola 
do podbrških strmin in zagotavljale 
varno hrambo sena za dolge zime. 
Senena kopa bo odslej krasila okoli-
co in bogatila zgodbo muzeja Od 
Planine do Planike, edinega evrop-
skega muzeja s tako originalnim in 
dišečim razstavnim predmetom. Za 
pijačo in južino koscev po starih 
običajih s štamprlom sadjevca, sku-
tnico, polento ter sirom so poskrbe-
le marljive grabljiče – kmečke žene 
in dekleta z Vrsnega.

Postavljanje kope od stožja do svitka 
so s kulturnim programom spremljali 
pevec ljudskih pesmi Jože iz Lokov-
ca, harmonikar Darko iz Dolenje 
Trebuše in Moški pevski zbor Justin 
Kogoj. Za nadzor in ocenjevanje de-
la je z domačo besedo poskrbel 90-

letni Franc iz Kreda, ki so se mu s 
pričevanji in osebnimi izkušnjami pri-
družile grabljiče in kosci, ki so po-
stavljali kopo. Množico prisotnih gle-
dalcev in poslušalcev, med katerimi 

SENENA KOPA BO ODSLEJ KRASILA OKO-
LICO in bogatila zgodbo muzeja Od Planine 
do Planike. Foto: arhiv Mlekarne Planika

je bilo presenetljivo veliko tujih turi-
stov, je nagovorila direktorica kobari-
ške mlekarne anka lipušček Mi-
klavič. Pester program je z branjem 
zgodbe o nastajanju in pomenu se-
nene kope povezoval Matej Kavčič.

Družaben dogodek so popestrile 
neutrudne Planikine delavke, ki so 
množico prisotnih nagradile s pravo 
friko, skutnico, pokušino planiških 
sirov in pijačo za vse okuse.
Sodelavci Mlekarne Planika

^LANI TURISTI^NE ZVEZE 
GORNJEGA POSO^JA NA 
PRVEM PIKNIKU
[entvi{ka planota – Turistična zve-
za Gornjega Posočja je z namenom 
druženja in spontanega snovanja že-
lja za prihodnje delo 17. septembra 
svoje člane povabila na piknik. Led 
prvega gostitelja je prebilo Turistič-
no društvo (TD) Šentviška planota. 
Kljub vremensko neprijazni soboti 

se nas je kar nekaj zbralo pri gasil-
skem domu na Ponikvah, od koder 
smo se peš sprehodili na razgledno 
vzpetino k cerkvi Obiskanja Device 
Marije. Tam so nas gostitelji pozdra-
vili z domačimi dobrotami. Ob infor-
macijski tabli z imeni okoliških vrhov, 
ki so se le počasi otepali meglene 
tančice, smo zaslutili čudovit pano-
ramski razgled. Medtem je članica 
društva ter kustosinja etnologinja 
Tolminskega muzeja Karla Kofol 
predstavila delo društva in njegova 
večletna prizadevanja za urejenost 
kraja. Gostje smo opazili, da je pri 
tem zelo uspešno. Ob ustanovitvi le-
ta 1993 je začrtalo cilje, ki jih je re-
sneje začelo uresničevati tri leta ka-
sneje z vključitvijo v program Celo-
stnega razvoja podeželja in obnove 
vasi (CRPOV). V okviru slednjega so 
med drugim najlepše naravne in kul-
turne zanimivosti na Šentviški planoti 
povezali s kolesarsko in pešpotjo. 
Najodmevnejši društveni prireditvi 
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Kobaridu. V okviru ETM je skupaj s 
Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Kobarid, 
Osnovno šolo Simona Gregorčiča 
Kobarid in Posoškim razvojnim cen-
trom pripravila dogodek Dan mobil-
nosti v Kobaridu. 22. septembra je 
potekalo slovesno odprtje prvega de-
la varne pešpoti, po kateri sta se ura-
dno prvič sprehodila kobariški župan 
Robert Kavčič in ravnateljica OŠ Me-
lita Jakelj. Slovesnost, ki se je v do-
poldanskem času odvijala ob igrišču 
na Šarfovi ulici, je pospremil kultur-
ni program, ki so ga z učitelji pripra-
vili učenci kobariške osnovne šole. 
Rdeča nit programa je bil promet.

Udeleženci prireditve in prebivalci 
Kobarida so spoznavali trajnostno 
mobilnost in varnost v prometu. Med 
6. in 13. uro sta bili Gregorčičeva in 
Šarfova ulica zaprti za promet. Na 
Dan brez avtomobila so ju zasedli 
pešci. Mnogi so z navdušenjem poz-
dravili zaporo. Po odprtju varne peš-
poti so učenci OŠ Kobarid zavzeli 
obe ulici in prostor pred šolo, kjer so 
v okviru tehniškega dne potekale 
športne aktivnosti.

Na Dnevu mobilnosti v Kobaridu 
so svoje delo predstavili policisti, re-
darji, gasilci in predstavniki Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Kobarid. Udeleženci 
dogodka so si lahko ogledali, neka-
teri pa tudi preizkusili, električni av-
tomobil, ki ga je za ta namen v Ko-
barid pripeljal predstavnik Redarske 
službe Ljubljana. Najmlajše pa je za-

baval Kuža Pazi, maskota Zavaroval-
nice Triglav.
Besedilo in foto: Mateja Kutin, lokalna 
koordinatorka ETM

Pozdrav prvo{ol~kom
V šolske klopi OŠ Simona Gregor-

čiča Kobarid je 1. septembra sedlo 
40 prvošolčkov – 26 jih pouk obisku-
je v Kobaridu, šest v Drežnici, šest v 
vasi Smast in dva v Breginju. Letošnji 
sprejem je prvič za vse potekal na 
centralni šoli, kjer je prvošolčke in 
njihove starše najprej nagovorila rav-
nateljica Melita Jakelj. Učencem je 
zaželela lep začetek šolskega leta in 
prijeten vstop v osnovnošolske klopi. 
S spodbudnimi besedami in čestitka-
mi jih je pospremil tudi kobariški 
župan Robert Kavčič, ki je poudaril 
pomen šole ter kakovostnega izobra-
ževanja. Pohvalil je tudi dobro sode-
lovanje lokalne skupnosti s šolo.

Občina Kobarid je ob tej priložno-
sti vsem prvošolčkom podarila letno 
nezgodno zavarovanje, knjižico Šte-
vilke, odsevni brezrokavnik in kre-
sničko, namenjena varnosti ter vi-
dnosti v prometu.

Direktorica Mlekarne Planika An-
ka Miklavič Lipušček je prvošolč-
kom podarila sir, ki so ga izdelali 
posebej zanje. Pozdravil jih je tudi 
občinski redar Janko Volarič, ki bo 
z otroki v sklopu Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Kobarid sodeloval skozi vse šolsko 
leto. Zaželel jim je varno pot v šolo 
in domov.

V KOBARIDU SO V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI slovesno odprli prvi del var-
ne pešpoti, po kateri sta se uradno prvič sprehodila kobariški župan Robert Kavčič in ravnate-
ljica kobariške OŠ Melita Jakelj. Modro obarvani pas, speljan po naselju, bo voznike opozarjal, 
naj bodo še posebej pozorni na najmlajše in najranljivejše v prometu.

NA EVROPSKI DAN BREZ AVTOMOBILA so v Kobaridu za promet zaprli Gregorčičevo in Šar-
fovo ulico, ki so ju zasedli pešci, učenci s skiroji, rolerji, kolesi … Za njihovo varnost pa so poleg 
učiteljev skrbeli tudi gasilci in redarji.

Občina Kobarid je že čez leto pri-
stopila k izvedbi več trajnostnih ukre-

pov, med katerimi velja še posebej 
izpostaviti urejanje varne pešpoti v 

Utrinki

danes sta Nočni zimski vzpon na Čr-
vov vrh in Pozdrav jeseni – Kolesar-
jenje po Šentviški planoti.

Nato nas je Kofolova peljala na 
ogled notranjosti cerkve, za katero 
je leta 1954 na prošnjo takratnega 
župnika Janeza lapanje načrte iz-
delal priznani arhitekt Jože Plečnik. 
Prvotna cerkev je bila namreč med 
drugo svetovno vojno požgana. V 
prostoru nad nekdanjo zakristijo 
smo zgodovino in obnovo cerkve 
spoznavali tudi iz razstavljenega fo-
tografskega gradiva, ki ga je pripravil 
Tolminski muzej. Zvedeli smo, da je 
cerkev edino večje Plečnikovo delo 
na Primorskem.

Pozno popoldne so nas gostitelji po-
vabili na pogostitev na Pečine, kjer 
so nas obdarili s priložnostnim dari-
lom in promocijskimi zgibankami.
Besedilo in foto: olga zgaga, Društvo 
Baška dediščina

ČLANI TURISTIČNE ZVEZE GORNJEGA POSOČJA so se sredi septembra srečali na prvem 
pikniku na Šentviški planoti, katerega namen je bil poleg druženja tudi snovanje želja za prihod-
nje delo. Gostitelji, TD Šentviška planota, pa so jim med drugim razkazali cerkev Obiskanja 
Device Marije, za katero je načrte izdelal priznani arhitekt Jože Plečnik.

V VRTINCU JESENSKIH 
DOGODKOV
Ba{ka grapa – Na pragu jeseni je 
Društvo Baška dediščina organizira-
lo dva že tradicionalna pohoda, stro-
kovno ekskurzijo in odprtje »zelene-
ga okna«. Člani in podporniki dru-
štva so se odpeljali na ogled manj 
znanih kotičkov zahodnih Haloz in 
Dravinjske doline. Na Križnem Vrhu 
so obiskali največjo zbirko obnovlje-
nih šivalnih strojev v Evropi, v občini 
Makole pa so občudovali skulpture 
največje »formavive« v Sloveniji. 
Obiskali so jamo Belojača, vhod v 
nekdanji rudnik Šega in uživali na 
ekološki kmetiji Vovk v Starem Gra-
du. Najbolj pa se jih je dotaknil 
obisk še delujoče Tovarne volnenih 
izdelkov (TVI) Majšperk, ki jim je 
vzbudil spomine na nekdanjo TVI 
»Bača« Podbrdo, kjer so bili skoraj 
vsi zaposleni.
Na svetovni dan turizma se je Dru-
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Po uradnem delu sprejema so si 
prvošolčki ogledali predstavo in si z 
razredničarkami ogledali razrede, v 
katerih bodo preživeli šolsko leto, 
spoznali učiteljice ter se v družbi pri-
jateljev, staršev in učiteljic posladka-
li.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Jestival v Kobarid privabil 
ljudi od vsepovsod

Prvo oktobrsko soboto se je odvijal 
Jestival okusov in umetnosti, ki je v 
Kobarid privabil številne ljubitelje 
dobre hrane, narave in kulture. De-
javnosti festivala so bile usmerjene k 
ohranitvi narave, pristnih okusov in 
zgodb. V družbi vodje festivala Ta-
tjane Humar iz Lokalne turistične 
organizacije Sotočje, Turistično-infor-

macijskega centra Kobarid je Jestival 
odprl župan Občine Kobarid Robert 
Kavčič. Povedal je, da občina podpi-
ra tovrstne dogodke, ki promovirajo 
naše kraje, tradicijo, lokalno hrano 
in kulturo. Ob koncu pozdravnega 
nagovora se je zahvalil vsem, ki so 
sodelovali pri organizaciji.

