
SO^Asnik, letnik XVIII, {t. 4, 2017

( 1 )

Publikacija Posoškega razvojnega centra

letnik XViii, št. 4/2017

BOVEC, KOBARID, TOLMIN
ISSN 2350-4420

• Prazni~no v Kobaridu
• Po starih poteh do novih zamisli
• Rekordna turisti~na sezona
• Udele`enci kobari{ke bitke pripovedujejo



SO^Asnik, letnik XVIII, {t. 4, 2017

( 2 )Uvodno razmi{ljanje

Številka vpisa v razvid medijev: 787
ISSN 2350-4420

izdal in založil: 
Posoški razvojni center
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin

Zanj: 
mag. Almira Pirih

naslov: 
Uredništvo SOčAsnika 
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin

telefon: 
05/38-41-502 (glavna urednica)
05/38-41-510 (pomočnica urednice)

Faks: 
05/38-41-504

e-pošta: 
socasnik@prc.si

Spletne strani: 
www.prc.si/socasnik
(arhiv izdaj od leta 2003 dalje)

Glavna in odgovorna urednica: 
Mateja Kutin

Pomočnica urednice: 
Tatjana Šalej Faletič

izbor vsebin občinskih strani:
Nataša Hvala Ivančič (za Občino Koba-
rid), Špela Kranjc (za Občino Tolmin), 
Milan Štulc (za Občino Bovec)

Oglasno trženje: 
05/38-41-510 (Tatjana Šalej Faletič)
Cenik oglasov najdete na spletni strani: 
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-
oglasevanja

lektoriranje: 
Polona Hadalin Baša in Špela Kranjc 
(za strani Občine Tolmin)
(oglasi niso jezikovno pregledani)

Fotografija na naslovnici: 
Patricija Rejec

ilustracija: 
Marko Podjavoršek 

Oblikovanje, tehnična priprava in tisk: 
Gaya d.o.o.

naklada: 
7.450 izvodov

Distribucija:
SOčAsnik se brezplačno distribuira po 
vseh gospodinjstvih Zgornjega Posočja. 

Publikacijo sofinancirajo:
Občina Bovec, Občina Kobarid in 
Občina Tolmin

Letnik XVIII, št. 4, 2017

@etev na Tolminskem

@ e pogled s ptičje perspektive 
pove, da je dolina Soče bolj 
kot za proizvodnjo žit primer-

na za živinorejo. Kljub temu lahko 
ob rečnih naplavinah in na planotah 
najdemo ravnine z ugodno sestavo 
tal, primerno za njivsko proizvodnjo. 
To potrjuje tudi prisotnost žit skozi 
zgodovino. Še pred odkritjem ameri-
ške celine in prihodu krompirja, ko-
ruze ter fižola lahko na tem območju 
zasledimo povezanost območja z ži-
ti. Slednjim (pšenici, prosu, ajdi, je-
čmenu ...) namreč sledimo že iz 
obdobja Svetolucijske kulture dalje. 
Tudi zgodovinar Simon Rutar je v 
svojih delih opisal, kako so nekoč 
trgovali z žitom. Znano je, da so bile 
še v začetku prejšnjega stoletja hiše 
prekrite s slamo. Dokaze pa najdemo 
tudi v tradicionalnih jedeh na Tol-
minskem. Vse do danes se je namreč 
ohranilo veliko jedi, ki imajo za 
osnovo ajdovo moko.

V obdobju med prvo in drugo sve-
tovno vojno je območje pripadalo 
Italiji. Takratna oblast je zelo spod-
bujala razvoj poljedelstva. Predvsem 
so spodbujali sajenje krompirja in 
koruze. Ravno krompir se je na tem 
območju dobro odrezal. Za to obdo-
bje velja, da so se njive širile tudi na 
slabša tla, kar pa ni bilo ravno v ko-
rist pridelavi, saj je ta padla. V tistem 
času je bilo na območju sedanjih ob-
čin Bovec, Cerkno, Kobarid in Tolmin 

3.285 hektarjev njivskih površin, kar 
je pomenilo tri odstotke vseh povr-
šin. Pred desetletji so v Policah na 
Tolminskem pridelali do 100 merni-
kov (2,5 tone) pšenice na hektar, kar 
predstavlja zadovoljiv hektarski do-
nos. Za seme so porabili manj kot sto 
kilogramov na hektar (vir: Pleterski 
A., Kuhinjska kultura v srednjem ve-
ku).

Današnja zgodba se precej razliku-
je od tiste iz preteklosti. Njive so se 
umaknile na obrobje, silna globaliza-
cija pa je poskrbela, da so cene žit in 
močnih krmil tako nizke, da se po-
ljedelstvo pri nas ne izplača. S tem 
pa, ko smo se usmerili na uvoz kr-
mil, smo zanemarili naložbe v polje-
delske stroje. Tako imamo danes, če 
pogledamo malo čez prst, le okoli 
150 hektarjev zasajenih njivskih po-
vršin. Koruze, ki jo pridelujemo pre-
težno za silažo, sadimo na 40 hek-
tarjih, žita se pridelujejo na 4,5 hek-
tarja, krompir na šestih, medtem ko 
je okoli 50 hektarjev njiv zasajenih z 
deteljo.

Kako bo šel razvoj naprej, ne ve-
mo. Lahko le ugibamo ... V zadnjih 
letih se je predvsem na Tolminskem 
pojavilo nekaj kmetij, ki skušajo in-
tenzivneje uporabljati njive za proiz-
vodnjo močnih krmil. Nekaj malega 
se dela na dvigu količin zasaditev z 
zelenjavo in okopavinami. Z vidika 
samooskrbe območja bi bilo primer-

tudi na Facebooku

no, da se začnemo intenzivneje 
ukvarjati s proizvodnjo predvsem la-
stnih močnih krmil (koruza in druga 
žita), ki jim v kolobarju sledijo oko-
pavine in zelenjava. V najlepšem 
primeru bi lahko bila tudi večja njiv-
ska proizvodnja ekonomsko upravi-
čena, če bi vse, kar pridelamo, pro-
dali v lokalnem okolju kot butični 
ekološki produkt – seveda v sodelo-
vanju z gostinci in drugimi turistič-
nimi ponudniki. Ob predpostavki, da 
se dosežejo višje cene, bi se lahko 
posvetili kolobarju na naših njivah in 
uvajanju ekoloških metod. Na ta na-
čin bi se lahko poljedelstvo razvilo 
do te mere, da bi lahko ponosno re-
kli, da smo tudi na tem območju vsaj 
malo samooskrbni.

To teorijo dokaj uspešno izvajajo 
na Kmetiji Gabršček na Kamnem, 
kjer se vzporedno z živinorejo že 
vrsto let ukvarjajo tudi s poljedel-
stvom. Prašiče v 70 odstotkih krmijo 
z lastnimi, močnimi krmili, govedo 
pa v 20 odstotkih. Kmetija, ki je lah-
ko ponosna na sorazmerno visok 
delež lastne krme, dokazuje, da se 
da, če se hoče. Na ta način se dvigu-
je ozaveščenost o samooskrbi, dvigu-
je pa se tudi kakovost in posledično 
»blagovna znamka« lokalno – pride-
lano in predelano v dolini Soče.
Peter Domevšček, 
svetovalec za razvoj podeželja, Posoški 
razvojni center

Utrinki

NOVO VODSTVO 
MEDOB^INSKE UPRAVE
Ob~ine Bovec, Kanal ob So~i, Ko-
barid in Tolmin – Na podlagi obja-
ve javnega razpisa in izvedenega 
postopka izbire je s prvim avgustom 
delo nastopila nova direktorica Med-
občinske uprave občin Bovec, Ko-
barid, Tolmin in Kanal ob Soči Suza-
na Konec.

Med prednostne naloge je vključila 
krepitev in reorganizacijo redarske 
službe. S konstruktivnim sodelova-
njem z lokalnimi skupnostmi želi do-
seči prijetnejše bivanje in varnost 
domačinov ter obiskovalcev naše 
doline. Seveda pa je pred njo še ve-
liko izzivov, s katerimi se namerava 

soočiti strokovno in v skladu z veljav-
nim odlokom o ustanovitvi organa 

skupne medobčinske uprave.
Besedilo in foto: Milan Štulc

NOVA DIREKTORICA MEDOBČINSKE UPRAVE SUZANA KONEC je med prednostne naloge 
vključila krepitev in reorganizacijo redarske službe.
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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 predvidoma sredi decembra. Če bi želeli 
objaviti prispevek, nam ga posredujte do 20. 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 bi 
jih želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z 
uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fo-
tografije 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.
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Utrinki

PREJELI PET NACIONALNIH 
ZNAKOV KAKOVOSTI
Kobarid – Na OŠ Simona Gregorči-
ča Kobarid smo prejeli pet nacional-
nih znakov kakovosti za mednaro-
dne eTwinning projekte. Znaki kako-
vosti so priznanje vsem sodelujočim 
učiteljem in otrokom za uspešno 
opravljeno delo v teh projektih. Na-
ša šola je z njimi pridobila potrditev, 
da je kakovostna, odprta za evrop-
sko sodelovanje ter da ceni različ-
nost in medkulturni dialog.

Nagrajeni projekti so: Mali princ, Iz-
menjava božičnih voščilnic po nava-
dni pošti, Mandale, Evropsko barva-
nje velikonočnih jajčk in Izmenjava 
knjižnih kazal. V nadaljevanju vam jih 
na kratko predstavljamo.
•  Projekt Mali princ je vplival na 

bralno kulturo najmlajših in jim na 
inovativen način približal svet 
knjig. S partnerji smo za sodelo-
vanje uporabljali sodobna računal-
niška orodja in s tem poleg bralne 
pridobivali tudi digitalno pisme-
nost. Krepile so se medkulturne 
in jezikovne kompetence učencev.

•  V okviru projekta Izmenjava božič-
nih voščilnic po navadni pošti smo 

se povezali z 32 evropskimi šola-
mi. Učenci so v podaljšanem biva-
nju izdelali voščilnice in si jih med 
seboj poslali. Razvijali so kreativ-
nost in sodelovalno delo, jezikov-
ne veščine, geografsko znanje, 
ekipno delo, predvsem pa tole-
ranco ter odgovornost in krepili 
medkulturne kompetence. Projekt 
je vključeval tudi medpredmetne 
povezave.

•  Projekt Mandale je učencem pri-
bližal svet mandal. Tema je bila v 
okviru projektov eTwinning neobi-
čajna in inovativna. Učenci so kre-

pili predvsem umetniške kompe-
tence.

•  V okviru projekta Evropsko barva-
nje velikonočnih jajčk smo se po-
vezali z devetimi evropskimi šola-
mi z namenom, da bi odkrili, kako 
velikonočna jajčka barvajo drugje.

•  Projekt Izmenjava knjižnih kazal je 
prispeval k dvigu bralne kulture in 
pomenu znanja jezikov med naj-
mlajšimi. Vrstniško učenje je veli-
ka motivacija za učence prve tria-
de OŠ.

Aurora Calvet Manas in Damjana 
Nanut, učiteljici

KOBARIŠKA OSNOVNA ŠOLA JE PREJELA PET NACIONALNIH ZNAKOV KAKOVOSTI ZA 
MEDNARODNE PROJEKTE eTWINNING in s tem potrditev, da je kakovostna, odprta za evrop-
sko sodelovanje ter da ceni različnost in medkulturni dialog. Foto: Damjana Nanut
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V zadnjih {tevilkah SO^Asnika lahko redno spremljate dogajanje, povezano s transnacionalnim 
projektom NetwOrld – program Interreg Podonavje. O tem, kaj se je `e naredilo in kaj vse se v 
prihodnje {e bo, lahko od poletja dalje spremljate tudi na spletni povezavi http://bit.ly/2fXhpvq.

Spodbujanje ohranjanja dedi{~ine 
prve svetovne vojne

Poletje ob So~i in prva 
svetovna vojna

Športno društvo (ŠD) Sonček je 
tudi letos v Solkanu organiziralo Po-
letje ob Soči, kjer je v šestih terminih 
od junija do avgusta sodelovalo oko-
li 300 otrok, starih od 5 do 14 let. Ker 
letos mineva sto let od konca soške 
fronte, so organizatorji del dejavnosti 
namenili tudi spoznavanju dogodkov 
in dediščine prve svetovne vojne. 
Skozi različne dejavnosti (igro, pogo-
vor, ustvarjanje, gledanje kratkih fil-
mov itd.) so se ob pomoči mentorjev 
ter prostovoljcev skušali približati 
takratnim časom, ki so močno zazna-
movali življenja otrok in družin na-
sploh. Pogovarjali so se tudi o miru 
in dan, ki so ga namenili tej tematiki, 
zaključili z mislijo, da gre za vrednoto, 
ki ni samoumevna ter za katero je 
danes prikrajšan marsikateri otrok.

K letošnji organizaciji je pristopil 
tudi Posoški razvojni center (PRC), 
ki je poskrbel, da se del dejavnosti, 
vezanih na dogodke in dediščino pr-
ve svetovne vojne, sofinancira iz pro-
jekta NETwORLD – program Interreg 
Podonavje. Iz tega naslova se je ko-
nec avgusta financiralo tudi enote-
densko gostovanje sedmih otrok iz 
SOS Dječije selo Sarajevo. Gre za 
ustanovo, ki skrbi za otroke brez 
staršev ne glede na njihovo rasno, 
nacionalno ali versko pripadnost. Nu-
dijo jim varnost, trajen dom, izobra-
ževanje in mirno otroštvo ter ljube-
zen, kakršno si zasluži vsak otrok.

Idejni na~rt za Sabotin – 
Park miru

V okviru projekta NETwORLD 
smo prijavitelji projekta v tem času 
že dobili tudi idejni načrt za izved-
beni projekt Sabotin – Park miru. Ta 
obsega načrt informacijskega centra 
za obiskovalce z okolico (oprema 

razstavnih in sprejemno-trgovskih 
prostorov ter sobe planinskega dru-
štva), vključuje pa tudi ureditev mu-
zeja na prostem, informacijskih točk, 
dveh krožnih tematskih pešpoti in 
pripravo osnovnih grafičnih razpo-
znavnih elementov.

Poleg tega je vanj zajet tudi mobil-
ni turistični vodnik oziroma izdelava 

mobilne aplikacije za pametne tele-
fone, s pomočjo katere bo lahko upo-
rabnik sprejemal podatke v besedilni, 
slikovni, video in zvočni obliki. čez 
poletje pa je naročnik, PRC, prejel 
tudi že opravljen projekt za izvedbo 
(PZI) oziroma popis izvedbenih del 
za sabotinski interaktivni center.

Na osnovi teh dveh dokumentov 

bo lahko Mestna občina Nova Gorica 
na Sabotinu v prihodnjih letih izvedla 
istoimensko naložbo, za katero bo 
del sredstev namenila iz lastnega pro-
računa, preostanek pa namerava pri-
dobiti iz evropskih programov.

Podpora startup idejam na 
temo dedi{~ine prve 
svetovne vojne

Ravno na predvideni dan izida SO-
čAsnika – 20. oktobra – pa se bo v 
Tolminu začela tudi tretja izvedba 
Najbolj sočnega START*UP VIKENDA 
na temo turizma, ki bo letos deloma 
finančno podprta tudi iz projekta 
NETwORLD. Projektna partnerja, PRC 
in Ustanova »Fundacija Poti miru v 
Posočju«, sta namreč udeležencem 

Projekt NETWORLD

Projekt sofinancira Evropska unija, 
in sicer iz sredstev ERDF in IPA.

NAČRT INFO CENTRA, ki se bo uredil na Sabotinu.

SIMBOL ENEGA IZMED LETOŠNJIH TREH 
STARTUP IZZIVOV: Dediščina 1. svetovne 
vojne. Slika: Benjamin Koren

med drugim ponudila možnost, da v 
svojo osnovno poslovno idejo poleg 
inovativnih turističnih produktov, po-
vezanih z e-mobilnostjo in Bohinjsko 
progo, vpletejo tudi dediščino prve 
svetovne vojne ter se posledično po-
tegujejo za lepo dodatno nagrado.

če se bo iz tega izcimilo kaj zani-
mivega, kar je seveda povezano s 
tematiko, ki jo obravnava projekt NET-
wORLD, vas bomo o tem zagotovo 
obvestili v decembrski številki SOčA-
snika.
Tatjana Šalej Faletič,
odgovorna za promocijo projekta 
NETWORLD

POLETJE OB SOČI – Otroci so se med drugim pogovarjali tudi o miru in dan, ki so ga namenili 
tej tematiki, zaključili z mislijo, da gre za vrednoto, ki ni samoumevna ter za katero je danes pri-
krajšan marsikateri otrok.

http://www.prc.si/mednarodni-projekti/networld
http://bit.ly/2fXhpvq
http://www.prc.si/mednarodni-projekti/networld
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Mednarodno sre~anje lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki je potekalo od 27. do 29. septembra, se je 
letos odvijalo v Estoniji. Ta, izmed treh baltskih, najbolj severna dr`ava, je znana po neokrnjeni 
naravi, saj jo na povr{ini 127 hektarjev bogatijo kar trije nacionalni parki. Nekateri jo sicer 
opisujejo kot skriti biser Evrope, vendar pa podatki ka`ejo druga~e, saj jo v zadnjih letih obiskuje 
vse ve~ turistov – zaradi narave, bogate kulture in starega dela glavnega mesta Tallin, ki sodi pod 
Unescovo za{~ito.

Mednarodno sre~anje lokalnih 
akcijskih skupin

L AS Dolina Soče je v omenjeni 
državi prepoznala možnost 
sodelovanja s posameznimi 

partnerji, ki imajo podobne izzive in 
prinašajo možnost razvoja ter doda-
no vrednost posameznemu območju. 
Zato sta se srečanja udeležili tudi 
Greta Černilogar, iz vodilnega par-
tnerja LAS Dolina Soče, in Majda 
Odar, iz Javnega zavoda Triglavski 
narodni park (JZ TNP), ki je med 
drugim tudi član LAS Dolina Soče. 
Potencialnim projektnim partnerjem 
sta omenjeni predstavnici predstavili 
Strategijo lokalnega razvoja LAS, po-
dročje izobraževanja in trženja na 
območju Julijskih Alp – TNP, ki jih 
JZ TNP skupaj z deležniki na podla-
gi načrta upravljanja 2016–2025 in 
razvojnega načrta biosfernega obmo-
čja Julijske Alpe kot trajnostne turi-
stične destinacije že izvaja. Poseben 
poudarek je bil namenjen informira-
nju o ukrepih na področju učinkovi-
tega usmerjenja obiska, ki je ključne-
ga pomena za doseganje varstvenih 
ciljev območja TNP, zaradi izjemnega 
obiska turistov na določenih zaščite-
nih območjih.

Ogled primerov dobrih praks
Predstavniki estonske in latvijske 

LAS, ki pokrivata območje nacional-
nih parkov, so na srečanju predstavi-
li področje izobraževanja in trženja 
ter druge dejavnosti, ki jih redno iz-
vajajo v okviru programa Leader. 

ŠOLA V NARAVI V ESTONSKEM NARAVNEM REZERVATU SILMA – Tu znanje pridobiva več 
kot 3.000 otrok, ki se seznanjajo z različnimi programi, prilagojenimi za predšolske in šolske 
otroke. Foto: arhiv LAS Dolina Soče

Zadnji dan srečanja pa je LAS Kodu-
kant Laanemaa iz Estonije predsta-
vila še dva primera dobrih praks v 
naravnem rezervatu Silma in Center 
čipke v mestu Haapsalu. V naravnem 
rezervatu razpolagajo s šolo v naravi, 
kjer znanje pridobiva več kot 3.000 

otrok. Šola razpolaga z različnimi 
programi (program za predšolske 
otroke, program za šolske otroke s 
področja migracije in prilagoditve 
ptičev, tabori v naravi itd.), ki se ve-
čji del financirajo iz tržne dejavnosti 
in le manjši del iz državnega prora-
čuna ter lokalnih skupnosti. V Cen-
tru čipke pa so ženske, ki bi jih pri 
nas poimenovali kar »kmečke žene«, 
udeležencem srečanja predstavile la-
stne ročne izdelke iz volne, ki jih v 
svoji trgovini prodajajo turistom in 
drugim mimoidočim. Za omenjeni 
center lahko rečemo, da je dober pri-
mer socialnega podjetništva in ohra-
njanja premične kulturne dediščine.

Mednarodno srečanje je potekalo 
z namenom priprave projekta sode-
lovanja na temo Uvajanja načel traj-
nostnega turizma na področju izo-
braževanj in trženja v zavarovanih 
območjih, s katerim namerava LAS 
kandidirati na 3. javni razpis Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, ki bo objavljen predvi-
doma konec letošnjega leta.

Greta Černilogar, vodja sektorja za 
podeželje, Posoški razvojni center

Utrinki

60 LET PODJETJA MAHLE 
LETRIKA BOVEC
Bovec – Konec septembra so v Ma-
hle Letriki Bovec slovesno obeležili 
60-letnico delovanja. Slavnostni go-
vor so zaupali predsedniku republi-
ke Borutu Pahorju. V razigranem 
vzdušju odlično pripravljene priredi-
tve v režiji Roberta Trampuža so 
se vsi udeleženci očitno dobro po-
čutili, ob glasbi Podokničarjev pa je 

bil tudi spremljajoči kulturni program 
navdihujoč in s strani udeležencev 
odlično sprejet.

Direktor Mahle Letrike Bovec Mitja 
Gorenšček je v svojem pozdravu 
zaokrožil zgodovino podjetja. Podje-
tje v zadnjem obdobju podira stare 
in dosega nove rekorde. Letos bodo 
dosegli rekordno prodajo, imajo pa 
tudi rekordno število zaposlenih. V 
sodelovanju z največjim kupcem, 

multinacionalko Bosch letos praznu-
jejo 25-letnico sodelovanja, družno 
z novimi lastniki, skupino Mahle, pa 
si po besedah direktorja Gorenščka 
obetajo svetlo prihodnost. Prav v teh 
dneh so začeli izdelovati nov izde-
lek, komponento za klasične dizel-
ske motorje. Sicer pa v podjetju že 
izdelujejo tudi dele za električne av-
tomobile, zagotovo pa bodo vžigalne 
tuljave še najmanj 30 let paradni 
konj v avtomobilski industriji. Te so 

vgrajene v avtomobilih skoraj vseh 
avtomobilskih znamk, med drugim 
BMW, Daimler, Audi, Volkswagen, 
Ferrari, Maserati, Porsche in mno-
gih drugih. Ob visokem jubileju je 
družbi Mahle Letrika Bovec poseb-
no priznanje podelil dolgoletni gene-
ralni direktor Gospodarske zbornice 
Slovenije Samo Hribar Milič in jim 
čestital za uspešno poslovanje. Zelo 
čustven nagovor je na slovesnosti 
imel domači župan Valter Mlekuž, 

Za vsebino je odgovorna lokalna akcijska skupina 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.
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Poso{ki razvojni center (PRC) si od ustanovitve leta 1999 naprej prizadeva za spodbujanje razvoja 
na pode`elju in v ta namen vsako leto med drugim sodeluje pri organizaciji {tevilnih dogodkov, ki 
stremijo k obujanju tradicije na pode`elju.

 ̂eprav dela na tem področju 
ne zmanjka niti v zimskem 
času, so mesci v času glavne 

turistične sezone zagotovo najbolj 
primerni, da se tukajšnja tradicija 
predstavi ne le domačinom, ampak 
tudi drugim slovenskim in tujim go-
stom.

O kakovostnih sirih in 
stri`enju ovac

člani Društva rejcev drobnice Bov-
ške (DRDB) so v sodelovanju s PRC, 
Kmetijsko gozdarskim zavodom No-
va Gorica, Javnim zavodom Triglav-
ski narodni park in Društvom rejcev 
drobnice Gornjega Posočja prvo sobo-
to v avgustu organizirali šesto ocenje-
vanje bovškega sira. Slednjega so nad-
gradili z razstavo sirov iz doline Soče 
ter finalnim striženjem ovac za pokal 

Spodbujanje razvoja na pode`elju

Po starih poteh do novih zamisli

poskusili tudi v ocenjevanju. Pokuša-
li so lahko trde vrste sirov, narejene 
iz surovega mleka: Bovški sir, sir Tol-
minc, kozji sir in mešane sire (krav-
ji-kozji, ovčji-kravji). člani DRDB so 
obiskovalce tudi vodili po razstavi. 
Za večino tujih gostov je bil tako to 
prvi stik z našimi siri, odzivi nad 
okusi pa so izražali navdušenje. Do-
godek je namreč naključnemu obi-
skovalcu v pokušino ponudil kar 14. 
sirov na enem mestu. Ti so bili izde-
lani v sirarnah: čadrg – Pri Lovrču, 
černuta, Jelinčič, Lepočer, Mihelič, 
Milk, Mlekuž, Ostan, Sovdat, Stres, 
Škander, na ekološki kmetiji Cuder 
ter na planinah Božca in Polog.

človek si kar težko predstavlja, 
koliko različnih variacij okusov na-
stane, čeprav se vsi sirarji zgledujejo 
po tradicionalnem postopku izdelave. 

Bovške ovce, in sicer v sklopu najve-
čje bovške prireditve Čomparska noč.