Obiskovalci so si čez dan na števil-
nih stojnicah lahko ogledali in kupi-
li lokalne izdelke, pridelke, okusili 
lokalno hrano, pivo ter kavo. Seveda 
ni manjkalo niti morskih dobrot ko-
bariških restavracij, ki so poznane po 
odlični morski kuhinji. Na številnih 
stojnicah se je bahal tradicionalni 
kobariški štrukelj, ki je bil tudi letos 
zvezda Jestivala.

Potekale so ustvarjalne delavnice, 
ljubitelji nabiranja samoniklih rastlin 

40 PRVOŠOLČKOV – 26 v Kobaridu, šest v Drežnici, šest v vasi Smast in dva v Breginju – je 
1. septembra sedlo v šolske klopi OŠ Simona Gregorčiča Kobarid.

pa so se z Dariem Cortesejem od-
pravili na Kobariško blato. Iz nabra-
nih rastlin so ob vrnitvi pripravili 
jedi in prisluhnili njegovemu preda-
vanju z naslovom Hrana kot zdravilo. 
O domači lekarni in zeliščni turistič-
ni ponudbi sta spregovorila zeliščar 
Lado Tuta ter lastnica zeliščnih sob 
Vesna Velišček. Sledil je prijeten kle-
pet s sirarji, ogled razstave in degu-
stacija Valovanje iz pod rok priznane 
oblikovalke Tanje Pak ter vrhunske 
kuharske mojstrice Ane Roš, ki je z 

JESTIVAL OKUSOV IN UMETNOSTI je na 
prvo oktobrsko soboto v Kobarid privabil šte-
vilne ljubitelje dobre hrane, narave in kulture. 
Zvezda dogajanja je bil tudi letos kobariški 
štrukelj, zagotovo pa je lahko vsak poiskal 
nekaj zase. Ponujali so lokalno hrano in pija-
čo, potekale so degustacije ter ocenjevanja, 
vse skupaj pa je obogatila umetnost. Še pred 
uradnim odprtjem so na svoj račun prišli ljubi-
telji kolesarstva, ki so si ogledali start 41. ko-
lesarskega vzpona Kobarid–Drežniške Ravne 
za pokal Občine Kobarid.

obiskovalci delila svojo zgodbo o de-
lu, življenju in snemanju epizode 
Netflixove serije »Chef’s table«. Sle-
dnjo so si obiskovalci lahko ogledali 
v Zeleni hiši.

Na različnih lokacijah v središču 
kraja so potekale degustacije in oce-
njevanje jedi. V Hiši Polonka so obi-
skovalci poskusili in ocenjevali sire 
iz doline Soče, v Restavraciji Kotlar 
slovenska vina in soško postrv ter 
druge sladkovodne ribe, v Hotelu 
Hvala – Restavraciji Topli val pa 
domače marmelade. Obiskovalci so 
lahko poskusili lokalno pivo 1713, 
lokalno kavo Coronini in žganja ter 
likerje Krucefix.

V popoldanskem delu programa so 
kobariški trg zasedli člani Kulturnega 
društva »Gorenj konc«. Zaigrali so 
gledališko predstavo Ne klič hudiča 
in dodobra nasmejali občinstvo. Je-
stivalski večerni program sta z ljud-
skimi in avtorskimi pesmimi oboga-
tila Bogdana Herman ter Jure Tori, 
s koncertom pa zaključila Janez 
Dovč in Boštjan Gombač.

Tako kot pretekla leta je pred ura-
dnim odprtjem Jestivala iz kobariške-
ga trga krenilo 113 kolesarjev, ki so 
se udeležili tradicionalnega 41. kole-
sarskega vzpona Kobarid–Drežniške 
Ravne za pokal Občine Kobarid. Tek-
mo je organiziral Kolesarski klub 
Soča Kobarid. Kolesarje je pozdravil 
župan Kavčič, ki je najboljšim tudi 
podelil nagrade.
Besedilo in foto: 
Nataša Hvala Ivančič

Utrinki

štvo Baška dediščina v sodelovanju 
s Krajevno skupnostjo Grahovo ob 
Bači kot edino posoško društvo pri-
družilo akciji Turistične zveze Slove-
nije Odprimo zeleno okno. V Domu 
krajanov ga je odprla domačinka, 
slikarka Stanka golob. Skozi pe-
ščeni okvir se je odprl pogled na ze-
lenje graparskih gozdov in travnikov, 
med katerimi se nahaja točka 4b Te-
matske poti Na svoji zemlji.

Društvo je 18. septembra že petič 
po vrsti s pohodom po Bevkovi poti 
iz Hudajužne v Zakojco sooblikovalo 
tradicionalne Bevkove dneve. Po-
svetilo ga je 110. obletnici izgradnje 
Bohinjske proge. Odlomke iz Bev-
kovega romana Železna kača je dru-
štvo spletlo v tematski list za poho-
dnike in jih bralo na pohodu. Vsi so 
prejeli tudi knjižice France Bevk v 
Goriški knjižnici in promocijski knjiži-
ci Festivala pohodništva ter Dnevov 
evropske kulturne dediščine.

Dobro obiskan je bil tudi pohod po 
Tematski poti Na svoji zemlji, ki ga je 
društvo organiziralo 1. oktobra. Po-
sebej so se člani razveselili več kot 

sto osnovnošolcev iz podmladka 
Planinskega društva Kranj. Med po-
tjo so vodniki filmsko zgodbo pre-
pletali in dopolnjevali z zgodovinski-

mi dejstvi, pomembnimi za območje 
Grahovega ob Bači ter Koritnice. Za 
družabno vzdušje je celo pot skrbel 
harmonikar.
olga zgaga, Društvo Baška dediščina

KANALSKI LOM DOBIL 
DOSTOP DO OMRE@JA 
HITREGA INTERNETA
Si.mobil je z omrežjem LTE/4G po-
kril nove tako imenovane bele lise 
ali območja, ki do sedaj niso imela 
dostopa do hitrega interneta ozi-
roma je bil ta zelo slab. Tokrat so 
najsodobnejše mobilno omrežje do-
bili prebivalci naselja Kanalski Lom v 
Občini Tolmin. Poleg njih imajo do-
stop do takšnega omrežja po novem 
tudi prebivalci in obiskovalci Tolmin-
skega Loma, Bače pri Modreju in 
Dolgega Laza.

S pokrivanjem belih lis tudi Si.mobil 

DRUŠTVO BAŠKA DEDIŠČINA SE JE NA SVETOVNI DAN TURIZMA v sodelovanju s KS 
Grahovo ob Bači pridružilo akciji Turistične zveze Slovenije Odprimo zeleno okno. V Domu 
krajanov ga je odprla domačinka, slikarka Stanka golob. Foto: Simona Trojar
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Brunov drevored zaklju~en 
predvidoma decembra

V drugi fazi rekonstrukcije Bruno-
vega drevoreda v Tolminu je občina 
sredi septembra pristopila k celovite-
mu urejanju 165 metrov dolgega od-
seka od zaključka prve faze rekon-
strukcije do križišča z ulico Na Pete-
lincu. Promet bo oviran ves čas del, 
ki jih bo izvajalec predvidoma zaklju-
čil v prvi polovici decembra.

Delavci iz novogoriškega podjetja 
GINEX International bodo v tem 
projektu izvedli rekonstrukcijo vodo-
voda in kanalizacije, zgradili pločnik 
ter uredili prehod za pešce in javno 
razsvetljavo. Prav zaradi gradnje 
pločnika so morali najprej odstraniti 
približno 20 dreves, ki pa jih bodo 
– takšen je bil tudi dogovor z občin-
sko komisijo za drevnine – po zaklju-
čeni rekonstrukciji ulice nadomestili 
z novimi. Kot je pojasnil Borut Rov-
šček z Občine Tolmin, »bodo na de-
sni strani ceste proti Doljam drevesa 
nadomeščena v razmiku približno 
sedem metrov, odvisno od uvozov in 
dostopov do stanovanjskih hiš, na 
levi strani ceste pa bomo ponovno 
zasadili pet ali šest dreves«. Ves čas 
gradnje bo promet v tem delu mesta 
oviran, poteka izmenično enosmerno 
z občasnimi popolnimi zaporami za-
radi prekopov oziroma kadar prevo-
znost ovirajo delovni stroji. Projekt 
bo občino stal približno 160.000 ev-
rov.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Popolna zapora za la`jo in 
hitrej{o sanacijo ceste

Lokalna cesta Idrija pri Bači–Poni-
kve je od zadnjih dni avgusta zaprta 
za ves promet. Izvajalci iz Cestnega 
podjetja Nova Gorica so namreč ta-
krat začeli z gradbenimi deli za sa-
nacijo ceste, ki ob popolni zapori 
potekajo lažje in hitreje. »Obvozi so 
urejeni, označeni in speljani preko 
dveh drugih lokalnih cest, in sicer 
Ponikve–Klavže ter Ponikve–Marka-
duc–Slap ob Idrijci,« prometne raz-
mere v času sanacije pojasnjuje Bo-
štjan Uršič, ki je na Občini Tolmin 
zadolžen za cestno infrastrukturo. 
Predviden rok zaključka del, ki bodo 
občino stala 188.000 evrov, je sredi 
junija prihodnje leto. Prav lahko pa 
se zgodi, da se bodo izvajalci uma-
knili že prej.