Razstava je pritegnila veliko pozor-
nosti obiskovalcev, ki so se lahko 

RAZSTAVA SIROV IZ DOLINE SOČE je pritegnila veliko pozornosti obiskovalcev, ki so lahko 
sire tudi pokušali. Foto: Peter Domevšček

Utrinki

nekoč zaposlen v tem podjetju. »Bili 
so vzponi in padci, srečevali smo 
se z raznimi težavami, toda živeli 
smo kot družina. Vedno se bom 
spomnil besed mojega prijatelja, 
takratnega direktorja Roberta Žer-
java, ki je dejal, da ‘je ta Iskra pre-
velika in preveč sveti, da bi lahko 
ugasnila.’ Verjetno smo imeli to 
srečo, da smo imeli vedno sposob-
no vodstvo, ki je to podjetje vedno 
znalo izpeljati iz vseh kriz. Danes 
sem ponosen in vesel, da imamo v 
naši občini dobrino, ki je poleg 
zdravja med najpomembnejšimi: 
da imamo sigurno službo, v kateri 
smo zadovoljni, in redne plače, da 
bo tako tudi jutri, s tem pa lahko 
tudi živimo bolj brezskrbno.« Če-
stitke je izrekel v prepričanju, da se 
bo zgodba o uspehu še dolgo nada-
ljevala.

Slavnostni govornik, predsednik re-
publike Borut Pahor, se je najprej 
spomnil dneva, ki ga je preživel s ko-
lektivom družbe Mahle Letrika Bovec. 
Med drugim je poudaril, da gre »v 
vašem primeru pohvala in zahvala 
za preživetje vseh burnih časov, 

vključno z izgubo bivšega jugoslo-
vanskega tržišča, v prihodnost 
usmerjenemu vodstvu ter prilagodlji-
vim, delavnim in inovativno usmer-
jenim zaposlenim več generacij. 
Vsem nekdaj in sedaj zaposlenim, 
današnjemu in nekdanjemu vod-
stvu izrekam moje iskrene čestitke 

in zahvalo za dobro delo in pravil-
ne odločitve. S tem niste zagotovili 
samo svoje socialne varnosti, am-
pak ste tako prispevali tudi k odpi-
ranju novih delovnih mest, razvoju 
regije in uspešnosti našega celot-
nega narodnega gospodarstva!«
Besedilo in foto: Milan Štulc

TOLMINSKA GIMNAZIJA Z 
DVEMA ZLATIMA 
MATURANTKAMA 
Tolmin – Na Gimnaziji Tolmin smo 
15. septembra pripravili podelitev 
pohval, priznanj in nagrad letošnjim 
maturantom. Generacijo, dvakrat 
ozaljšano z zlatim maturitetnim spri-
čevalom, smo v svet pospremili s 
kulturnim programom, ki so ga z 
mentoricama Marto Rutar in Barba-
ro Kovačič pripravili dijaki šole. S 
pohvalami na račun ne le opravljene 
mature, pač pa tudi mnogih dejav-
nosti v štiriletnem obdobju šolanja 
na Gimnaziji Tolmin in dobrimi želja-
mi za prihodnost smo se jim pridruži-
li posoški župani in ravnateljica šole.

Maturo je uspešno opravilo 52 od 55 
dijakov 4. letnika. S 95-odstotno uspe-
šnostjo na maturi so tako potrdili 
sloves Gimnazije Tolmin in dokazali, 
da s trdim delom ter podporo učite-
ljev in staršev uspeh ne izostane.

Na prireditvi smo ponosno zaploska-
li vsakemu posebej in maturantom 
poleg spominskega albuma podelili 
priznanja za vse njihove prispevke 
na kulturnem, športnem, naravo-

KONEC SEPTEMBRA SO V MAHLE LETRIKI BOVEC SLOVESNO OBELEŽILI 60-LETNICO 
DELOVANJA. Slavnostni govor so zaupali predsedniku republike Borutu Pahorju.
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Vsak sir ima svojo zgodbo, kar priča 
o tem, da ne gre za industrijske sire, 
v čemur je tudi čar vrhunske kako-
vosti teh izdelkov. Kljub temu pa 
lahko gre pri takšni izdelavi tudi mar-
sikaj narobe. Ker je mleko surovo in 
zorjeno, mora biti sirar na njegovo 
kakovost zelo pozoren. Letošnje zelo 
vroče poletje je zagotovo vplivalo na 
letošnjo proizvodnjo sirov, saj je bilo 
v času visokih poletnih temperatur 
veliko težje obvladovati proizvodnje 
procese. Zato, da so siri kljub težkim 
razmeram ohranili vrhunsko kako-
vost, se gre zahvaliti sirarjem, ki su-
rovemu mleku dodajo svojo roko in 
znanje.

Pred podelitvijo priznanj in nagrad 
najboljšim sirarjem pa smo bili priča 
razburljivi finalni bitki v striženju ovc 
za Pokal Bovške ovce. Dvoboj je do-
bil Urban škander, ki je ugnal tine-
ta Cudra in si priboril čast, da bo 
zastopal bovške ovčerejce na držav-
nem prvenstvu. Sledila je podelitev 
priznanj najbolj kakovostnim sirom. 
Kljub vrhunski kakovosti vseh sirov 
(vsi razstavljeni siri so se namreč 
uvrstili v 1. Kakovostni in Ekstra ka-
kovostni razred) so člani strokovne 
žirije morali izbrati najboljšega. Ta 
čast je letos pripadla Sirarstvu Čadrg 
– s kmetije Pri Lovrču za sir Tolminc 
in Sirarni Černuta za Bovški sir.

Dan filcanja
člani društva Od ovce do izdelka 

so v sodelovanju s PRC predzadnjo 
soboto v septembru izvedli rokodel-
sko prireditev in s tem obeležili za-
ključek poletne sezone. Društvo, ki 
je bilo z namenom ohranjanja ne-
snovne dediščine Bovškega ustano-
vljeno leta 2010, predstavljajo člani 
različnih znanj in profilov. Danes v 
sklopu društva delujeta dve skupini. 
Ena se ukvarja s kulinariko, druga pa 
ohranja rokodelstvo, saj obdeluje na-
ravne materiale (predvsem volno in 
les). Društvo je pred šestimi leti v 
tako imenovani Podeželski hiši na 

Postopoma so jo izdelovali ves dan, 
zanjo pa med drugim porabili veliko 
fizične moči, saj lahko le na ta način 
nastane kakovosten in pravilno nare-
jen izdelek. Da bi bila izdelava še 
bolj zanimiva, so organizatorji k iz-
delavi povabili tudi obiskovalce, ki so 
lahko priskočili na pomoč.

Sicer pa se je na bovškem trgu po-
leg izdelave polstene preproge odvi-
jalo še veliko drugih prikazov. Izde-
lovali so torbico v šibori tehniki, sli-
ko, klobuk in copate. Pletli so košare 
in pokazali, kako se izdelajo bovški 
krafi. Popoldan je sledil še prikaz 
striženja ovac, prebiranja volne, ki so 
jo razčesali na tako imenovanih kvar-
tah, jo nato spredli na kolovratu, 
pobarvali v rastlinskih čajih, napo-
sled pa iz nje spletli še nogavice. 
Dogodku so se pridružili tudi člani 
študijskega krožka Digitalizacija de-
diščine Bovškega, ki je, pod mentor-
stvom Petra Domevščka, potekal v 
okviru PRC. Ti so vse predstavitve 
tudi posneli in tako poskrbeli, da ta 
znanja ne bodo šla v pozabo.

Prireditev je bila vsekakor poučna 
tako za člane kot tudi obiskovalce in 
je hkrati zanimivo popestrila konec 
poletja.
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič in 
Peter Domevšček, svetovalec za razvoj 
podeželja, Posoški razvojni center

trgu pridobilo tudi svoj rokodelski 
atelje, kjer izdelke snujejo in proda-
jajo.

Svoje znanje nesebično podajajo 
med obiskovalce in domačine. Letos 
pa so prišli tudi na zamisel, da v 
etnološkem slogu zaključijo poletno 
turistično sezono. Ker veliko izdelkov 
naredijo iz filca oziroma polstene 
volne, so se odločili, da en dan po-
svetijo filcanju oziroma izdelavi fil-
cane preproge.

Medse so povabili evana Stougha, 
ki se ukvarja s polstenjem večjih ko-
sov, in se skupaj z njim lotili izdela-
ve preproge v velikosti 2 × 3 metre. 

KOLAŽ IZDELKOV, narejenih na Dnevu filcanja. Foto: Peter Domevšček

Utrinki

slovnem ter mednarodnem podro-
čju. Posebej glasno smo zaploskali 
obema zlatima maturantkama: Mari-
ji Kravanja iz Trente ter Monji Ken-
da iz Poljubinja. Doseženih 30 točk 
ali več na maturi je dosežek, s kate-

rim sta se vpisali na seznam zlatih 
maturantov Gimnazije Tolmin.

Vsem maturantom smo ob koncu 
zaželeli veliko uspehov, obenem pa 
jim položili na srce, naj ne pozabijo 
na lepote Posočja in srčnost ter tr-
dnost tukajšnjih ljudi.
mag. Branka Hrast Debeljak, 
ravnateljica

ZAKLJU^EK 24. POLETNE 
[OLE BOVEC
Bovec – Poletne šole Bovec so se 
tudi letos udeležili študentje univerz 
iz Celovca, Ljubljane, Maribora, Ko-
pra, Reke, Trsta in Vidma. Za glavno 
temo so letos izbrali Moč družbenih 
omrežij.

Občina Bovec izvedbo vseskozi 
podpira tako na načelni kot tudi fi-
nančni ravni. Ob učenju slovenske-
ga, italijanskega, furlanskega, nem-
škega in hrvaškega jezika se je 42 
študentov udeleževalo tudi številnih 
prireditev, na izletih pa so spoznavali 
širše območje Bovškega. Ob 100. 
obletnici prve svetovne vojne so pod 
vodstvom Štefana Pintarja obiskali 

tudi Kobariški muzej in Nadiške doli-
ne s tamkajšnjim centrom Sloven-
sko multimedialno okno (SMO).

Na zaključni prireditvi se je vsem za-
hvalil tudi župan Občine Bovec Val-
ter Mlekuž in organizatorje povabil 
k organizaciji poletne šole v priho-
dnjem letu. Profesor Vladimir Wa-
kounig, ki za celovško univerzo or-

ganizira Poletno šolo Bovec, se je 
županu v imenu vseh udeležencev 
iskreno zahvalil in dejal, da bi bila 
brez njihove pomoči izvedba zagoto-
vo nemogoča. Zdaj skupaj s pred-
stavniki občine že snujejo najboljši 
način za izvedbo okrogle, 25. Pole-
tne šole Bovec.
Besedilo in foto: Milan Štulc

ZLATI MATURANTKI GIMNAZIJE TOLMIN 
2017 sta Monja Kenda (levo) in Marija Kra-
vanja (desno) – na fotografiji sta v družbi rav-
nateljice mag. Branke Hrast Debeljak. Foto: 
Lučka Uršič

AVGUSTA JE POTEKALA 24. POLETNA ŠOLA BOVEC, ki se jo je udeležilo 42 študentov z 
univerz iz Celovca, Ljubljane, Maribora, Kopra, Reke, Trsta in Vidma.
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Turisti~no leto 2017 bo tretji~ zapored rekordno, rast pa je bila znatno ve~ja, kot smo jo pri~akovali 
za~etku leta. V vseh treh ob~inah v dolini je bilo `e sredi avgusta prese`eno lansko celoletno {tevilo 
preno~itev.

Trend gibanja preno~itev
Podatki, zbrani do konca avgusta, 

pomenijo večji del celoletne realiza-
cije, zato lahko realno ocenimo, da 
bomo v dolini Soče do konca leto-
šnjega leta beležili vsaj 580.000 pre-
nočitev, torej celih 100.000 oziroma 
21 odstotkov več kakor leto prej. Tem 
številkam lahko dodamo še najmanj 
100.000 tolminskih festivalskih pre-
nočitev v začasnem kampu, ki niso 
vključene v uradne evidence.

Pri ocenjeni potrošnji 94 evrov na 
osebo na dan nam zbrane številke 
dajo impresivnih 54.000.000 evrov 
prihodkov, brez igralnice in dnevnih 
obiskovalcev. Turizem je v naši doli-
ni tako dokončno postal resna gospo-
darska dejavnost.