Na prvem odseku v dolžini 1,3 ki-
lometra bodo na nekaterih mestih 
cestišče dodatno razširili, s čimer bo 
omogočeno srečevanje nasproti voze-
čih si vozil, in nevarne odseke zašči-
tili z varnostno ograjo. Ker gre po 
zaključku del pričakovati precejšnje 
povečanje prometa na tej cesti, bodo 
začetni odsek ceste v naselju Idrija 
pri Bači do prvega priključka v celo-
ti razširili na širino petih metrov. V 
ta namen bo med drugim treba od-
kopati brežino nad cesto in jo pod-
preti z novo kamnito-betonsko zlož-
bo, odstraniti nekaj dreves, podaljša-
ti cestni prepust ter premakniti cestne 
robnike. Vozišče na tem odseku bo 
v celoti utrjeno in asfaltirano, med-
tem ko bo večina razširitev maka-

V DRUGEM DELU UREJANJA Brunovega drevoreda bodo rekonstruirali vodovod in kanalizaci-
jo, zgradili pločnik ter uredili prehod za pešce in javno razsvetljavo vse do križišča z ulico Na 
Petelincu.

NA LOKALNI CESTI IDRIJA PRI BAČI–PONIKVE izvajalci trenutno zaključujejo razširitev s pi-
kiranjem v zgornjo skalnato brežino ceste, spodnje robove ceste pa utrjujejo z armiranobeton-
skimi kronami ter kamnito-betonskimi zložbami. Foto: Boštjan Uršič

[KRATARIJE – V prejšnji številki SOČAsnika je bil v 
prispevku z naslovom V mestu Tolmin zaključene tri vidnejše 
naložbe nehote izpuščen podatek, da je vse od začetka 
projekta pri urejanju parka pri Penzionu Rutar in Kinogledališču 
Tolmin sodelovala tudi Krajevna skupnost Tolmin, ki je bila tudi 
pobudnik obnove parka. Vsem prizadetim se za to opravičujemo.

Utrinki

postopoma izpolnjuje zavezo, po ka-
teri bo dostop do hitrega interneta 
do leta 2017 omogočen na 225 ru-
ralnih delih Slovenije. V okviru zave-
ze je ta operater omrežje LTE/4G 
omogočil že več kot 97 odstotkom 
prebivalstva celotne Slovenije in po-
kril že 199 območij, ki so do sedaj 
imela slabši dostop do hitrega inter-
neta ali pa so bila povsem brez do-
stopa do njega.

S spoštovanjem zaveze in hitro širi-
tvijo najsodobnejših tehnologij  

Si.mobil zagotavlja tudi infrastruktu-
ro za trenutne ter prihajajoče trende 
med uporabniki. »Uporabniki do 
spletnih vsebin vse pogosteje do-
stopajo z mobilnimi telefoni, pa tu-
di s pametnimi urami, zapestnica-
mi ali drugimi 'wearables' oziroma 
nosljivimi tehnologijami. Obenem 
te naprave postajajo orodja za 
uporabo drugih naprav, saj bomo z 
njimi kmalu na primer na daljavo 
upravljali hiše, že danes pa lahko z 
njimi plačamo avtobus. Zahteva 
uporabnikov po dostopu do sple-

tnih vsebin oziroma prenosu po-
datkov kjer koli in kadar koli bo v 
prihodnosti tako gotovo še moč-
nejša. Prav zato pri Si.mobilu upo-
rabnikom prinašamo odlično 
omrežje LTE/4G, ki danes zagota-
vlja nemoteno uporabo spletnih 
storitev in je že pripravljeno na izzi-
ve jutrišnjega dne,« je razložil Ma-
tjaž Prvinšek, vodja skupine za ra-
dijsko omrežje.

Tehnologija LTE uporabnikom omo-
goča enako hiter ali celo hitrejši do-

stop do vsebin na spletu, kot ga po-
nuja fiksno internetno omrežje. Teh-
nologija namreč omogoča hitrosti 
do 150 Mbit/s, ponekod celo do 
300 Mbit/s. Vse to uporabniku pri-
naša možnost, da nemoteno brska 
po spletu, gleda video ali posluša, 
tudi v živo, spletne radijske vsebine, 
sproščeno uporablja družbena omre-
žja ter spletno bančništvo in nemo-
teno dostopa do naprednih mobilnih 
tehnologij ter spletnih aplikacij.
Mateja Breznik
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damskih. V nadaljevanju bodo na 
2,5-kilometrskem makadamskem od-
seku najprej sanirali podirajoč se 
kamnit zid in skalomete ter izvedli 
nove kamnite zložbe in armiranobe-
tonske krone. Na ravnih odsekih bo 
asfaltirano cestišče široko 3,6 me-
tra.
Špela Kranjc

Teoreti~ni del vozni{kega 
izpita zaenkrat spet v 
Tolminu

Veliko polemik in nezadovoljstva 
je pred dvema letoma prinesel nov 
Pravilnik o izpitnih centrih za opra-
vljanje vozniškega izpita za voznike 
motornih vozil. Po njem glede na od-
ločitev Javne agencije RS za varnost 
prometa (AVP) v Tolminu ni bilo več 
mogoče opravljati teoretičnega dela 
vozniškega izpita za nobeno katego-
rijo, saj na Upravni enoti (UE) Tol-
min kljub finančni pomoči treh po-
soških občin niso uspeli zagotoviti 
dovolj osebnih računalnikov za elek-
tronsko opravljanje preizkusa.

Od lani to področje ureja nov pra-
vilnik, katerega določila glede opra-
vljanja teoretičnega dela vozniškega 
izpita ostajajo enaka. Predsednik Sve-
ta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Tolmin Jože Režo-
nja, ki je tudi predsednik Odbora za 
preventivo pri Svetu AVP, župan Ob-
čine Tolmin Uroš Brežan, nekdanji 
poslanec Samo Bevk in UE Tolmin 
so z dolgotrajnimi prizadevanji in 
utemeljenimi argumenti pripomogli, 
da je AVP zagotovila ustrezno raču-
nalniško opremo. Kot se spominja 
Režonja, se je v zadnjih dveh letih 
nabralo kar nekaj delovnih srečanj 
na to temo, posebej pestri pa so bili 
stiki z direktorjem agencije Igorjem 
Velovom, ki je še pred izdajo soglas-
ja obiskal Tolmin in se prepričal o 
izpolnjevanju pogojev. Z nakupom 

šestih računalnikov so vzpostavljeni 
pogoji, da lahko kandidati v okviru 
Izpitnega centra Nova Gorica od 20. 
oktobra dalje teoretični del vozniške-
ga izpita opravljajo tudi na sedežu 
UE Tolmin. Skladno s pravilnikom 
izpitne roke razpisuje predsednik iz-
pitnega centra, kandidati pa se lahko 
prijavijo v prometni pisarni UE Tol-
min.

Prav tako lahko kandidati prek Iz-
pitnega centra Nova Gorica v Tolmi-
nu opravljajo praktični del vozniške-
ga izpita za motorna kolesa in oseb-
na vozila. Kot določa Pravilnik o 
vozniškem izpitu, je to mogoče le, če 
je omogočeno preverjanje kandidatov 
pri vožnji po hitri cesti in avtocesti. 
Ta zahteva – opozarjajo na UE Tol-
min – kandidatom povzroča dodaten 
napor in izgubo časa, zato se za 
opravljanje praktičnega dela vozni-
škega izpita v Tolminu praviloma ne 
odločajo. V prihodnje gre zato priča-
kovati dodaten posluh pristojnih na 
AVP, saj je cestna infrastruktura Po-
sočja vsaj toliko, če ne še bolj zah-
tevna, kot je vožnja po hitrih cestah 
in avtocestah, utemeljuje Režonja.

Na UE Tolmin upajo, da se bo za 
opravljanje vozniškega izpita v Tol-
minu odločilo čim več kandidatov, s 
čimer bo tudi Javna agencija RS za 
varnost prometa dobila potrditev, da 
je bila njena odločitev pravilna. Z njo 
je namreč pokazala razumevanje za 
kandidate iz Posočja, ki so bili zadnji 
dve leti vozniški izpit primorani opra-
vljati v Novi Gorici in s tem v neena-
kopravnem položaju, saj je bilo to 
povezano z velikimi dodatnimi stro-
ški in izgubo časa.
Špela Kranjc

Sprehajalci in rekreativci na 
bolj{i podlagi

Sprehajalna oziroma rekreacijska 
poti ob Soči od tolminskega Sotočja 

pod cesto proti Mostu na Soči ima 
od sredine poletja izboljšano podlago 
in je tudi bolj varna. Na 1,2 kilometra 
dolgem odseku do priključka na ko-
lesarsko pot je namreč makadamska 
podlaga povsem utrjena, na premo-
stitvi preko potoka Godiča pa so po-
stavili zaščitno ograjo. »Na obstoječo 
pot se doda 10 centimetrov tampona 
in se nato material v skupni debelini 
30 centimetrov premelje, doda se še 
cement in nato vse skupaj uvalja,« je 
postopek utrditve poti s tako imeno-
vano hladno reciklažo opisal Borut 
Rovšček, ki je na Občini Tolmin 
spremljal to naložbo. Gradbena dela 
so občino stala slabih 33.000 evrov.

Sprehajalcem in rekreativcem, ki 
se na tem delu želijo izogniti prome-
tu na glavni cesti, sedaj manjka le 
kratek odsek med galerijo Pod Klju-
čem in potjo ob jezeru nasproti od-
cepa za Modrej. Ta del naj bi uredila 
Direkcija RS za infrastrukturo, pro-
jektna dokumentacija za kolesarsko 
pot ob državni cesti mimo Modreja 
pa je trenutno v recenziji.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Nekateri vrtci in {ole 
preurejeni pri~akali novo 
{olsko leto

Poletne počitnice so navadno čas, 
ko otroke v šolskih objektih zamenja-
jo gradbeni delavci, saj je izvedba 
obsežnejših obnovitvenih del v tem 
obdobju najlažja in najmanj moteča. 
Največ posegov je tudi letošnje pole-
tje čakalo šolski center v Tolminu. 
Preuredili so otroško igrišče pred 
objektom, na katerem so namestili 
dodatna igrala, med drugim gugalni-
co, ki jo lahko uporabljajo tudi otro-
ci s posebnimi potrebami, ter klanči-
no za dostop gibalno oviranih otrok 
na igrišče. Po besedah občinskega 
svetovalca za družbene dejavnosti 
mag. Matjaža Kosa igrišče sedaj 
ustreza vsem potrebnim standardom. 
V stavbi so obnovili še zadnje dotra-
jane sanitarije za osnovnošolce, šol-
sko knjižnico pa pregradili tako, da 
lahko v novem šolskem letu pouk 
nemoteno poteka tudi v teh prosto-
rih. Kot navaja Kos, so preuredili 
tudi prostore v jugozahodnem delu 
kleti šolskega centra: »Z izvedeno 
investicijo je iz obstoječe delavnice 
nastala dodatna učilnica za pouk 
fizike, obnovljene so še štiri učilnice, 
na novo je urejena učilnica za pevski 
zbor, obnovili pa smo še shrambo 
kuhinje, pralnico, delavnico, prostore 
za tehnično osebje ter na novo uredi-
li sanitarije za otroke.« S tem se je 
lahko v stavbo šolskega centra prese-
lil tretji oddelek Vrtca Tolmin, saj 
imajo s pridobitvijo dodatnega pro-
stora v šolskem centru – tako Kos – 
vsi predšolski otroci (stari pet let in 
več) enake pogoje za igro in učenje 
ter sodelovanje pri drugih dejavno-
stih.

V centralni stavbi tolminskega vrt-
ca so iz dveh igralnic uredili eno 
večjo, povečali prostor za knjižnico 
ter uredili prostor za izvajanje doda-

REKREACIJSKO POT OB SOČI od Tolmina 
proti Mostu na Soči je občina utrdila in na 
premostitvi preko potoka Godiča postavila 
zaščitno ograjo.



SO^Asnik, letnik XVII, {t. 4, 2016

( 26 )Iz ob~inskih uprav

tne strokovne pomoči predšolskim 
otrokom. V enoti na Volarjah so za-
radi povečanega števila vpisanih 
otrok preuredili in povečali igralnico 
ter obnovili dotrajane sanitarije in 
kuhinjo. Kot je navedel Kos, so izva-
jalci konec junija začeli še z notranji-
mi deli za dokončanje prizidka k 
telovadnici tolminskega šolskega cen-
tra. »V zgornjem nadstropju prizidka 
bodo urejeni upravni prostori za Za-
vod za kulturo, šport in mladino 
Občine Tolmin, v ostalih dveh pa dve 
veliki in dve manjši garderobi, prostor 
za delegata, vzdrževalca, sodnika, 
prvo pomoč in izvajanje kontrole do-
pinga, kar bo omogočalo nemoteno 
izvedbo športnih dogodkov na višji 
ravni tekmovanja. Predviden zaklju-
ček del je konec oktobra letošnjega 

leta,« je še dodal.
OŠ Franceta Bevka Tolmin v šol-

skem letu 2016/2017 obiskuje skupaj 
557 učencev, od tega jih je 475 raz-
porejenih v 20 oddelkov na matični 
šoli v Tolminu, 28 v tri oddelke Po-
družnične šole (PŠ) Antona Majnika 
Volče, 17 v dva oddelka PŠ Kamno, 
37 pa jih obiskuje šest oddelkov PŠ 
za izobraževanje in usposabljanje 
otrok s posebnimi potrebami. Kot je 
še povedal ravnatelj Vladimir Mavri, 
je letos najštevilčnejši 8. razred, naj-
manj učencev pa je v 6. razredu. 
Ravnateljica Vrtca Tolmin Alenka 
Velušček je povedala, da imajo tre-
nutno vključenih 285 otrok, še nekaj 
prostih mest pa ostaja predvsem v 
oddelkih za najmlajše. V centralni 
stavbi v Tolminu vrtec v 10 oddelkih 

OTROŠKO IGRIŠČE PRED TOLMINSKIM ŠOLSKIM CENTROM je prenovljeno. Na njem so 
namestili dodatna igrala, med drugim gugalnico, ki jo lahko uporabljajo tudi otroci s posebnimi 
potrebami, ter klančino za dostop gibalno oviranih otrok na igrišče. Foto: arhiv Občine Tolmin

skupaj obiskuje 163 otrok, na Volar-
jah imajo 23 otrok v dveh oddelkih 
in v Volčah 31 otrok v dveh oddelkih, 
program v enoti v šolskem centru pa 
obiskuje 68 otrok, ki so razporejeni 
v tri oddelke.

V OŠ Simona Kosa Podbrdo so 
med počitnicami zamenjali vse do-
trajane radiatorje, na obstoječe pa 
namestili termostatske ventile, kar bo 
prispevalo k dodatnim prihrankom 
pri ogrevanju, je pojasnil Kos. Ravna-
teljica Polona Kenda je sporočila, da 
njihovo šolo letos obiskuje 48 učen-
cev, razporejenih v štiri oddelke. Naj-
številčnejši je 9. razred z devetimi 
učenci, najmanj, samo dva učenca pa 
obiskujeta 5. razred.

V vrtcu, ki deluje pri OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči, je bilo po Ko-
sovih besedah potrebno v eno izmed 
igralnic vgraditi dodatna okna in vra-
ta, s čimer je v prostoru več dnevne 
svetlobe, obenem pa to zagotavlja 
večjo požarno varnost. Kot je sporo-
čil ravnatelj šole Ciril Makovec, ima-
jo v tem šolskem letu vpisanih skupaj 
293 učencev, od tega 232 v 12 oddel-
kih centralne šole na Mostu na Soči, 
19 v dveh kombiniranih oddelkih PŠ 
Dolenja Trebuša, 22 v dveh kombi-
niranih oddelkih PŠ Podmelec in 20 
v dveh kombiniranih oddelkih PŠ 
Šentviška Gora. V centralnem vrtcu, 
ki je del šole, je v pet skupin vpisa-
nih skupno 82 otrok, kombinirano 
skupino zunanjega oddelka v Dolenji 
Trebuši jih obiskuje 19, v dve skupi-
ni je razporejenih 21 otrok zunanjega 
oddelka Šentviška Gora in 25 v dve 

skupini zunanjega oddelka Podme-
lec.

Pestro šolsko leto pa si upravičeno 
obetajo v Glasbeni šoli Tolmin, v 
katero je na območju celotnega Po-
sočja vpisanih celo nekaj odstotkov 
več osnovnošolskih otrok, kot je slo-
vensko povprečje (14 odstotkov). V 
matični šoli v Tolminu ter štirih zu-
nanjih oddelkih po podatkih ravna-
teljice Maje Klanjšček 222 otrok 
obiskuje pouk 16 glasbil in petja, 43 
otrok pa nadstandardni program ple-
sa. Najštevilčnejša je matična šola, po 
velikosti pa ji sledijo oddelki Kobarid, 
Bovec, Most na Soči in Podbrdo.
Špela Kranjc

Celostna prometna strategija 
Ob~ine Tolmin

Občina Tolmin je tako kot številne 
druge slovenske občine pristopila k 
izdelavi Celostne prometne strategije 
(CPS). Gre za strateški dokument, ki 
je namenjen trajnostnemu načrtova-
nju prometa, naložbo pa sofinancira-
ta Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada.

S CPS Občine Tolmin želimo spre-
minjati potovalne navade občanov, 
predvsem z zmanjšano uporabo 
osebnega avtomobila. To v praksi 
pomeni zagotoviti zadostno število 
postajališč javnega potniškega pro-
meta, stojal in nadstrešnic za kolesa 
in ustvariti optimalno kolesarsko in-
frastrukturo. Občane želimo spodbu-
diti, da v večji meri uporabljajo tudi 
javni potniški promet ali se na pot z 
avtomobilom odpravijo s sopotnikom 

Utrinki

PRVI OKROGLI JUBILEJ 
MOTO KLUBA »SO^A« 
TOLMIN
Tolmin –V Sloveniji je več sto moto-
klubov, društev in drugih oblik zdru-
ževanja ljubiteljev jeklenih konjičkov. 
Eden izmed njih je Moto klub »So-
ča« Tolmin. Zadnjega avgustovske-
ga dne se je klubu izpisala prva 
okrogla obletnica delovanja – 31. 
avgusta 2006 ga je ustanovila in mu 
ime izbrala skupina devetih ljubite-
ljev vožnje na dveh kolesih.

Danes klubu zaupa in se nad njego-
vim programom navdušuje več kot 
sto članov. Družijo se na skupinskih 
vožnjah, pri katerih se učijo obvlado-
vanja pasti cestnega prometa in so-
delujejo v humanitarnih, preventivnih 
ter izobraževalnih akcijah. Skupaj pa 
se podajo tudi na izlete, piknike, dru-
ženja z drugimi slovenskimi in tujimi 

motoklubi ter blagoslov motoristov.

Okrogli jubilej so člani, skupaj s pri-
jateljskimi društvi, 17. septembra po-
častili v prostorih kluba Na Logu v 
Tolminu. Ob tej priložnosti so jih obi-
skali in jim čestitali Moto klub Kavalir 
Šempeter-Vrtojba, OK Riders iz No-
ve Gorice, Qvejtr iz Ajdovščine, Orel 
iz Kazelj na Krasu, Free wings iz 
Idrije, Moto company iz Bilj in posa-
mezniki iz drugih prijateljskih klubov. 
Žal so se morali odpovedati pano-
ramski vožnji, saj je dež onemogočil 
prihod z motorji. S posebej prisrčno 
čestitko so člane Moto kluba »So-
ča« Tolmin presenetili uporabniki 
Varstveno delovnega centra Tolmin, 
s katerimi prijateljujejo in redno so-
delujejo. Kakor se za rojstni dan 
spodobi, so se na slavju posladkali 
tudi s praznično torto.
olga zgaga

MLADI PLANINCI NA 
PLANINI KUHINJA
Planina Kuhinja – V začetku pole-
tja je Planinsko društvo (PD) Tolmin 
za mlade planince tradicionalno or-
ganiziralo tabor. Na planini Kuhinja 
se je zbralo 22 planincev, učencev 
od 2. do 5. razreda OŠ v Tolminu, 
na Kamnem, v Volčah, na Mostu na 
Soči, v Solkanu in Luciji. Vreme 
nam je bilo zelo naklonjeno, zato 
smo se vsak dan lahko odpravili na 
izlet in tako izvedli vse načrtovane 
pohode. Že prvi dan smo šli h kape-
lici na Planici, v naslednjih dneh pa 
na planino Pretovč in Mrzli vrh, pla-
nino Zaslap in Kožljak ter k jezeru v 
Lužnici. Zadnji dan smo obiskali roj-
stno hišo Simona Rutarja v vasi 
Krn in rojstno hišo Simona gregor-
čiča na Vrsnem.