Tudi vsa Slovenija letos beleži iz-
jemno dobre rezultate. Po zadnjih 
podatkih Statističnega urada Repu-
blike Slovenije lahko do konca leta 
na nacionalni ravni pričakujemo do 
15-odstotno rast. V naši dolini je ta 
vzpon še znatno večji (21-odstoten). 
Številke zadnjega desetletja nam v 
občinah Kobarid in Tolmin kažejo 
konstantno rast, turistični Bovec pa 
se je dokaj dolgo, do leta 2014, boje-
val s stagnacijo. V nadaljevanju pa je 
bila prav na Bovškem rast obiska 
znatno močnejša kot v preostalem 
delu doline. Skupni rezultat je tako 
odličen in nudi trdne temelje za na-
daljnji razvoj.

Klju~na emitivna tr`i{~a
Struktura gostov naše doline je 

dokaj stabilna, vsa tržišča rastejo, le 
število domačih gostov ostaja na do-
sedanjem nivoju. Z upoštevanjem 
majhnosti domačega trga in velike 
mobilnosti Slovencev je to do neke 
mere razumljivo. Prvih pet najpo-
membnejših tržišč (Nemčija, Slove-
nija, češka, Avstrija in Nizozemska) 
nam zagotavljajo skoraj 70 odstotkov 
obiska, naslednjih pet (Italija, Velika 
Britanija, Madžarska, Belgija in Fran-
cija) nam zagotavljajo naslednjih 20 
odstotkov, preostalih 10 odstotkov pa 
se razporedi med okoli 50 najrazlič-
nejših dežel, vse od arabskih držav, 

Turizem v dolini So~e

Ponovno rekordna turisti~na sezona

Št. prenočitev 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bovec 212.807 196.284 185.830 224.185 214.867 203.829 162.568 227.238 275.948 340.000

Kobarid 75.459 79.697 80.169 94.111 98.830 99.766 89.720 111.315 118.921 139.000

Tolmin 47.955 42.935 39.081 57.275 52.613 60.265 67.184 80.450 86.976 106.000

Dolina Soče 336.221 318.916 305.080 375.571 366.310 363.860 319.472 419.003 481.845 585.000

zno mesto na zemljevidu slovenske 
turistične ponudbe. Za našo dolino 
je ta naloga lažja tudi zaradi zelo 
jasne tržne pozicije; smo namreč ena 
redkih destinacij, ki se lahko pozicio-
nira kot prva, prepričljivo vodilna na 
področju športov v naravi (outdoor).

Kljub zaprtju nekaterih velikih ho-
telov smo v zadnjem desetletju pove-
čali število postelj, predvsem apart-
majev, za 800 enot in število mest v 
kampih za 500. Tolminski festivali, 
prva svetovna vojna, zip-linei in dru-
ge nove športne ponudbe, uspešno 

Država
Število 
gostov

Število 
prenočitev

Doba 
bivanja

Delež 
(v %)

Indeks 
2017/2016

1 Nemčija 27.218 85.224 3,13 28,0 119

2 Slovenija 23.597 49.694 2,11 16,3 97

3 Češka republika 11.080 28.510 2,57 9,4 113

4 Nizozemska 7.336 25.491 3,47 8,4 138

5 Avstrija 8.864 18.799 2,12 6,2 106

6 Madžarska 6.110 14.578 2,39 4,8 106

7 Belgija 4.174 11.718 2,81 3,8 133

8 Italija 4.843 10.372 2,14 3,4 104

9 Združeno kraljestvo 3.702 10.282 2,78 3,4 103

10 Slovaška 3.842 8.819 2,30 2,9 108

STRUKTURA GOSTOV 2017 V OBČINI BOVEC; skupna sestava v dolini ni bistveno drugačna.

PRIMERJAVA ŠTEVILA PRENOČITEV PO POSAMEZNIH TRGIH v le-
tu 2017 (do konca avgusta) s celoletnim številom v letu 2016. V vseh 
treh občinah v dolini so bile že sredini avgusta presežene lanske celo-
letne številke.

Združenih držav Amerike, Avstralije 
do Japonske.

Nekateri razlogi za uspeh
Geopolitični okvir večjega povpra-

ševanja v našem delu Evropske unije 
je gotovo nesrečna situacija na bli-
žnjem vzhodu in v južnem Sredoze-
mlju. Je pa rast turizma tudi globalni 
trend, ki se povečuje vzporedno z 
dejstvom, da že dve tretjini prebival-
stva biva v urbanih središčih.

Slovenija je s ponovno osamosvo-
jitvijo Slovenske turistične organiza-
cije podvojila svoj promocijski prora-
čun in močno okrepila prisotnost na 
trgu, mi pa smo si skozi partnersko 
sodelovanje izborili primerno ter opa-

vključevanje lokalnih proizvodov, 
ponovni zagon Kanina, kuharska moj-
strica Ana Roš ter drugi uspešni po-
samezniki – veliko je imen, zamisli, 
programov in ponudb, ki »štrlijo« iz 
povprečja, ki so dovolj drugačne, da 
našo dolino, kljub nerazviti infra-
strukturi, počasi, a zanesljivo posta-
vljajo ob bok najpomembnejšim de-
stinacijam v slovenskem turizmu.

Obeti
Naša dolina se je prepričljivo učvrsti-

la na zemljevidu slovenske turistične 
ponudbe, Soča je postala ena izmed 

ikon slovenskega turizma, dolina Soče 
pa je v novi slovenski turistični strate-
giji uvrščena med vodilne destinacije.

Za nekaj naslednjih let na trgu ni 
objektivnih razlogov, da se dobri rezul-
tati in rast ne bi nadaljevali, seveda 
pod pogojem, da bomo vsi skupaj – 
turistični ponudniki, lokalne skupno-
sti, destinacijska organizacija, skupne 
službe, ponudniki dopolnilnih stori-
tev, društva in posamezniki – opravi-
li svoj del domače naloge.
Janko Humar, v. d. direktorja Turizma 
Dolina Soče

GIBANJE NOČITEV v dolini v obdobju od 2008 do 2017.
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

21. redna seja Ob~inskega 
sveta Ob~ine Bovec

Konec septembra so se člani Ob-
činskega sveta (OS) Občine Bovec 
sestali na 21. redni seji, na kateri so 
najprej potrdili zapisnike 20. redne 
seje, 6. in 7. izredne seje ter poročilo 
7. in 8. korespondenčne seje. Sezna-
nili so se s poročilom o izvrševanju 
proračuna v prvem polletju tekočega 
leta in z dopolnitvijo Letnega načrta 
pridobivanja ter Letnega načrta raz-
polaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Bovec v letu 2017. Vzrok za 
dopolnitev je odkup parcele na leta-
lišču, na kateri ima občina stavbno 
pravico. Svetniki so dopolnitev sogla-
sno sprejeli in občini omogočili od-
kup v enkratnem znesku.

člani OS so obravnavali in sogla-
sno sprejeli Rebalans proračuna Ob-
čine Bovec, ki se sprejema predvsem 
zaradi uskladitve vrednosti proračun-
skih postavk in Načrta razvojnih pro-
gramov s končnimi vrednostmi ključ-
nih naložbenih projektov. Višje je 
tudi sofinanciranje s strani države iz 
naslova 23. člena Zakona o financi-
ranju občin. Z rebalansom proračuna 
se uskladijo tudi nekatere druge spre-
membe v vrednostih postavk, ki se 
med letom pokažejo tako na prihod-
kovni kot na odhodkovni strani. Sle-
dilo je prvo in drugo branje ter spre-
jetje Odloka o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 

zavoda (JZ) Sončni Kanin. Šlo je za 
manjšo spremembo, s katero se doda 
izvajanje agencijskih dejavnosti. Ob-
činski svet je obravnaval in soglasno 
sprejel tudi sklep, da daje soglasje k 
določitvi JZ Sončni Kanin za upra-
vljavca Avtodomskega postajališča 
Bovec od izteka pogodbe z doseda-
njim upravljavcem in najemnikom 
naprej za nedoločen čas.

V. d. direktorja Silvan Hrovat je 
podal Poročilo DOLB Bovec, o izvede-
nih dejavnostih v času od 9. avgusta 
do 15. septembra 2017, v. d. direktor-
ja JZ Turizem Dolina Soče Janko 
Humar pa je podal izčrpno Poročilo 
o poletni sezoni 2017, ki posebno na 
Bovškem izkazuje izjemne rezultate. 
V njem je poleg uspehov podal tudi 

glavne pritožbe gostov in glavne po-
manjkljivosti destinacije, hkrati pa 
tudi izzive za prihodnja leta. člani 
OS so na seji potrdili tudi prokurista 
za agencijsko dejavnost v JZ Turizem 
Dolina Soče, in sicer dosedanjo pro-
kuristko LTO Bovec Sašo Jereb.

Svoje videnje in oris stanja glede 
redarstva je predstavila vodja Medob-
činske uprave Bovec, Kobarid, Tolmin 
in Kanal ob Soči Suzana konec. Po-
vedala je, da je v teku zaposlitev še 
enega redarja. Dodala je, da je s tem 
številom redarjev (op. ured: konec 
septembra je bila na to mesto zapo-
slena redarka) nemogoče obravnava-
ti vse primere, vendar se z reorgani-
zacijo trudijo čim bolje pripraviti za 
prihodnjo poletno sezono. Mesto 

vodje je Končeva zasedla sredi sezo-
ne, zato veliko svojih zamisli v tako 
kratkem času še ni mogla uresničiti.

V. d. direktorja JZ Sončni Kanin 
Marijan Skornišek je na seji pred-
stavil poročilo o delovanju omenje-
nega zavoda, prepeljanih potnikih in 
obratovalnih dneh. Rezultati zimske 
in izjemne poletne sezone so nad 
vsemi pričakovanji, kljub vremensko 
zelo slabemu septembru. Kot je še 
povedal, pričakuje, da se bo število 
potnikov v prihodnje samo še pove-
čevalo. Kanin je v Sloveniji po obisku 
v poletni sezoni na tretjem mestu. Te 
rezultate so dosegli z zgolj 25 delav-
ci. Dokončno podrobno poročilo bo 
podano po zaključku poletne sezone. 
Pohvalne besede je ekipi in v. d. di-
rektorja izrekel tudi predsednik Sve-
ta JZ Sončni Kanin svetnik Miha 
Sotlar, ki je tudi sodelovanje vodstva 
Sončnega Kanina s Svetom JZ ozna-
čil za zgledno. Skornišek je na željo 
članov OS podal pojasnila glede iz-
plačil dohodkov zaposlenim in po-
godbenim delavcem ter vsa izplačila 
korektno utemeljil tudi v povezavi z 
določbami Zakona o žičnicah in sis-
tematizaciji delovnih mest.

V zadnjih dveh točkah dnevnega 
reda so svetniki izglasovali ukinitev 
statusa grajenega javnega dobrega na 
več parcelah v katastrskih občinah 
čezsoča in Bovec.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Utrinki

ČLANI BOVŠKEGA OBČINSKEGA SVETA so se konec septembra sestali na 21. redni seji.

VELEPOSLANIKI NA POTI 
MIRU
Pot miru – Ustanova »Fundacija Po-
ti miru v Posočju« (Fundacija) in po-
budnik dogodka veleposlanik Zve-
zne republike Nemčije Klaus Rie-
del sta za veleposlanike v Sloveniji 
19. septembra organizirala dan po 
Poti miru. Vabilu na dogodek, ki je 
bil posvečen spominu na vse padle 
vojake na soški fronti in spoznavanju 
Poti miru, se je odzvalo 11 velepo-
slanikov in en namestnik veleposla-
nika.

Druženje se je začelo v Informacij-
skem centru Poti miru v Kobaridu, 
kjer se je visokim gostom predstavi-

la Pot miru od Alp do Jadrana, po-
slanstvo Fundacije in projekti, ki se 
izvajajo ter načrtujejo. Obisk so nato 
nadaljevali v Kobariškem muzeju, v 
katerem so se natančneje seznanili 
s soško fronto in bitko pri Kobaridu, 
predvsem pa z vso tragiko, ki so jo 
doživeli vojaki. Na kosilu v Kobaridu 
so se visokim gostom pridružili tudi 
župani vseh treh posoških občin 
Uroš Brežan, Robert Kavčič in 
Valter Mlekuž, direktor Kobariške-
ga muzeja Jože Šerbec ter pred-
stavnika Fundacije Zdravko Likar in 
Maša Klavora.

Po kosilu so obiskali še muzej na 
prostem Sabotin, kjer so se spreho-
dili po kavernah, opazovalnicah, to-

VELEPOSLANIKI SO SEPTEMBRA SPOZNAVALI POT MIRU OD ALP DO JADRANA in na poti 
obiskali tudi Kobarid. Foto: Jasmina Urbančič
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Nov odsek poti v zavetju 
gozda

Občina Bovec je na novo uredila 
še en odsek poti, ki zdaj izven glav-
nih cest zaokrožuje pot med Kalom 
- Koritnico in Bovcem. Zagotovo je 
najbolj priljubljen za kolesarje, na-
menjena pa je tudi sprehajalcem in 
ljubiteljem teka v naravi.

Z novim skoraj 500-metrskim od-
sekom poti v zavetju gozda se odpi-
rajo nove možnosti. Občina je zanj 
namenila 15 tisoč evrov, z njim pa 
sklenila krožno kolesarsko pot izven 
glavnih prometnic, ki iz Bovca pelje 
ob letališču in po Rogarjevi cesti do 
čezsoškega mostu. Takoj za njim za-
vije levo in se zapelje do Jablanc, 
nato do Kršovca, od tam pa slab ki-
lometer še po glavni cesti do Kala - 
Koritnice. Potem zopet skrene na 

stranpoti in nadaljuje mimo Kukča 
do glavne ceste Bovec–Predel, ki jo 
samo prečka, in po gozdu naprej do 
Bovca.

»Kolesarstvo je v velikem vzponu, 
prav tako pa se pri nas povečuje tudi 
cestni promet. V Občini Bovec se vsi 
zavedamo, da bo kolesarstvo pomem-
ben del naše turistične prihodnosti. 
Če bomo vsako leto naredili nekaj, 
bomo v nekaj letih zmagali. Ne na-
zadnje je bil ta odsek tudi bogat do-
prinos k izvedbi letošnjega Bovec 
maratona,« zadovoljno ocenjuje gra-
dnjo kolesarskih poti na Bovškem 
župan Valter Mlekuž. Veseli se že 
tudi nove kolesarske poti do Kobari-
da, ki jo načrtujejo v sklopu gradnje 
daljnovoda na relaciji Kobarid–Bovec 
v naslednjih letih.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Iskanje re{itve za dostop do 
Mangartskega sedla

Konec septembra so na sestanku v 
sejni sobi Občine Bovec predstavniki 
odgovornih instituciji usklajevali 
mnenja in iskali rešitve za ureditev 
ceste za dostop do Mangartskega se-
dla. Zaradi podora pod Rdečim ro-
bom je cesta do samega vrha pentlje 
že nekaj let zaprta za ves promet. 
Pred leti so cesto uredili, preplastili 
z asfaltno prevleko in jo kot najvišje 
ležečo v Sloveniji postavili za ponos 
slovenske države. Večletna zapora pa 
nanjo meče slabo luč. Na pobudo in 
spodbujanje župana Valterja Mleku-
ža v imenu lokalne skupnosti ter 
državnozborskega poslanca Danijela 
krivca na državni ravni se odgovorni 
zdaj trudijo v tako občutljivem viso-
kogorskem območju najti ustrezno 

rešitev, s katero bi zopet omogočili 
cestni dostop do Mangartskega sedla. 
Pred časom so si ogledali območje in 
neposredno na terenu iskali možne 
rešitve, na zadnjem sestanku pa so 
usklajevali posamezne rešitve.

Tudi na tem sestanku je prevlada-
lo prepričanje, da je gradnja nujna, 
strinjali pa so se, da bo to zahteven 
projekt, pri katerem bodo morale 
družno ter tvorno sodelovati vse od-
govorne institucije. Upoštevati bo 
moral tudi spremembo ureditve pro-
metnega režima oziroma umirjanje 
prometa. Za izvedbo je potrebna 
sprememba Zakona o Triglavskem 
narodnem parku, kar naj bi predvi-
doma obravnavali na oktobrski seji 
Državnega zbora Republike Sloveni-
je. Ob pozitivni odločitvi bi k prido-
bivanju vseh potrebnih dovoljenj in 

NOV ODSEK ZAOKROŽUJE POT IZVEN GLAVNIH CEST MED KALOM - KORITNICO IN BOV-
CEM. Zagotovo je najbolj priljubljen med kolesarji, namenjen pa je tudi sprehajalcem in ljubite-
ljem teka v naravi.

ODGOVORNI IŠČEJO REŠITVE ZA DOSTOP DO MANGARTSKEGA SEDLA. Da bo zahteven 
projekt sploh lahko izpeljan, bo najprej potrebna sprememba Zakona o Triglavskem narodnem 
parku.

Utrinki

pniških položajih … Navkljub dežev-
nemu vremenu so bili visoki gostje 
in vsi prisotni zadovoljni z obiskom, 
ki je zaradi vsebine, namena dogod-
ka in navezovanja stikov za prihod-
nja sodelovanja pustil sledi med na-
mi.
Maša Klavora, Ustanova »Fundacija 
Poti miru v Posočju«

USTVARJALI SO NA TEMO 
GRAJSKIH ZGODB
Bovec – V tesnem sodelovanju 
vzgojiteljic starši bovške otroke 
spodbujajo k ustvarjalnosti. Tako so 
v tamkajšnjem vrtcu preteklo šolsko 
leto znova končali s projektom, ki je 
otroke spodbudil k likovnemu in 
glasbenemu ustvarjanju ter igranju. 
Vzgojiteljici Irena Maver in Tanja 
Fratnik sta pripravili ter izpeljali pro-
jekt Gradovi v pravljicah. Ta je otro-

ke popeljal v svet kraljičen in kraljev, 
princesk ter princev in drugih juna-
kov pravljic, ki jih radi poslušajo.
Tako je 22 otrok homogenega od-
delka drugega starostnega obdobja 

(štirih in petih let) iz skupine Žogice 
izdelovalo gradove, krone, kralje in 
kraljične ..., poleg tega pa so se 
igrali različne igre (glasbene, rajalne 
ter prstne), poslušali in si pripovedo-

vali pravljice o gradovih, za konec 
pa so obiskali ostaline tolminskega 
gradu, kjer so se med drugim podali 
na lov za skritim zakladom. V bovški 
knjižnici, s katero vrtec redno sode-
luje, so razstavili izdelke, ki so jih 
otroci ustvarili v sklopu projekta, po-
leg tega pa so otroci v vrtcu odigrali 
tudi pravljici Sneguljčica in Trnuljčica.

Projekt je potekal v tesnem sodelo-
vanju s starši, ki so svoje nadobu-
dneže spodbujali k ustvarjanju in jim 
delali družbo na potepu do tolmin-
skega gradu. V bovškem vrtcu je bi-
lo to že drugo »pravljično« leto. Tudi 
lani so pravljice pogosto vtkali v delo 
z otroki; ob koncu šolskega leta pa 
izdali ilustrirano pravljico Zajček in 
njegovi prijatelji, ki so jo napisali 
skupaj s starši, otroci pa so jo nato 
tudi dramsko uprizorili.
Besedilo in foto: Tanja Fratnik

PROJEKT GRADOVI V PRAVLJICAH – Ta je otroke popeljal v svet kraljičen in kraljev, princesk 
ter princev in drugih junakov pravljic, ki jih radi poslušajo.
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soglasji ter izdelavi gradbene doku-
mentacije pristopili v začetku priho-
dnjega leta.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Usposobljena tovorna ̀ i~nica 
do ko~e Petra Skalarja

Delavci Sončnega Kanina so v so-
delovanju z delavci Kaskaderja pole-
ti usposobili tovorno žičnico, ki služi 
za prevoz blaga do koče Petra Ska-
larja na Kaninu. V povprečju so dela 
opravljali štirje delavci, skupaj pa so 
opravili nekaj več kot sto delovnih 
ur. Postavili in na novo utrdili so vse 
tri stebre, s tem, da so morali kupiti 
enega novega. Pri tem so potrebova-
li tudi eno uro helikopterskih prevo-
zov. Kupili in montirali so novo vleč-
no vrv in opravili testne vožnje. Za 
sanacijo so skupaj namenili nekaj več 

kot 15 tisoč evrov. Ker so dela oprav-
ljali v lastni režiji, je bil strošek pre-
nove tovorne žičnice bistveno nižji, 
kot bi bil sicer.

Nosilnost tovorne žičnice je 900 
kilogramov. Uporabljali jo bodo tudi 
za prevoz materiala za izvedbo po-
potresne sanacije koče Petra Skalarja, 
nosilka katere je kot lastnica koče 
Občina Bovec.
Milan Štulc

Obisk delegacije Velepo-
slani{tva Ruske federacije

Septembra so se na Bovškem mu-
dili predstavniki Veleposlaništva Ru-
ske federacije, obiskali pa so tudi 
župana Občine Bovec Valterja Mle-
kuža. Veleposlaništvo Ruske federa-
cije sta zastopala gospodarski sveto-
valec mag. Sergei ivanov in častni 

POLETI SO DELAVCI SONČNEGA KANINA IN KASAKDERJA USPOSOBILI TOVORNO ŽIČNI-
CO, ki je namenjena prevozu blaga do koče Petra Skalarja na Kaninu. Foto: arhiv Javnega za-
voda Sončni Kanin

PREDSTAVNIKI VELEPOSLANIŠTVA RUSKE FEDERACIJE so septembra obiskali Bovško. Po-
govori z bovškim županom Valterjem Mlekužem so tekli predvsem o možnih naložbah v gospo-
darstvo.

konzul Ruske federacije v Republiki 
Sloveniji mag. Dušan Černe.

V spremstvu načelnika Upravne 
enote Tolmin Simona lebana in nje-
govega predhodnika Zdravka likar-
ja se je delegacija najprej pomudila 
v Trenti. Pogovori, predvsem o možnih 
naložbah v gospodarstvo, so se nada-
ljevali v županovi pisarni. Župan Mle-
kuž je predstavil dosedanje dejavno-
sti na področju gospodarstva v občini 
in naštel večja podjetja ter njihov ra-
zvoj z naložbami v zadnjih letih. Po-
vedal je, da so bile glavne naložbe 
občine v zadnjih letih namenjene 
predvsem razvoju turističnega pro-
dukta. Pri tem je seveda izpostavil 
rekonstrukcijo žičniških naprav na Ka-
ninu. Beseda je tekla tudi o investi-
torjih, ki so v zadnjem obdobju ozi-
roma po odločitvi občine za oživitev 

smučišča zaznali Bovško kot poslov-
no priložnost in kupili posamezne 
turistične nepremičnine. Dotaknili so 
se tudi novega lastnika hotela Kanin 
in pomembne prenove objekta ter 
spregovorili o načrtih za prihodnje 
obdobje. Gospodarskega svetovalca 
Ivanova so zanimale predvsem mo-
žnosti naložb v proizvodno gospo-
darsko panogo, izpostavil pa je tudi 
izjemno dobro sodelovanje med go-
spodarskim ministrstvom Ruske fe-
deracije ter slovenskim Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Delegacija trbi{ke ob~ine 
obiskala Bov{ko

Na povabilo bovškega župana Val-
terja Mlekuža je 23. septembra Bov-
ško obiskala delegacija iz uprave 

Utrinki

BIVALI[^E ANGELOV 
OBOGATILO TURISTI^NO 
PONUDBO
Bovec – Razstava slikarskih del sli-
karke in arhitektke Marte Jakopič 
Kunaver z naslovom Bivališče ange-
lov je del ciklusa predstavitev so-
dobne sakralne umetnosti pod ge-
slom Ars loci. Umetnost v prostoru 
svetega v sodelovanju z Društvom 
Ars Bovec že osmo leto zapored pri-
pravlja kuratorka in likovna kritičarka 
Monika Ivančič Fajfar. Odprtje 
razstave je v sklopu slovesnosti ob 
župnijskem in občinskem prazniku 
potekalo na začetku poletja, razsta-
va pa je bila v cerkvi Device Marije v 
Polju na ogled do 16. septembra. 
Obiskovalci smo lahko vstopili v sa-
kralni prostor kot v bivališče ange-
lov, v domovje miru. Uvodni glasbeni 
utrinek izvajalke Brigid Strasser iz 
Avstrije je na odprtju razstave napol-

V CERKVI DEVICE MARIJE V POLJU JE BILA DO SREDINE SEPTEMBRA NA OGLED RAZ-
STAVA BIVALIŠČE ANGELOV, na kateri ste si lahko ogledali slikarska dela Martine Jakopič 
Kunaver. Foto: Martin Kunaver

nil božji hram in se prelil v pesniško 
izpoved Jakopič Kunaverjeve v inter-
pretaciji Erne Wojčicky Germov-
šek. Kustosinja razstave Monika 
Ivančič Fajfar je z izjemnim občut-

kom za lepoto predstavila razstavlje-
na slikarska dela. Številnim obisko-
valcem se je na trenutke zdelo, da 
so nas objele angelske peruti. Ne-
kateri so celo menili, naj bi te ume-

tnine ostale v naši cerkvici kot stalna 
razstava. Vsekakor pa so dela obo-
gatila kulturno ponudbo kraja v turi-
stični sezoni in navdušila z barvitimi 
podobami angelov, katedral, pra-
vljičnih živali ter pokrajin.