Za varno osvajanje vrhov so skrbeli 

MOTO KLUB »SOČA« TOLMIN, ki združuje 
več kot sto ljubiteljev vožnje na dveh kolesih, 
letos praznuje prvo okroglo obletnico delova-
nja. Foto: Vili Florjančič
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ali v skupinah.
Oblikovati želimo dokument, ki ne 

bo sam sebi namen, ampak bo pred-
stavljal podlago, s katero bomo 
ustvarili prostor, ki bo prijaznejši pe-
šcem in kolesarjem ter različnim ge-
neracijam in gibalno oviranim ose-
bam. Zmanjšati želimo onesnaženje 
okolja in ohraniti naravne lepote na-
še občine. Dokument bo predstavljal 
tudi podlago za lažje pridobivanje 
evropskih sredstev.
Izdelovalci CPS

Spominska cerkvica v 
Javorci bo vedno prostor 
zdru`evanja

V zadnjih letih smo se kar nekako 
razvadili, da tudi v tolminski občini go-
stimo prireditve visokega pomena – 
ne le na državni, ampak tudi na med-
narodni ravni. Letos je bila na širšem 
prostoru najbolj odmevna 100. oble-
tnica spominske cerkvice v Javorci. 
Na občinski upravi so za vodjo pro-
jekta oziroma glavnega koordinatorja 
organizacijskega odbora zadolžili sve-
tovalca župana za družbene dejavno-
sti mag. Matjaža Kosa, s katerim 
smo zbrali nekaj ocen in vtisov.

Kdaj ste že začeli s prvimi dejav-
nostmi v tem projektu in kaj je 
bilo prvo, česar ste se lotili?

Naloga koordinatorja pri načrtova-
nju in izvedbi osrednje prireditve ob 
100. obletnici spominske cerkvice v 
Javorci je pomenila vodenje organi-
zacijskega odbora, ki je bil zadolžen 
za izpeljavo dogodka in je s svojim 

delom pričel februarja letos. Pri iz-
vedbi tako obsežnega dogodka je 
ključnega pomena pravilna razdelitev 
nalog, zato so bila prva srečanja od-
bora namenjena opredelitvi posame-
znih področij dela (program, prevozi, 
tiskovine, tehnična podpora …) in 
določitvi njihovih vodij, ki so bili za-
dolženi za realizacijo nalog. Glede na 
dogovor, da bo program osrednje slo-
vesnosti združeval sveto mašo in 
kulturni program, sta pri načrtovanju 
in izvedbi prireditve kot organizator-
ja vse od začetka sodelovala Občina 
Tolmin in Škofija Koper.

Koliko ljudi je sodelovalo v projek-
tu – tako pri pripravi in izvedbi 
programa kot v operativni ekipi?

Večino področij dela v organizacij-
skem odboru so si razdelili zaposleni 
v občinski upravi in v Lokalni turi-
stični organizaciji (LTO) Sotočje – 
TIC Tolmin. Poleg njih so bili v or-
ganizacijskem odboru v. d. direktorja 
LTO Sotočje Mateja Leban, direkto-
rica Tolminskega muzeja mag. Da-
mjana Fortunat Černilogar, tolmin-
ski župnik Damijan Bajec, vodja 
Javnega sklada za kulturne dejavno-
sti – Območna izpostava Tolmin Sil-
va Seljak, povezovalca slovesnosti 
Špela Mrak iz Zavoda za kulturo, 
šport in mladino Občine Tolmin in 
Matej Kavčič ter Natalija Gorščak, 
ki je pripravila scenarij in režijo osre-
dnje prireditve. Za varovanje priredi-
tve in izvajanje redarske službe je 
poskrbela Gasilska zveza Tolmin, pri 
izvedbi prireditve so pomagali dijaki 

prostovoljci Gimnazije Tolmin, za 
prevoz visokih gostov in gibalno ovi-
ranih do prireditvenega prostora pa 
so skrbeli člani Postaje Gorske reše-
valne službe Tolmin. Za postavitev 
vse potrebne infrastrukture na prire-
ditvenem prostoru je poskrbel Danjel 
Tomažinčič s svojo tehnično ekipo, 
na odru pa se je na dan prireditve 
zvrstilo več kot sto nastopajočih.

Med približno tisoč udeleženci na 
slovesnosti je bilo mnogo visokih 
gostov iz Slovenije in tujine. Kaj je 
to pomenilo za organizatorje, ver-
jetno je prav zaradi takšne udelež-
be organizator precej bolj omejen 
in izvedba bolj zapletena?

Udeležba visokih gostov je bila 

hkrati posebna čast, a tudi velika od-
govornost, saj je njihova prisotnost 
povezana s protokolarnimi pravili, ki 
jim mora organizator slediti. V dneh 
pred prireditvijo so zato potekala 
usklajevanja z državnim protokolom 
in kabinetom predsednika republike, 
z veleposlaniki ter drugimi visokimi 
gosti, da so na dan dogodka stvari 
potekale tako, kot je bilo predvideno. 
Temu je bilo potrebno med drugim 
prilagoditi tudi prometni režim na 
dan prireditve, kar je povzročilo ne-
kaj dodatnih usklajevanj pri transpor-
tu obiskovalcev z javnim prevozom, 
ki smo ga zagotavljali organizatorji. 
Glede na samo zahtevnost in omeji-
tve poti do Javorce, pa lahko pa re-
čemo, da se je odločitev za uvedbo 
posebnega prometnega režima in iz-
vajanje brezplačnih javnih prevozov 
izkazala kot pravilna.

Kako velik izziv je bila postavitev 
velikega odra s kuliso, ki jo je pred-
stavljala kar cerkvica sama?

Z organizacijskega vidika je bila 
lokacija prireditve izjemno zahtevna. 
Transport vse potrebne opreme ter 
postavitev odra in ostalih objektov za 
izvedbo slovesnosti sta potekala ce-
loten teden pred prireditvijo od jutra 
do poznega večera. V odboru smo 
preverjali različne možnosti za posta-
vitev prireditvenega prostora in sprva 
je bilo predvideno, da bo prireditev 
izvedena v območju stopnišča cer-
kve, a smo se po tehtnem premisleku 
odločili, da jo je najbolj smiselno iz-
vesti na travniku nad cerkvijo. Z iz-

SVETOVALEC ŽUPANA ZA DRUŽBENE DE-
JAVNOSTI MAG. MATJAŽ KOS je prevzel 
vlogo glavnega koordinatorja organizacijske-
ga odbora za pripravo in izvedbo slovesnosti 
ob 100. obletnici izgradnje spominske cerkvi-
ce v Javorci. Foto: arhiv Občine Tolmin

Utrinki

vodniki Valter černigoj, Darij Ken-
da in Vinko Pagon, spremljale pa 
smo jih mentorice Darja Bajt, Špela 
Borovničar, Majda Pagon in Nuša 
Rutar. Popoldneve so nam krajšali 
gostje, ki so nam predstavili svoja 
področja in nam pripravili zanimive 
delavnice. Obiskali so nas gorski te-
kač Rok Bratina, Iztok Rojc, ki nam 
je pripravil krajšo orientacijo, reševal-
ci Gorske reševalne službe Tolmin s 
svojimi psi, medicinska sestra Kse-
nija Kutin in varuhinja gorske narave 
Tina Medved, s katero smo nabrali 
zdravilne rožce izpod Krna za čaj.

Da smo zvečer lažje zaspali, smo 
poslušali pravljico O vilah iz Lužnice, 
ki nam jo je pripovedovala zalka Ur-
šič. Ogledali smo si tudi diapozitive 
o doživetjih v gorah, Danijela Ivan-
čič in lidija Koren pa sta nam 
predstavili dobrodelno odpravo v 
Nepal, kjer so po hudem potresu 

MLADI TOLMINSKI PLANINCI SO SE TUDI LETOS UDELEŽILI TABORA NA PLANINI KUHI-
NJA. Vreme jim je bilo zelo naklonjeno, zato so lahko izvedli vse načrtovane pohode. Med dru-
gim so se povzpeli tudi do jezera v Lužnici.

SIMON DROLE NA 
BERLINSKEM MARATONU
Berlin (Nem~ija) – Konec septem-
bra se je Simonu Droletu iz Kuka v 
Baški grapi uresničila večletna želja. 
V zbirko tekaških odličij je namreč 
obesil spominsko medaljo z Berlinske-
ga maratona. Letošnji že 43. Berlin-
ski maraton je bil tudi tokrat izziv za 
tekače iz Slovenije. Med prijavljeni-
mi jih je žreb osrečil 110, ki so 25. 
septembra stali na startu pred Bran-
denburškimi vrati. Med njimi je bil 
tudi Drole, edini udeleženec s Se-
verne Primorske. Med graparskimi 
tekači je ta tekaški užitek doslej do-
živel le Ivan čufer, eden izmed treh 
pionirjev gorskega teka na Črno prst.

Drole, ki je tudi v Berlinu tekel za 
Planinsko društvo Podbrdo, se sicer 
navdušuje nad gorskimi teki. V leto-
šnjem pokalu Primorskih gorskih te-

pomagali ljudem v stiski.

Zadnji dan smo obiskali sirarno na 
planini Kuhinja ter pokušali sir, abri-
blne in skuto. Za konec smo oskrb-
nikoma, ki sta nas vse dni razvajala z 

odlično hrano in sladkimi priboljški, 
le še zapeli našo planinsko himno in 
se odpeljali v dolino k staršem.
Besedilo in foto: Špela Borovničar, 
mentorica PD Tolmin
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vedbo na tej lokaciji smo zagotovili, 
da se je prireditve lahko udeležilo 
več ljudi, cerkev v ozadju odra pa je 
s pogledom proti dolini predstavljala 
izjemno naravno kuliso, ki jo je lepo 
vreme še dodatno poudarilo.

Ste že imeli čas strniti vtise in mne-
nja, opraviti prvo analizo projekta? 
Kaj lahko rečete o slovesnosti in 
spremljevalnem dogajanju, ste za-
dovoljni?