Marta Jakopič Kunaver je vsestran-
ska ustvarjalka. Pred leti sva si izme-
njali nekaj besed na novoletnem 
srečanju slovenskih katoliških izo-
bražencev v Tinjah na Koroškem. Bi-
la je udeleženka prve likovne koloni-
je Umetniki za Karitas. Svoje likovne 
stvaritve vsako leto radodarno poklo-
ni v dobrodelne namene in na ta na-
čin pomaga pri reševanju stisk ljudi, 
ki jih srečujemo pri karitativnem delu. 
V tej izredno čuteči umetnici je zasi-
drana lepota in dobrota. Poleg sli-
karstva in poezije je umetnica v me-
dijih prepoznavna tudi z eseji ter kri-
tičnimi prispevki na temo umetnosti.
Dana Ivančič
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Občine Trbiž. Župana Renza Zanet-
teja so spremljali delegati Barbara 
lagger, Antonio Petterin in Mauro 
Zamolo. Po udeležbi na prireditvi 
Zbogom orožje, pozdravljena pesem 
v Logu pod Mangartom si je delega-
cija ogledala muzej na prostem Štoln. 
Z zanimanjem so prisluhnili njegovi 
zgodovini, ki jim jo je predstavil 
predsednik tamkajšnjega turističnega 
društva Peter Mlekuž. Občini Bovec 
in Trbiž sta bili partnerici v projektu 
povezave Rabeljskega rudnika in Lo-
ga pod Mangartom, s katerim sta 
kandidirali za pridobitev sredstev iz 
Programa sodelovanja Italija-Sloveni-
ja, a žal neuspešno. Vodilni partner 
je bila Občina Trbiž. Ob ogledu si je 
trbiški župan zamislil postavitev ena-
kih opisnih tabel kot pri Štolnu tudi 
v Rablju. S tem bi tudi obiskovalci na 

BOVŠKO SO SEPTEMBRA OBISKALI PREDSTAVNIKI OBČINE TRBIŽ. Foto: arhiv Občine 
Bovec

italijanski strani pridobili enake in-
formacije.

V popoldanskem času si je delega-
cija ogledala še središče Bovca, tam-
kajšnji turistično-informacijski center, 
prikaz filcanja ter A postajo kaninske 
žičnice. Na delovnem kosilu so se 
pogovarjali o nadaljnjih korakih za iz-
vedbo projekta Štoln-Bretto, s katerim 
bi prihodnje leto ponovno kandidirali 
na razpisu. Prav v tistih dneh, ko so 
predstavniki Občine Trbiž obiskali 
Bovec, je v Rablju potekal testni pro-
jekt za zdravljenje astme v rovih ru-
dnika. Po prvih ugotovitvah so namreč 
tam idealni klimatski pogoji, ki ugodno 
vplivajo na bolnike z astmo. Ob kon-
cu dneva sta se župana dogovorila za 
ponovno srečanje, tokrat v Beneški 
palači v Naborjetu in na Trbižu.
Milan Štulc

Bov{ki poletni ve~eri
Bovški poletni večeri so na »Bušk 

plec« tudi letos privabili tako doma-
čine kot turiste in obiskovalce iz vse-
ga Zgornjega Posočja. Prireditve fi-
nancira Občina Bovec, izvaja pa jih 
Kulturni dom Bovec. Na ta način se 
zagotavlja smotrna poraba sredstev, 
z gospodarnim in premišljenim izbo-
rom nastopajočih pa se doseže naj-
višjo mogočo uspešno izvedbo. Vsi 
letošnji Bovški poletni večeri, ki so 
se odvili od četrtka do nedelje, so 
bili odlično obiskani, udeleženci pa 
so bili zadovoljni z izbiro nastopajo-
čih.

Še enkrat se je izkazalo, da je bila 
županova odločitev glede organizaci-
je Bovških poletnih večerov pravilna, 
vodja kulturnega doma iris Stres in 
tehnični vodja Robert kokošin pa sta 

dokazala, da se z lastnim znanjem 
ter sredstvi doseže zavidljiv uspeh.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Festival src v Bovcu
Festival src je konec avgusta na 

bovški trg ponovno privabil številne 
domačine in turiste. Občina Bovec je 
tako tudi letos poskrbela za dva izje-
mna folklorna večera s svetovno pri-
znanimi folklornimi skupinami.

Občina Tarčento je letos gostila že 
48. Festival dei cuori, kot pobratena 
občina pa Bovcu že 18 let posoja po-
samezne skupine. Zadnja tri leta go-
stimo nastope vseh šestih tam nasto-
pajočih skupin. Letos so nastopile v 
sklopu Bovških poletnih večerov, ki 
jih organizira in financira Občina Bo-
vec, izvaja pa Kulturni dom Bovec. 
Najprej so 18. avgusta nastopili plesal-

Utrinki

BOVŠKI POLETNI VEČERI so tudi letos poleti privabili domačine in turiste.

PODELITEV PRIZNANJ 
NAJBOLJ[EMU AVTOKAMPU 
V POSO^JU
Bovec – Radio Primorski val je 24. 
septembra pred Kulturnim domom 
Bovec razglasil rezultate njihove ak-
cije Naj kamp Zgornjega Posočja v 
letu 2017 in najboljšim podelil pri-
znanja.
Glasovati je bilo mogoče na več na-
činov: prek spletne strani radia, z 
SMS-sporočilom ali glasovnicami v 
nominiranih avtokampih. Predvsem 
spletno glasovanje je bilo pestro in 
dinamično, proti koncu akcije pa sta 
se med seboj za zmago borila Kamp 
Gabrje iz občine Tolmin in Kamp Li-
za iz občine Bovec. Zmagal je sle-
dnji, slovesno podelitev pa je Radio 
Primorski val ob pomoči Občine Bo-
vec izvedel na parkirišču pred kul-
turnim domom v Bovcu.Popoldne se 
je dogajalo veliko zanimivega, uvo-
dni pozdrav pa je pripadel bovške-

Brendi Brothers Band, Damačica ter 
Ansambel Kolovrat, za presenečenje 
in vrhunec večera pa so poskrbeli 
člani nekdanjega bovškega narodno-
zabavnega ansambla Fantje treh vasi, 
ki so skupaj z ansamblom Kolovrat 
zaigrali ter zapeli dve lastni skladbi: 
Bovška dolina in Gor na stol.
Milan Štulc

32. KME^KE IGRE
^ezso~a – Avgusta so v Čezsoči že 
32 pripravili tradicionalne Kmečke 
igre, na katerih so se v različnih 
kmečkih opravilih pomerile ekipe iz 
vse Slovenije. Turistično društvo 
(TD) Čezsoča je tudi letos igre pri-
pravilo pod lipo v vaškem jedru. Pod 
večer so najprej prikazali nekatera 
kmečka opravila, ki so za marsikate-
rega iz mestnega okolja popolna no-
vost, za številne pa le še bled spo-
min na mladost. Za komentiranje 
posameznih opravil sta poskrbela 

ZA SLADOKUSCE SO SODELAVCI KAMPA LIZA RAZREZALI TORTO, ki je bila tako lepo izde-
lana, da jo je bilo kar škoda načeti. Foto: David Štulc Zornik

mu županu Valterju Mlekužu.

Ob slovesni podelitvi je lastnik Kampa 
Liza Maksim Mlekuž z veseljem prev-
zel najprestižnejše priznanje za naj-
boljši kamp v Zgornjem Posočju. Ob 
priznanju je prejel še unikatno izdela-
no skulpturo, ki danes krasi recepci-

jo njegovega kampa. Za sladokusce 
so sodelavci Kampa Liza razrezali še 
torto, čeprav je bila tako lepo izdelana, 
da jo je bilo kar škoda načeti. Mode-
ratorji Primorskega vala so čez ves 
popoldne vodili razne igrice in kviz, na 
odru so se zvrstile glasbene skupine 
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ci iz čila, Benina in Šrilanke, 21. avgu-
sta pa so za vrhunec poskrbele sku-
pine iz Rusije, Mehike in Indonezije. 
Govorimo lahko o najbolj priznanih 
folklornih skupinah na svetu, ki vsa-
ka na svoj način, z izjemno barvitostjo 
originalnih oblačil, vrhunsko koreo-
grafijo, popolno izvedbo programa 
ter atraktivnostjo vseh izvedenih ple-
sov in pesmi, predstavljajo svojo tradi-
cionalno kulturo, ki nas popeljejo v 
neki drug, nam po večini neznan svet. 
Tudi zato se v svojem nagovoru bov-
ški župan Valter Mlekuž ni pozabil 
zahvaliti organizatorju Festivala dei 
cuori v Tarčentu, tamkajšnji folklorni 
skupini Chino Ermacore pod vod-
stvom Massima Boldija in pobrateni 
občini ter njenemu županu Mauru 
Steccatiju. Ob koncu nastopa vsake 

skupine se jim je župan zahvalil s 
priložnostnim darilom, roko pa podal 
vsem nastopajočim.

Festival src Bovec zagotovo postav-
lja na svetovni zemljevid mest z naj-
boljšimi folklornimi predstavami, 
najbolj pomembno pa je, da te nav-
dušujejo tako domače kot tuje goste 
in številne domačine. Vsekakor ne 
smemo pozabiti, da so bile tudi vse 
folklorne skupine, ki so doslej obi-
skale Bovško, izjemno zadovoljne z 
gostoljubnostjo predstavnikov bovške 
občine, vodenim ogledom doline in 
obiskom muzeja v Informacijskem 
središču Triglavskega narodnega par-
ka v Trenti. Zato v obojestransko 
korist in veselje skupaj nadaljujemo 
to tradicijo.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Dnevi bavarskega piva v 
Tar~entu

V Tarčentu so letos že devetič pri-
pravili Dneve bavarskega piva. Vsako 
leto jih organizirata pobrateni občini 
Tarčento in Unterföhring iz Nemčije, 
k sodelovanju pa povabita tudi po-
brateni občini Bovec in Arnoldstein 
iz Avstrije.

Letošnje slovesnosti ob odprtju se 
je udeležil bovški župan Valter Mle-
kuž s sodelavcem. Izpred farne cer-
kve na Rimskem trgu so obiskovalci 
v spremstvu godbe na pihala iz Un-
terföhringa krenili po ulicah Tarčen-
ta do prireditvenega prostora. Tam 
sta župana Tarčenta in Unterföhringa 
Mauro Steccati in Andreas kemmel-
meyer natančno ob 12. uri, tako kot 

na Oktoberfestu, zabila pipi v soda 
prijateljstva. Vsi trije župani, Steccati, 
Kemmelmeyer in Mlekuž, so nato 
nazdravili letošnji prireditvi prijatelj-
stva ter s tem uradno odprli Dneve 
bavarskega piva v Tarčentu. Sledili so 
pozdravni nagovori, med njimi nagovor 
bovškega župana, ki je povedal, da 
»je v tem današnjem ponorelem svetu 
in ob stanju duha, ki danes vlada v 
njem, prav trdno prijateljstvo tisto, ki 
zagotavlja mir, krepi evropsko idejo in 
dela to Evropo boljšo. Na tem majhnem 
prostoru dokazujemo, da je lahko na-
še sodelovanje na vseh ravneh uspe-
šno, take priložnosti, kot je današnja, 
pa samo krepijo naše prijateljske vezi 
in sklepajo nova prijateljstva.«

Besedilo in foto: Milan Štulc

DEVETI DNEVI BAVARSKEGA PIVA V TARČENTU – Vsako leto jih pripravita pobrateni občini 
Tarčento in Unterföhring iz Nemčije, k sodelovanju pa povabita tudi pobrateni občini Bovec in 
Arnoldstein iz Avstrije.

Utrinki

PRIZNANE FOLKLORNE SKUPINE iz Benina, Čila, Indonezije, Mehike, Rusije in Šrilanke so 
avgusta nastopile na Festivalu src v Bovcu.

»Mica in Polde« (Meri Celec in Mi-
lan Štulc). Pred začetkom iger je 
vse najprej pozdravil predsednik TD 
Čezsoča Ivica Pejić. Dobrodošlico 
je udeleženim ekipam in gostom za-
želel župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž, ki je igre uradno odprl, po-
nosen »da tudi taki dogodki boga-
to dopolnjujejo turistično ponudbo 
na Bovškem. Občina Bovec finanč-
no podpira vse take prireditve, za-
to sem vesel, da se jih udeležujete 
v tako velikem številu. Hvala vsem 
ekipam za udeležbo, še posebej 
Podkorenu in Libeličam, ki so z na-
mi že veliko let.«

Letos so se pomerile ekipe iz Čez-
soče, Libelič, Pivke in Podkorena, in 
sicer v delanju strgač ter prešanju 
mošta. Med eno in drugo igro je za 
najmlajše s posebnimi igricami po-
skrbel Marjan iz skupine Malibu. 
Zanje pa so pripravili tudi posebno 
kmečko opravilo. Seveda brez šaca-

NA KMEČKIH IGRAH V ČEZSOČI so se ekipe iz Čezsoče, Libelič, Pivke in Podkorena pomerile 
v dveh igrah: v delanju strgač in prešanju mošta. Foto: Mitja Miklavčič - Mikla

nja ni šlo; vsako polno uro pa so izž-
rebali tudi po dve vstopnici. Glavno 
nagrado, kajak Prijon sport centra 
Čezsoča, so podelili kot zadnjo. 
Šest najmočnejših fantov se je pote-
govalo za naziv kerlc Kmečkih iger 

Čezsoča 2017. Z žago amerikanko, 
ki je sicer namenjena dvema može-
ma, je moral en sam tekmovalec v 
najkrajšem času prežagati smrekov 
hlod. Na koncu je ekipno slavila eki-
pa iz Libelič, Maks Rožej, član eki-

pe Libeliče, pa si je priboril tudi na-
ziv kerlc Kmečkih iger Čezsoča 2017 
in tako zadržal lanskoletni naziv.
Milan Štulc

FESTIVAL FOLKLORNIH 
SKUPIN
Bovec – Festival slovenskih folklornih 
skupin se je 15. julija odvil na bov-
škem trgu – domači folklorni skupini 
se je pridružila še Folklorna skupina 
folklornega društva Vransko. V sklo-
pu prireditve so za dodatno popes-
tritev poskrbeli tudi napevi domačih 
harmonikarjev, članov Harmonikar-
ske sekcije BC, in stari napevi v iz-
vedbi Buških čeč, ki so redne spre-
mljevalke Folklorne skupine BC.

Organizator, Folklorna skupina BC, 
je sicer v goste povabila več folklor-
nih skupin, a se je povabilu odzvala 
le folklorna skupina z Vranskega. 
Pesmi in plesi so na bovški trg priva-
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Dogovor Bovca in Pulja o 
izmenjavi u~encev

Konec avgusta se je župan Občine 
Bovec Valter Mlekuž odzval povabi-
lu puljskega župana Borisa Miletića. 
Na delovnem srečanju v Pulju sta 
zasnovala prve oblike sodelovanja 
obeh mest, začenši z izmenjavo 
učencev. Prvi naslednji korak bovške-
ga župana je bil sestanek z ravnate-
ljem OŠ Bovec iztokom kendo in 
učiteljem športa na OŠ Bovec Petrom 
Vitezom. Oba sta bila navdušena nad 
dogovorom obeh županov, skupaj pa 
so že prišli do konkretnih zamisli. 
»Princip izmenjave bo temeljil na 
tem, da bodo naši učenci bivali v Pu-
lju v poletnem času, Puljski pa pri 
nas v zimskem. Ker želimo z izme-
njavo začeti čim prej, bomo poskuša-
li pripraviti vse, da bi lahko že to 

BOVŠKI IN PULJSKI ŽUPAN STA SE DOGOVORILA ZA IZMENJAVO UČENCEV, kar sta z nav-
dušenjem sprejela tudi ravnatelj OŠ Bovec Iztok Kenda in učitelj športa Peter Vitez.

se zvrstili pozdravni nagovori. Ob 
Zanetteju, ki je zbrane nagovoril tudi 
v slovenščini, sta prisotne pozdravila 
tudi celovška podžupanja in bovški 
župan Mlekuž. Slednji je poudaril 
osnovno potrebo po krepitvi prijatelj-
skih odnosov med obmejnimi obči-
nami in širitev tega prijateljstva tudi 
drugam. Poudaril je dejstvo, da je 
Občine Bovec že doslej odlično sode-
lovala z Občino Trbiž, prav tako pa 
so se prijateljski odnosi stkali tudi 
med njim in prejšnjim dolgoletnim 
županom, ustanoviteljem Alpenfesta 
Renatom Carlantonijem. Ob koncu 
slovesnosti je Mlekuž tudi uradno 
povabil kolega Zanetteja in novo ož-
je vodstvo trbiške občine na obisk 
Bovškega. Povabilo je župan z vese-
ljem sprejel.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Utrinki

NA TRBIŽU SO POLETI PRIPRAVILI ŽE DESETI ALPENFEST. Začel se je s tradicionalno para-
do različnih folklornih skupin v tradicionalnih narodnih nošah oziroma oblekah, uradno pa ga je 
odprl novi trbiški župan Renzo Zanetti.

zimo gostili prvo skupino učencev,« 
je vidno zadovoljen po koncu sestan-
ka povedal župan Mlekuž.

Po osnovni zamisli bi puljske učen-
ce namestili v Logu pod Mangartom, 
kjer jim bodo na voljo primerno 
smučišče za začetnike, sankanje, tek 
na smučeh in druge zimske radosti. 
Predstavniki OŠ Bovec bodo poskr-
beli za logistiko, način izvedbe in 
ustrezno mentorstvo. Komunikacija 
med Bovcem in Puljem bo za zdaj 
potekala med predstavnikom OŠ Bo-
vec in predstavnikom šolstva v Obči-
ni Pulj. »Sam sem navdušen nad 
zamislijo oziroma odločitvijo obeh 
županov, saj so tovrstne izmenjave 
izjemnega pomena. Seveda bo treba 
podrobnosti in pogoje za udeležbo 
konkretno še določiti, že zdaj pa smo 
odločeni, da bo šlo za izmenjavo 

učencev nižjih razredov,« je ob koncu 
sestanka dejal ravnatelj OŠ Bovec Iz-
tok Kenda.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Alpenfest Trbiž
Na Trbižu (Italija) so poleti pripra-

vili že deseti Alpenfest. Začel se je s 
tradicionalno parado različnih fol-
klornih skupin v tradicionalnih narod-
nih nošah oziroma oblekah, ki so se v 
spremstvu glasbene skupine Gruppo 
bandistico Valcanale podale s spod-
njega na zgornji Trbiž. Uradnega 
odprtja Alpenfesta se je udeležil tudi 
župan Občine Bovec Valter Mlekuž, 
ki se je ob tej priložnosti tudi prvič 
srečal z novim trbiškim županom 
Renzom Zanettejem.

Kot po navadi je Alpenfest odprl 
župan Občine Trbiž. Še pred tem so 

bili lepo število domačih poslušalcev 
in turistov, ki znajo ceniti ohranjanje 
starih šeg ter navad, kar so potrjeva-
li z bučnimi aplavzi in glasnim spod-
bujanjem. Festival si je ogledal tudi 
župan Občine Bovec Valter Mlekuž.
Besedilo in foto: Milan Štulc

LETNI KINO JE ČEZ VSE POLETJE V BOVEC PRIVABIL VELIKO ŠTEVILO OBISKOVALCEV. 
Ogled filmov na prostem, predvajanih na velikem platnu in z odlično zvočno kuliso, je bil prepro-
sto pravi užitek.

FESTIVAL FOLKLORNIH SKUPIN je na bovški trg privabil lepo število domačih poslušalcev in 
turistov, ki znajo ceniti ohranjanje starih šeg ter navad, kar so potrjevali z bučnimi aplavzi in 
glasnim spodbujanjem.

LETNI KINO ODLI^NA 
PRIDOBITEV
Bovec – V nizu torkovih predstav 
pod milim nebom ob A postaji kro-
žnokabinske žičnice Kanin in baru 
Kaninske legende so bili organiza-
torji lahko že z obiskom prve pred-

stave izjemno zadovoljni, skozi vse 
poletje pa je letni kino privabil veliko 
število gledalcev od vsepovsod. 
Filmske večere je pripravljal Sončni 
Kanin, za odlično tehnično podporo 
pa je poskrbelo osebje Kulturnega 
doma Bovec. 

Ogled filmov na prostem, predvaja-
nih na velikem platnu in z odlično 
zvočno kuliso, je bil preprosto pravi 
užitek, zato je odločitev za nadalje-
vanje tudi v prihodnjem poletju že 
kar samoumevna.
Besedilo in foto: Milan Štulc
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Ob~ina Kobarid

Iz ob~inskih uprav

Intervju z `upanom
Če bi trdila, da sem tokratni intervju pripra-

vila sama, bi se gladko zlagala. nastal je namreč 
ob pomoči posameznih prebivalcev občine ko-
barid. Zanimalo me je, kaj bi vprašali župana, 
če bi morali z njim pripraviti intervju? najpogo-
stejša vprašanja sem nato strnila in jih uporabi-
la pri pripravi intervjuja, ki je pred vami.

Poglejmo si, kaj vse zanima posamezne prebi-
valce občine Kobarid in kakšni so bili odgovori 
župana Roberta kavčiča, ki občino vodi svoj dru-
gi mandat.

koliko praznega prostora je še v poslovni coni?
Poslovna cona v Kobaridu res daje občutek, da 

je v njej še veliko prostih parcel. Temu ni tako, saj 
so zdajšnji lastniki ta zemljišča kupili »na zalogo«. 
Ob prodaji ni nihče pomislil na postavitev pogod-
benih rokov za začetek gradnje in poslovanja, s 
čimer bi lastnike na neki način prisilili, da zemlji-
šča zaživijo.

Na občini resno razmišljamo, da bi prav zaradi 
takih primerov uvedli večjo dajatev na stavbna 
zemljišča, predvsem v obrtni coni, kjer je največji 
razvojni potencial in kjer parcele ostajajo prazne 
oziroma ne služijo namenu.

V obrtni coni je trenutno prosta zgolj ena par-
cela, ki se nahaja pod barom Teja. Velika je okoli 
7.000 m2, potrebne so še določene uskladitve, pred-

vsem s sosednjo tovarno TIK, da se parcela smi-
selno zaokroži. Nekaj prostora se še najde, vlada 
pa trenutno eno takšno …, če rečeva … srednje 
zanimanje za ta zemljišča. Mogoče bo tudi s stra-
ni občine treba narediti korak naproti.

kako pa je s cenami zemljišč v poslovni coni?
Pred prodajo je občina sicer dolžna pridobiti 

cenitev zemljišča, cene pa bi se verjetno gibale 
med 30 in 40 evrov na m2; odvisno od tega, kako 
bi bile komunalno opremljene. Velja omeniti, da 
je v načrtu izgradnja nove transformatorske posta-
je. Del daljnovoda bi speljali v zemljo, tako da bo 
tudi s tem manj težav.

kako ste zadovoljni z gospodarskim stanjem v 
občini?

Sam imam stalne stike z različnimi gospodar-
stveniki v naši občini, kot tudi tistimi izven nje, ki 
zaposlujejo naše občane. Večina podjetnikov po-
gosto potarna, da težko dobi ustrezno delovno 
silo. Imamo na primer podjetje, ki, da zagotovi 
nemoteno proizvodnjo, delavce vozi iz Štajerske. 
Pri tem bi rad poudaril še nekaj! Mislim, da je 
treba razmišljati v smeri, da bo treba dobro, zane-
sljivo oziroma primerno delovno silo tudi primer-
no nagraditi – tako s plačo kot z drugimi bonusi, 
na primer izobraževanje, prosti čas, rekreacija …

V dolini Soče zadnja leta podiramo nočitvene 
rekorde. Ste pričakovali tak naval? Se je sploh 
možno tako na hitro pripraviti na kaj takega?

Sezona lahko vedno preseneti v pozitivni ali 
negativni smeri. če je obiska preveč, potem to ni 
ravno vsem po volji, če pa ga je premalo, spet ni 
pravega učinka. Treba je iskati pravo razmerje med 
željami in potrebami domačinov ter gostov. Mislim, 
da imamo domačini še vedno prednost, saj smo 

KOBARIŠKI ŽUPAN ROBERT KAVČIČ je prepričan, da se lah-
ko s skupnimi močmi, sodelovanjem in konstruktivnim dialo-
gom doseže, da bo občina Kobarid vsako leto še lepša, boljša 
ter prepoznavnejša. Foto: T. Š. F.

Utrinki

SPOMINSKA PLO[^A NA 
SEDLU PREVALA
Prevala – Septembra je šest članov 
salzburškega združenja KuK IR 59 
– Erzherzog Rainer postavilo spo-
minsko ploščo, ki v treh jezikih obe-
ležuje spomin na 36 vojakov polka 
Rainer, ki so med 26. in 28. okto-
brom 1917 v 12. soški bitki padli 
med Prevalo in Vratnim vrhom. Po-
stavitev plošče je plod številnih pro-
stovoljnih delovnih ur članov ome-
njenega društva, načrtovanj in 
usklajevanj, pri čemer je prek zgo-
dovinarja Vinka Avsenaka tvorno 
sodelovala tudi Občina Bovec. 
Avsenak je bil vidno zadovoljen, saj 
jim je s skupnimi močmi uspelo po-
staviti ploščo. »Žal je zmanjkalo ča-
sa za primerno slovesnost, ki pa jo 
načrtujemo za naslednje leto, pre-
dvidoma v poletnih mesecih, ko 
bo minevalo sto let od pokopa teh 
vojakov,« je povedal in se v imenu 
društva iz Salzburga, Črnega križa 
Avstrije in v svojem imenu zahvalil 
vsem za sodelovanje ter podporo.