Iz razgovorov z ljudmi, udeleženci, 
vabljenimi gosti ter na podlagi anali-
ze, ki jo je opravil organizacijski od-
bor, lahko rečem, da smo izpeljali 
uspešno prireditev. Dejstvo je, da 
smo k temu rezultatu veliko prispe-
vali organizatorji in številni sodelujo-
či v programu, a pomemben delež so 
dodali tudi obiskovalci. Njihova mno-
žična udeležba je prispevala k prav 
posebni atmosferi na slovesnosti in 
ponovno se je izkazalo, da je cerkev 
svetega Duha prostor združevanja, 
njena sporočilnost pa je tista, ki nas 
nikoli ne pusti ravnodušnega. Orga-
nizatorji smo torej lahko zadovoljni 
z uspešno izvedeno prireditvijo, Tol-
minci pa smo lahko upravičeno po-
nosni, da v naši občini stoji tako iz-
jemen kulturni spomenik.
Pogovor pripravila: Špela Kranjc

PO^ASTILI STOLETNICO SPOMINSKE CERKVE SV. DUHA
Škofija Koper in Občina Tolmin 

sta v soboto, 10. septembra, pripravi-
li osrednjo prireditev ob stoletnici iz-
gradnje spominske cerkve Sv. Duha 
v Javorci, ki je potekala v neposredni 
bližini tega kulturnega spomenika 
državnega pomena, ki nosi znak Evrop-
ske dediščine medvladne iniciative.

Zbrane je v uvodu pozdravil tol-
minski župan Uroš Brežan, v nada-
ljevanju pa jih je nagovoril tudi slav-
nostni govornik, predsednik Republi-
ke Slovenije Borut Pahor. S sveto 
mašo, ki jo je daroval koprski škof 

msgr. dr. Jurij Bizjak, so se visoki 
gostje in drugi obiskovalci, med kate-
rimi sta bila tudi arhitektova vnukinja 
Jutta Geyling (na fotografiji levo) in 
vnuk mag. Michael Geyling, pokloni-
li graditeljem cerkve ter vsem padlim.

Sledil je bogat kulturni program po 
scenariju Natalije Gorščak v izvedbi 
lokalnih kulturnih ustvarjalcev, ki so 
prisotne v besedi, pesmi in plesu po-
peljali skozi zgodovino cerkve. Za-
snovo in gradnjo tega izjemnega 
objekta, ki že na samem vhodu opo-
zarja na pomen miru in sprave, sta s 
prepletom fiktivnih pisem arhitekta 
Remigiusa Geylinga ter njegove že-
ne Mathilde na izjemno privlačen 
način predstavila povezovalce Špela 
Mrak in Matej Kavčič. Sicer pa so 

ob tej priložnosti nastopili še: meša-
ni pevski zbor župnij Tolmin in Ko-
barid pod vodstvom Marjete Rutar, 
Dekliški pevski zbor Pueri Cantores 
in Mladinski pevski zbor OŠ France-
ta Bevka Tolmin, ki ju vodi Barbara 
Kovačič, Goriški oktet Vrtnica z 
umetniškim vodjem Matjažem Šče-
kom in Folklorno društvo Ivan La-
harnar – Planota, ki je zaplesalo pod 
vodstvom Rada Černilogarja.

Po kulturnem programu so orga-
nizatorji poskrbeli za voden ogled 
cerkve v slovenskem in angleškem 
jeziku, po vrnitvi v Tolmin pa so bi-
li obiskovalci povabljeni v Tolminski 
muzej, kjer so si lahko ogledali raz-
stavo Sto let »bazilike miru«.
Besedilo in foto: T. Š. F.

Utrinki

kov se mu v njegovi kategoriji že na-
smiha uvrstitev pri vrhu. Sicer pa že 
od leta 2006 njegov prosti čas za-
polnjujejo gorske in ravninske teka-
ške preizkušnje. Da je pretekel že 
nešteto tekmovalnih kilometrov, do-
kazuje že bežen pogled na stene 
njegove hiše, polne pokalov, medalj 
in diplom. Zadnjih sedem let je nje-
gov najljubši poligon za trening »nje-
gova« Črna prst, ki jo vsako leto pre-
maga okoli 100-krat.

Iz Berlina se je Drole vrnil zadovoljen, 
čeprav sta mu razporeditev v nižji 
startni boks in neprehodna množica 
tekačev onemogočila izkoristiti svoj 
tekaški maksimum in doseči osebni 
rekord. Med 41.283 tekači se je do-
besedno prerinil na 6.967. mesto, v 
svoji kategoriji pa je bil 813. Berlin-
ski maraton ocenjujejo za najhitrejši 
in najbolje organiziran maraton na 
svetu. Pridobljene izkušnje so zanj 
bogata popotnica in izziv za naprej.

Simon si je s slovenskimi tekači 
ogledal znamenitosti Berlina, se 
udeležil sejma športa in zdravja ter 
tradicionalnega sprejema na sloven-
ski ambasadi v Berlinu, kjer jih je 
pogostila in jim zaželela uspešen tek 
veleposlanica Marta Kos Marko.
olga zgaga

SEPTEMBER V PD PODBRDO
Podbrdo, ^rna prst – Gorski tek 
Ivana Anderleta na Črno prst, ki šte-
je tudi za pokal Primorskih gorskih 
tekov, se je desetič po vrsti iztekel 
brez novega rekorda. Na startu v 
Podbrdu se je 3. septembra zbralo 
125 tekačev. Kar 17 jih je bilo iz ob-
močja delovanja Planinskega dru-

štva (PD) Podbrdo, tudi Peter ču-
fer, ki je pretekel vseh 22 doseda-
njih vzponov. Marsikdo se je spraše-
val, ali bo Peter lamovec, nosilec 
rekorda proge iz leta 2006 (47:46), 
tokrat premagal samega sebe. Pro-
ga, dolga 6,3 kilometre, z višinsko 
razliko 1.320 metrov se je tekačem 
ponujala suha in dobro utrjena, a v 
zraku je visela lepljiva sopara. Že 
pred prvo okrepčevalnico je iz kolo-
ne ušla najboljša trojka. Ob prihodu 

v cilj se je izpisal zmagovalni čas Mi-
ranu Cvetu (50:16), za njim sta cilj-
no črto prestopila Peter Lamovec 
(51:08) in Simon alič (55:28). Prva 
tekmovalka na cilju je bila Tina Kli-
nar (68:02), druga Mihaela Tušar 
(69:00), tretja pa Urša Trobec 
(71:46). Kar sedem tekačev je 
vzpon premagalo prej kot v eni uri.

Zaključna prireditev z razglasitvijo 
rezultatov se je odvila na prenovlje-
nem športnem igrišču v Podbrdu, 

SIMON DROLE, edini letošnji tekač s Sever-
ne Primorske na Berlinskem maratonu. Foto: 
Alenka Zgaga

NA STARTU 23. GORSKEGA TEKA IVANA ANDERLETA NA ČRNO PRST se je 3. septembra 
zbralo 125 tekačev. Proga, dolga 6,3 kilometre, z višinsko razliko 1.320 metrov je kar sedem 
tekačev premagalo v manj kot eni uri, zmagovalni čas 50:16 pa je zabeležil Miran Cveto. Foto: 
Cveto Zgaga
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Poletje v znamenju 
dogodkov, mednarodne 
promocije in mre`enja
V poletnem ~asu je bil mozaik dejavnosti Alpskega mesta leta tako doma kot na tujem 
sestavljen iz sinergij tradicije in sodobnosti.

[ tevilni lepi poletni dnevi so obiskovalcem 
nudili veliko priložnosti za spoznavanje Tol-
minske. Potekali sta slovesnosti ob 110. 

obletnici izgradnje Bohinjske proge in 100. oble-

TOLMIN Alpsko mesto leta 2016 (4)

tnici izgradnje spominske cerkve Svetega Duha v 
Javorci. Med dejavnostmi na tujem lahko izposta-
vimo predstavitev na Alpenfestivalu v nemškem 
Sonthofnu in pravkar zaključenem Alpskem tednu 

v Grassau v Nemčiji, kjer je potekala tudi redna 
skupščina Društva Alpsko mesto leta.
Posoški razvojni center, 
koordinator Alpskega mesta leta

BREZPLAČEN PREVOZ OD TOLMINA DO TOLMINSKIH KORIT – Lokalna turistična organiza-
cija Sotočje je brezplačen prevoz od Tolmina do Tolminskih korit poskusno uvedla v času traja-
nja festivalov, zaradi dobrega odziva s strani uporabnikov pa je storitev podaljšala. Poleg razbre-
menitve parkirišča je bila to za marsikaterega obiskovalca dobrodošla možnost. Foto: B. N.

OB 110. OBLETNICI IZGRADNJE BOHINJSKE PROGE je 3. septembra v Solkanu potekala slo-
vesnost Od železne ceste. Slavnostni govornik prireditve je bil predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor, ki se je skupaj z gosti do osrednjega prireditvenega prostora pripeljal z muzejskim 
vlakom. Pred odhodom z železniške postaje Most na Soči jih je sprejel tolminski župan Uroš 
Brežan. V pogovoru je ponovno poudarili pomen te prometne povezave. Foto: Mateja Kutin

Utrinki

kjer so najboljše v absolutni moški in 
ženski konkurenci ter v kategoriji 
»Gorski reševalci« nagradili s pokali. 
Najboljši v vseh drugih kategorijah 
so nesli domov medalje. Nagradili 
so tudi najmlajša (Tino Klinar, letnik 
1994, in žana Droleta, letnik 
2001) ter najstarejša tekača (Miloj-
ko čufer, letnik 1954, in Milana 
Kogoja, letnik 1943) ter najhitrejša 
med domačini, Martina Štendlerja 
in Vido Drole. Prireditev je bila 
hkrati tudi zaključna za akcijo Pu-
šeljc gorskih tekov, ki jo je osvojilo 
45 tekačev.

PD Podbrdo pa je 17. septembra or-
ganiziralo srečanje planincev na Čr-
ni prsti. Žal je moralo program zara-
di slabega vremena odpovedati. 

Kljub temu se je v zavetju koče zbra-
la gruča najbolj vztrajnih domačinov 
s predsednikom Tomažem Šten-
klerjem in neumornim predsedni-
kom Meddruštvenega odbora PD 
Posočja gregorjem Rupnikom.
olga zgaga, PD Podbrdo

PO POTEH VINKA KOBALA
^rna prst – V vetrovnem jutru prve 
avgustovske sobote smo se poho-
dniki že 15. leto zapored zbrali v va-
si Stržišče pod Črno prstjo in se od-
pravili po poti, ki jo je več kot stokrat 
z mladimi prehodil pokojni duhovnik 
Vinko Kobal. Pot nas je vodila čez 
Mrhek, kjer smo zmolili jutranjo mo-
litev. Nadaljevali smo do Rodice, 

SPOMINSKI POHOD PO POTEH VINKA KOBALA je sredi poletja že 15. leto zapored vabil po-
hodnike, da se iz Stržišča podajo na Črno prst po poti, po kateri se je pokojni duhovnik z mladi-
mi podal več kot stokrat. Foto: arhiv Jožeta Dakskoblerja

(nadaljevanje na strani 31)

najvišje točke celotne poti. Po poti 
proti Črni prsti nam je pokojni Kobal 
dal vetra. Upirajoč se močnim sun-
kom vetra smo prišli do naravne ka-
tedrale, kjer so nas že čakali duhov-

nik Milan Stepan ter pevski kvartet 
iz Tolmina pod vodstvom Mateja 
Kavčiča, ki so s petjem obogatili 
bogoslužje. Previdno smo hodili in 
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Na so{ki fronti so ustvarjali in se kalili tudi arhitekti, kiparji ter slikarji. Umetni{ko ustvarjanje je za neka-
tere pomenilo beg od vojnih grozot in mo`nost izlitja svojih ob~utij.

Umetniki na so{ki fronti

U metniki so za seboj 
pustili bogato zapu-
ščino, ki nam omo-

goča vpogled v dogodke in 
trenutke izpred sto let. Neka-
teri so bili pahnjeni v vojno 
morijo v času osebnostne, 
umetniške ali strokovne izo-
blikovanosti, številni mladi 
fantje pa so vojno okusili v 
rosnih letih in so se v vojnih 
razmerah osebnostno ter stro-
kovno šele kalili. Umetniki v 
vojaških suknjah so v Poso-
čju izoblikovali kulturno de-
diščino, ki v zadnjih desetle-
tjih pridobiva pomen.

Arhitekti
Prvovrsten kulturni spome-

nik državnega pomena je 
spominska cerkev Sv. Duha 
v Javorci, ki so jo leta 1916 
zgradili pripadniki 3. gorske 
brigade XV. avstro-ogrskega 
korpusa (o njej smo pisali v 
prejšnji številki SOČAsnika). 
Istega leta so italijanski voja-
ki zgradili manjšo kapelo na 
robu vasi Ladra. Cerkev v Ja-
vorci je nastala po zamislih 
in načrtih tedaj že uveljavlje-
nega dunajskega umetnika 
Remigiusa Geylinga (1878–
1974), ki se je pri snovanju 
prvič preizkusil v vlogi arhi-

Slikarji
Na bojiščih so slikarji po-

gosto upodabljali soborce, 
obstreljevanja in opustoše-
nja, ki so jih za seboj puščala 
ubojna sredstva. Na soškem 
bojišču je te motive ustvarjal 
Ivan Vavpotič (1877–1943), 
ki je bil v letih od 1915 do 
1918 vojni slikar na Primor-
skem. Slikarsko je dokumen-
tiral vojna prizorišča, upoda-
bljal vojaško motiviko in 
portretiral oficirje, kar prika-
zujejo tudi slike Krajina ob 
fronti, Pri Tolminu, Topničar-
ji, Goreči italijanski položaji 
pri Tolminu, Požar na kolod-
voru v Sv. Luciji in Kranjski 
Janez.

Podobo Tolmina iz leta 
1916 je v svet ponesel slikar, 
pesnik in dramaturg Oskar 
Kokoschka (1886–1980). Sli-
ko hrani galerija Dům umění 
v češkem mestu Ostrava. V 
zaledju fronte v Baški grapi 
pa je ustvarjal Emil Trutwin. 
Čeprav o avtorju ne vemo 
prav veliko, nam dva ohra-
njena akvarela pričata o nje-
govem mojstrskem obvlado-
vanju barv in čopiča. Kot pri-
padnik avstro-ogrske vojske 
je ustvarjal v zasilnem atelje-
ju pri gostilni »Pri Nejku« pri 
Podmelcu. Atelje je med voj-
no zadela granata in ga pov-
sem uničila. Akvarela, ki 
prikazujeta pogled na bojišča 
Vodil vrha, Mrzlega vrha in 
Krna ter pogled s planine 
Lom proti Žabiškemu kuku, 
od leta 1996 hrani Tolminski 
muzej.

Kralj. Ponovno so bile odkri-
te po potresu leta 1998 in 
bile ob popotresni prenovi 
dokumentirane.

Slikarski navdih na obmo-
čju soškega bojišča so našli 
tudi avstrijska slikarja Hans 
Printz (1865–1925) in Ludwig 
Koch z Dunaja (1866–1934) 
ter slovenski umetniki Ma-
ksim Gaspari (1883–1980), 
Hinko Smrekar (1883–1942) 
in Anton Koželj (1883–1956). 
Slednji so risali tudi za raz-
glednice. Pomemben se-
gment likovne govorice je 
namreč nastal prav za na-
men tiskanja razglednic s 
čustveno dimenzijo vojnega 

tekta, medtem ko je italijan-
sko kapelo izdelal še neuve-
ljavljeni italijanski arhitekt 
Giovanni Michelucci iz Pi-
stoje (1891–1990). Po vojni je 
postal eden najvidnejših ar-
hitektov 20. stoletja.

Kiparji
Na soškem bojišču se je 

znašel tudi češki kipar Ladi-
slav Jan Kofranek (1880–
1954). Leta 1917 je na voja-
škem pokopališču v Logu 
pod Mangartom izdelal veli-
časten spomenik, ki simbo-
lično ponazarja podobo Rom-
bona, na katerega se v nad-
naravni velikosti dvigata 
gorski strelec in bosanski vo-
jak.

Čeprav je namen prispev-
ka obravnavati dela, nastala 
na območju soške fronte, je 
smiselno tem mestu opozoriti 
tudi na delo slovenskega ki-
parja Josipa Urbanijo (1877–
1943), ki je med 1. svetovno 
vojno na sarajevskem voja-
škem pokopališču ustvaril 
spomenik padlim vojakom. 
Tri metre visoka figura smr-
tno ranjenega leva je postav-
ljena na štiri metre visokem 
podstavku.

Trajno sled je v Posočju 
zapustil tudi češki pisatelj, 
slikar, grafik in tiskar Josef 
Váchal (1884–1969). Leta 
1916 je prišel na soško fron-
to, kjer je bil ranjen in leta 
1917 okreval v vojaški bolni-

VOJAŠKA KAPELA V VASI LADRA je bila obnovljena v letih 1993 in 2005. 
Foto: arhiv Tolminskega muzeja

PANORAMA VASI SOČA, delo Josefa Váchala, hrani Župnijski urad Bo-
vec. Foto: arhiv Tolminskega muzeja

RAZGLEDNICA IZ SERIJE VOJSKA V SLIKAH – Razglednica z likom pe-
snika Simona gregorčiča in verzi, prvič izdana leta 1915. Pesem Soči še 
danes, 110 let po njegovi smrti, velja za eno njegovih najlepših in najbolj 
znanih. Foto: Zbirka razglednic, Tolminski muzej

šnici v vasi Soča. V času 
okrevanja je poslikal notra-
njost vaške cerkve Sv. Jožefa. 
Váchal je avtor več krajinskih 
upodobitev v lesorezu, na 
katerih so podobe krajev in 
gora Zgornjega Posočja in 
življenja v vojaški bolnišnici 
v Soči. Objavil jih je v knjigi 
Slikar na fronti (Malíř na 
frontě, 1929) in tako Čehom 
približal naše kraje. V Poso-
čju sta ohranjeni dve njegovi 
sliki: panorami Bovca in vasi 
Soča, prvotno naslikani na 
leseni ograji cerkvene galeri-
je v cerkvi Sv. Jožefa v Soči. 
Sliki hrani Župnijski urad 
Bovec. Váchalove poslikave v 
notranjosti cerkve je leta 
1944 preslikal slikar Tone 

časa. Pogosto je bil na njih 
uporabljen motiv Simona 
Gregorčiča, njegova podoba, 
silhueta in verzi.

Umetniška dela, nastala v 
vojni vihri, so odraz krutega 
soočenja umetnikov z vojno 
izkušnjo, ki jo je vsak doži-
vljal na svojstven način. Mar-
sikaterega je vojna zaznamo-
vala za vse življenje. Opusto-
šenje in uničenje, ki ga je 
pustila za seboj, pa je neka-
tere spodbudila k aktivni 
vključitvi v povojno obnovo, 
med njimi tudi arhitekta Ma-
ksa Fabianija (1865–1962).

mag. Damjana Fortunat 
černilogar, direktorica 
Tolminskega muzeja
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Prav’ce za Nje`no
Zbirka pravljic, zgodb in pesmi je rezultat Pra-

vljičnega večera, ki ga je junija letos v sodelovanju 
s Kulturnim društvom Nit in ob finančni pomoči 
Občine Kobarid na skednju Nježne hiše v Jevščku 
pripravila Krajevna skupnost Livek. Povabljeni 
gostje iz okoliških krajev ter sosednje Benečije in 
Rezije so ta dan obiskovalcem ustno pripovedovali 
ali prebrali dela, ki so plod njihove domišljije ali 
ljudskega izročila. Etnologinja in sociologinja An-
drejka Ščukovt iz Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije, OE nova Gorica v knjižici v uvo-
du predstavi Nježno hišo, obnovo in pomen za 
današnji čas. V nadaljevanju pa lahko preberemo 
dve ljudski iz Benečije, avtorske pravljice in zgodbe 
Beti Faletič - Betuške, Gorana Gorjupa, Renate 
Lapanja, Silve Mlekuž, Suzi Pertot, Katje Roš, 

Mile Uršič ter Kar-
men Vidmar  in 
pesmi Roka Alboje-
ta, Alda Klodiča 
ter Andreine Tru-
sgnach.

NASLOV: Prav’ce 
za Nježno. UREDI-
LA: Marjeta Man-
freda .  ŠTEVILO 
STRANI: 44. FOR-
MAT: 15,5 cm × 
22,5 cm. VEZAVA: 
mehka.

Knjižno polico napolnila:  
Tatjana Šalej Faletič

prišli do koče na Črni prsti, kjer nas je pričakala 
oskrbnica Dorica in postregla z izvrstnim doma-
čim čajem ter ocvirkovco. Pred 15 leti je prav ona 
dala pobudo, da bi v spomin na pokojnega du-
hovnika vsako leto prehodili to pot. S Črne prsti 
smo se spustili nazaj v Stržišče, kjer smo se usta-
vili ob Kobalovem grobu. S skupino, ki je bila ta 
dan na duhovnih vajah v domu duhovnosti, smo 
počastili spomin nanj.

Ob zaključku pohoda smo se v dvorani Krajevne 
skupnosti Stržišče okrepčali z enolončnico in pe-
civom, ki so ga pripravile domače gospodinje. Vo-
dnik Jože Dakskobler se je zahvalil štirim prijate-
ljem sovodnikom za pomoč in vsem 20 pohodni-
kom za udeležbo. Prebral je statistiko pohodov in 
podelil priznanja najzvestejšim. Med nami so bili 
trije pohodniki, Marjan in Fanči grmovšek ter 
Jože lazar, in vodnik Jože Dakskobler, ki so se 
spominskega pohoda udeležili vsako leto. Preden 
smo se poslovili, smo se še vpisali v spominsko 
knjigo ter si zaželeli zdravja, da bi se ob letu oso-
rej spet srečali. Lepe spomine, ki smo jih skupaj 
doživeli in ob tem občudovali lepoto narave v pre-
lepem dnevu, je vsak ponesel med svoje domače 
in prijatelje.
Urška K. Mavrar, pohodnica

(nadaljevanje s strani 29)

Knji`na polica

PRIDOBLJENO PRAKTIČNO ZNANJE sta kot primer dobre prakse javnega naročanja, vezanega na lokalno pridelano hrano, z zbra-
nimi uvodoma podelili Nevenka Iaria, organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima v Vrtcu Tolmin, ter poslovna sekretar-
ka Jožica Kovačič. Peter Domevšček iz PRC (na sliki desno) pa je v nadaljevanju spregovoril o pomenu lokalno pridelane hrane.

KME^KI PRAZNIK 2016
Poljubinj – Poleg klasičnega programa (razstava 
živali, dražba goveda, prodaja lokalnih pridelkov in 
izdelkov, pokušine jedi …), ki na kmečki praznik 
vsako leto privabi obiskovalce, so organizatorji 
Kmetijska zadruga Tolmin, Kmetijsko gozdarski 
zavod Nova Gorica (KGZ NG), Občina Tolmin in 
Posoški razvojni center (PRC) letošnji dogodek 
začinili z izobraževalnimi dejavnostmi. Te so pote-
kale v okviru projekta »TastyCheeseTOUR«. 

Največ obiskovalcev je privabila predstavitev in 
pokušina posoških sirov ter briških vin, ki sta jo 
pripravila poznavalec sirov ter vina Toni gomi-
šček in Marjana Simčič iz Vinske kleti »Goriška 
Brda«. O razsežnosti škode, ki jo povzroča pod-
lubnik, in ukrepih za njegovo zatiranje sta v nada-
ljevanju spregovorila predstavnika Zavoda za goz-
dove Slovenije edo Kozorog, vodja tolminske 
enote, in Florjan leban. Pred težko pričakovano 
dražbo je Jana čuk iz KGZ NG najboljšim sirar-

jem podelila priznanja. Bronasta so prejeli planina 
Pretovč za trdi kravji sir (17,35 točke), Sirarstvo 
Černuta iz Loga pod Mangartom za trdi ovčji sir – 
Bovški sir (17,5) in Sirarstvo Milk z Vrsnega za trdi 
kravji sir (17,8). Dobitniki srebrnih priznanj za trdi 
kravji sir so bili: Kmetija na Krnicah (18,15), plani-
ni Leskovca (18,15) in Polog (18,2). Planina Sle-
me Medrje je za sir Tolminc prejela 18,3 točke, 
Ekološka kmetija Škander iz Bovca pa 18,45 toč-
ke za Bovški sir (trdi ovčji). Zlata priznanja so šla v 
roke Sirarni Čadrg, Aljoša Bončina za sir Tolminc 
(19), planini Matajur za trdi kravji sir (19,4) in Si-
rarni Gugala za sir Tolminc (19,5). Sirarna Jelinc 
(19,65) pa je s svojim trdim ovčjim sirom postala 
absolutna zmagovalka.

Dogodek se je v prvem delu pod šotorom zaključil 
s srečanjem sirarjev in turističnih delavcev, v hali 
pa s tradicionalnimi zvoki harmonik. Zvečer pa so 
lahko vsi zaplesali ob zvokih Čudežnih dečkov s 
pevko Viktorijo.
Besedilo in foto: T. Š. F.
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Datum Kraj Prireditev Informacije

do 28. 10. KoBaRID, knjižnica Razstava Študijskega krožka Recik(o)lažna torba, v sodelovanju z 
Nitkami

PRC (Brigita Bratina Peršin): 05/38-41-515

21. 10. (19.00) KoBaRID, Kulturni dom 
Kobarid

Koncert orkestrov glasbene šole Tolmin ob 200-letnici glasbenega 
šolstva na Slovenskem

GŠ Tolmin

21. 10. (20.00) TolMIN, kinogledališče Film Koga napasti zdaj ZKŠM: 05/38-11-801, kultura.spela@ksm.si

22. 10. (15.00) KoBaRID, Kobariški muzej Dan muzeja – Odprtje razstave Avstro-Ogrska v Zgornjem Posočju 
25. 5. 1915–23. 10. 1917

Kobariški muzej

22. 10. (20.00) TolMIN, kinogledališče Koncert Tereze Kesovije ZKŠM: 05/38-11-801, kultura.spela@ksm.si
23. 10. (18.00) TolMIN, kinogledališče Film I. T. ZKŠM: 05/38-11-801, kultura.spela@ksm.si
24. 10. (10.00) TolMIN, kinogledališče Predavanje KgzS Jernej Kovačič: 05/38-84-284, 

jernej.kovacic@go.kgzs.si

27. 10. (19.00) KoBaRID, Kulturni dom 
Kobarid

Koncert orkestra slovenske policije – Zaključek obeleževanja 40. 
obletnice potresa

Občina Kobarid

28. 10. (18.00) KoBaRID, Občina Kobarid Srečanje diplomantov občine Kobarid z županom Občina Kobarid

28. 10. (20.00) TolMIN, kinogledališče Film Dekle na vlaku ZKŠM: 05/38-11-801, kultura.spela@ksm.si

29. 10. (10.00) TolMIN, Gimnazija Tolmin Triurna delavnica Kako zmanjšamo in odpravimo fizične bolečine z 
metodo eFT

Snežana Kragelj: 041-360-069

29. 10. (11.00) KoBaRID, kostnica Spominska slovesnost na kostnici Zdravko Likar

29. 10. (20.00) TolMIN, kinogledališče gledališki abonma – Samorastniki, v izvedbi Mgl ZKŠM: 05/38-11-801, kultura.spela@ksm.si

30. 10. (16.00) TolMIN, kinogledališče Film Kubo in dve struni (3D) ZKŠM: 05/38-11-801, kultura.spela@ksm.si

30. 10. (18.00) TolMIN, kinogledališče Film Slavno neslavna Florence ZKŠM: 05/38-11-801, kultura.spela@ksm.si

31. 10. (17.00) TolMIN, kinogledališče Film Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke ZKŠM: 05/38-11-801, kultura.spela@ksm.si

31. 10. (20.00) TolMIN, kinogledališče Film ouija – Izvor zla ZKŠM: 05/38-11-801, kultura.spela@ksm.si

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

2.–5. 11. (17.00) TolMIN, kinogledališče Počitniški filmski teden Hura, kino počitnice ZKŠM: 05/38-11-801, kultura.spela@ksm.si

5. 11. (10.00) TolMIN, Gimnazija Tolmin Triurna delavnica Kako do boljšega počutja z metodo eFT Snežana Kragelj: 041-360-069

5. 11. (19.00) TolMIN, kinogledališče Razstava Fotografi praznujejo 120-letnico planinstva v Posočju PD Tolmin

5. 11. (20.00) KoBaRID Premiera gledališke predstave »No, pa nadaljujmo« v izvedbi Mkud 
Kobarid

Mkud Kobarid

6. 11. (18.00) KoBaRID gledališka predstava »No, pa nadaljujmo« v izvedbi Mkud Kobarid Mkud Kobarid

8. 11. TolMIN, kinogledališče Predavanje KgzS Jernej Kovačič: 05/38-84-284, 
jernej.kovacic@go.kgzs.si

12. 11. KRN Pohod spomina na Krn PD Tolmin: 041-744-631 (D. Kenda), 
040-232-898 (M. Vidic)

12. 11. (20.00) KoBaRID, Kulturni dom 
Kobarid

Koncert domoljubnih in partizanskih pesmi KO ZB Kobarid (Vojko Hobič): 
040-234-051

15. 11. TolMIN, kinogledališče gledališki abonma – Krvava gora, v izvedbi SNg Nova gorica ZKŠM: 05/38-11-801, kultura.spela@ksm.si

16. 11. TolMIN, kinogledališče Predavanje KgzS Jernej Kovačič: 05/38-84-284, 
jernej.kovacic@go.kgzs.si

18. 11. (19.00) TReNTa, Hiša trentarskih 
vodnikov

Predavanje Se zmis lte M rinčča an njaga prabc? Dom Trenta: 05/38-89-330

19. 11. (16.00) TolMIN, telovadnica 
šolskega centra

MI-Do 2016, Miganje za zdravje dojk Društvo proti raku dojk Posočje

19. 11. (18.00) TolMIN, kinogledališče Proslava ob 120-letnici planinstva v Posočju PD Tolmin

20. 11. JUlIJSKe alPe Po stezicah, ki so včasih bile – Maričkine steze v loški Koritnici PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962 

26. 11. KoBaRID osrednji dogodek ob 110. obletnici smrti Simona gregorčiča Občina Kobarid

2. 12. (19.00) TReNTa, Informacijsko 
središče TNP

Koncert a cappella skupine Bassless Dom Trenta: 05/38-89-330

4. 12. KRaSJI VRH Miklavžev pohod na Krasji vrh PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962 

11. 12. KaNal Pohod na Jelenk (787 m n. m.) PD Tolmin (D. Kenda): 041-744-631 

14. 12. (18.00) TolMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Planinski večer – predavanje Petra Podgornika 40 let med stenami in 
vrhovi

PD Tolmin

16. 12. (18.00) TReNTa, Informacijsko 
središče TNP

Predstava za otroke Dom Trenta: 05/38-89-330

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 1. decembra 2016. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo odvijale po 16. 
decembru 2016.

Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Objavljamo samo naslednje 
podatke: datum in uro, kraj, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja ter telefonsko številko ali e-naslov ali spletno stran. Če želite v SOČAsniku podrobneje 
najaviti prireditev v obliki članka, oglasa ali oglasnega sporočila, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-
oglasevanja.

Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.

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