Kot smo v prejšnji številki SOČAsni-
ka že pisali, se je prvega ogleda, v 
okviru katerega so skupaj določili 
mesto postavitve spominske table, 
udeležil tudi bovški župan Valter 
Mlekuž. Ob postavitvi plošče je če-

SPOMINSKA PLOŠČA V TREH JEZIKIH 
OBELEŽUJE SPOMIN NA 36 VOJAKOV 
POLKA RAINER, ki so med 26. in 28. okto-
brom 1917 v 12. soški bitki padli med Prevalo 
in Vratnim vrhom. Foto: Paul Wieland

stital vsem, ki so s tako veliko vne-
mo pripravljali in izpeljali vse potre-
bno za izvedbo. Stroške postavitve 
so krili pobudniki, Občina Bovec pa 
je izdala potrebno soglasje. Pri po-
stavitvi je sodelovala tudi Ustanova 
»Fundacija Poti miru v Posočju«, ki 
je na Zavodu za varstvo kulturne de-
diščine Nova Gorica pridobila dovo-
ljenje za postavitev.
Milan Štulc

V ILUSTRACIJE UJETI ZGODBI 
DVEH VOJAKOV
Kobarid – Ob obeleževanju 100. 
obletnice bitke pri Kobaridu in kon-
ca soške fronte je bila med 8. sep-
tembrom in 15. oktobrom v prostorih 
Ustanove »Fundacije Poti miru v Po-
sočju« na ogled še ena v nizu razstav 
na temo prve svetovne vojne. Tokrat 
je fundacija razstavila zelo zanimive 
ilustracije slovenskega slikarja in ilu-
stratorja Damijana Stepančiča.
Njegove risbe ponazarjajo resnični 
zgodbi Antona in Arsenija, dveh 

slovenskih vojakov, ki sta se borila v 
prvi svetovni vojni. Anton je bil de-
dek ilustratorja Damijana Stepanči-
ča, Arsenij pa dedek zgodovinarja 
Marka Simića, ki je bil tudi gost od-
prtja razstave. Ilustracije so z opi-

RISBE SLIKARJA STEPANČIČA ponazarjajo 
resnični zgodbi Antona in Arsenija, dveh slo-
venskih vojakov, ki sta se borila v prvi svetov-
ni vojni. Foto: arhiv Ustanove “Fundacija 
Poti miru v Posočju”
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tu celo leto. Se pa moramo zavedati, 
da živimo v turistični občini in da je 
treba na ta račun kdaj tudi potrpeti. 
Glede števila turistov in potencialne 
preobremenjenosti posameznih ob-
močij pa je tako, da je treba obisko-
valce pravilno usmerjati ter jih razpr-
šiti po vsem območju, ki je zagotovo 
zanimivo in tudi vredno obiska. S 
tem tudi povečujemo dodano vre-
dnost in razvojni potencial širšega 
območja.

katera je bila najbolj obljudena tu-
ristična točka letošnjega poletja?

Večina je to poletje dobesedno dr-
vela v Nadižo, k slapu Kozjak in na 
planino Kuhinja. Pri slapu Kozjak je 
bila že nekoliko neobvladljiva situa-
cija, kar je predstavljalo tudi določe-
na varnostna, mogoče tudi ekološka 
tveganja. V želji po ohranitvi narav-
nih biserov bomo dolgoročno prisi-
ljeni uvesti nekatere ukrepe, o kate-
rih pa je ta trenutek še prezgodaj 
govoriti. Trenutno na upravi poteka 
analiza stanja in se pripravlja predlo-
ge za izboljšave za naslednjo turistič-
no sezono. Pa da ne bo pomote, tu 
nimam v mislih samo slapa Kozjak, 
ampak tudi druge turistične točke, 
kjer bo treba izvesti kakšne dodatne 
ukrepe.

kako se je po vašem mnenju obne-
sla odločitev, da občina zaračuna 
parkirišča v središču kraja?

Verjamem, da je vsaka sprememba 
na začetku nekoliko stresna in lahko 
povzroča nezadovoljstvo med ljudmi. 
Mislim, da so oziroma smo se upo-

rabniki hitro navadili na nov parkirni 
režim. Na občini ne zaznavamo ve-
čjih pritožb, zato menim, da smo 
sprejeli pravo odločitev. Poudariti ve-
lja, da smo ob uveljavitvi režima bolj 
dosledno izvajali tudi nadzor, kar je 
mogoče povzročilo slabo voljo, ven-
dar, kot že rečeno, večjih oziroma 
omembe vrednih težav glede tega ni. 
S parkirnim režimom smo dosegli 
glavne cilje v dobro vseh, ki tu živi-
mo in delamo. Zagotovili smo dovolj 
parkirnih mest, večjo pretočnost in 
ne nazadnje tudi več sredstev za po-
vratna vlaganja v urejanje kraja.

kam gre namenski denar od par-
kirnin in dovolilnic za vodne dejav-
nosti, kot so kajak, rafting itd.?

Ta denar se namensko vrača za 
ureditev novih parkirnih mest ozi-
roma za sanacijo starih in dotrajanih 
parkirišč, urejanje prometnih površin 
ali novih vstopno-izstopnih točk. Prav 
tako se sredstva namenijo za zago-
tavljanje sanitarij in zabojnikov za 
odpadke na turističnih točkah.

lokalni javni prevoz HOP-On, HOP-
OFF deluje po pričakovanjih. Zata-
knilo pa se je s prevozi v sosednjo 
Benečijo ... kaj je bil pravzaprav 
vzrok in ali ga bo mogoče v prihod-
nje odpraviti?

Poudariti velja, da je bila organiza-
cija (in posledično tudi plačilo) pre-
vozov po Benečiji v domeni čezmej-
nih partnerjev, Zavoda SMO iz Špe-
tra in Občine Tipana. Na Občini 
Kobarid smo prijateljem iz zamejstva 
pomagali pri usklajevanju linij, tako 

da se na treh točkah avtobusa z obeh 
strani meje srečata in se s tem zago-
tavlja čezmejna pretočnost. Z naše 
strani smo na tak način letos tudi že 
izvajali prevoze. Kolikor mi je znano, 
je šlo za zaplet s strani italijanske 
zakonodaje, ki je na tem področju 
izjemno stroga in ima določena pra-
vila, ki jih pri nas ne poznamo. Tako 
da tu ne gre za to, da bi se naši so-
sedje onkraj meje premislili oziroma 
ne bi bili več zainteresirani. Glede na 
to, da smo projekt vseeno uskladili, 
sem prepričan, da ga bomo v prihod-
nji sezoni tudi realizirali in s tem na 
tem področju v Sloveniji zagotovo 
zaorali ledino! Sicer pa smo s to 
zgodbo …, čeprav še zdaleč ne gre 
za dobro finančno donosnost … na 
naši občini izjemno zadovoljni, saj 
ima veliko drugih, neprofitnih in po-
zitivnih učinkov.

trenutno najbolj aktualna tema na 
livku je nekdanji gostinski objekt 
kadore, za katerega se šušlja, da 
naj bi ga pod okrilje vzeli novi in-
vestitorji. kaj se dogaja s tem 
objektom? kdo so novi investitorji 
in kakšno funkcijo naj bi po novem 
opravljal?

Ah, okoli tega tudi sam slišim vse 
mogoče. Dejansko je bil izkazan in-
teres po odkupu objekta. Ampak tu 
moramo biti vseeno nekoliko previ-
dni, saj ni naš cilj, da ga prodamo 
prvemu kupcu brez tehtnega premi-
sleka. Zavedamo se, da se lahko po-
javijo tudi špekulativni nameni … 
Vsekakor si želimo, da bi stavba de-
jansko ponovno zaživela, dobila neko 

smiselno vsebino in s tem dodano 
vrednost tudi za vasi na Livškem. 
Razmišljamo o možnostih s področja 
turizma in o tem, da bi našli kakšno 
ustrezno povezavo, ki bi lahko vklju-
čevala tudi prostore nekdanje šole na 
Livku. Mogoče bi se lahko tu čez 
poletje naši gostje udeleževali pole-
tnih oziroma počitniških delavnic, 
kjer bi se na primer spoznavali in 
učili pripravljati našo lokalno hrano. 
Možnosti pa je še veliko več.

Že drugo leto sodelujete tudi pri 
projektu evropski teden mobilnosti, 
pri čemer spodbujate vse oblike 
trajnostne mobilnosti. Razmišljate 
morda o dodatnih pločnikih za do-
mačine, ki živijo v bližnjih vaseh? 
tu imam v mislih predvsem prebi-
valce Mlinskega, ki se v kobarid 
odpravijo peš kar ob glavni cesti, 
kar pa z vidika varnosti ni najbolj 
primerno.

Ne, o tem nismo razmišljali. Kon-
kretnih pobud, kolikor mi je znano, 
za to tudi ni bilo. Gre seveda za po-
membno državno cesto, kjer občina 
sama nima vpliva. Lahko poda pred-
log za investicijo in se usklajuje z 
Direkcijo RS za infrastrukturo. Mo-
goče bi bilo bolj smiselno razmišljati, 
da bi pešce z Mlinskega preusmerili 
na pot, ki vodi z Idrskega v Kobarid. 
V tem primeru bi se bilo treba pred-
hodno uskladiti z lastniki zemljišč.

Prebivalci so v času poletne turistič-
ne sezone izrazili željo po več doga-
janju v samem središču kobarida v 
pozno popoldanskih oziroma večer-

Utrinki

som zgodb obeh vojakov izdane tudi 
v slikanicah.

Sočasno z odprtjem razstave pa je 
bila predstavljena tudi nova mono-
grafija Cvetje – Mengore v viharju 
vojne 1915–1917, avtorja Lovra 
Galića, o njej pa si lahko preberete 
v SOČAsnikovi knjižni polici.
Urška Lazar, Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju«

PROSTOR VOJNE IN PROSTOR 
MIRU
Dre`nica – V slikoviti vasici Drežni-
ca se je tretjo avgustovsko soboto 
na 12. extemporu Atelje pod Krnom, 
ki ga je organiziralo Društvo likovnih 
ustvarjalcev (DLU) Tolmin, zbralo 
skoraj 70 slikarjev iz Slovenije in Ita-
lije. Ker letos mineva sto let od ču-
deža pri Kobaridu, so udeleženci 
pod mentorstvom akademske slikar-

ke Jane Dolenc ustvarjali na temo 
»Prostor vojne in prostor miru«.

Posebno pozornost smo namenili 
najmlajšim slikarjem; teh se je na-
bralo za dobro tretjino. Poskrbeli 
smo, da so imeli s čim ustvarjati, iz-
brali smo jim najlepši prostor, jim za-
gotovili strokovno vodstvo, na raz-
stavi pa so dobili tudi svoj kotiček. 
Zanimiv je bil otroški pogled na tiste 
čase in prijetno jih je bilo opazovati, 
s kakšno preprostostjo ter neobre-
menjenostjo so slikarsko izrazili svo-
je misli.

Odprtje razstave je bilo še istega 
dne v Kobaridu v prostorih Ustanove 
»Fundacija Poti miru v Posočju«. S 
flavto ga je popestrila Manca Stres, 
pismo vojaka pa nam je prebrala Sil-
va Mlekuž.
Besedilo in foto: Dare Trobec, 
predsednik DLU Tolmin

12. EXTEMPORE ATELJE POD KRNOM je letos potekal v luči dogajanja pred sto leti. Slikarji so 
tako ustvarjali na temo »Prostor vojne in prostor miru«, svoja dela pa so predstavili na razstavi v 
Kobaridu.
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nih urah. Zanima jih, zakaj je letos 
manj prireditev, kot jih je bilo sicer.

Joj, s temi prireditvami je vedno 
križ! (se nasmehne) Eni bi jih imeli 
še več, drugi pa seveda tarnajo, da 
nimajo miru. Kdor bo našel pravo 
mero, s katero bomo vsi zadovoljni, 
ta bo zmagal! (smeh)

Sam menim, da je dogajanja dovolj 
in da se skozi celo leto najde pro-
gram za vse generacije in okuse. Po-
nosen sem, da Kobarid vsako leto 
gosti velike, markantne, odmevne 
dogodke na državni in celo medna-
rodni ravni. če spomnim … letos 
smo gostili vojaške orkestre šestih 
držav, državno preverjanje usposo-
bljenosti ekip prve pomoči, svetovni 
pokal v natančnosti pristajanja z ja-
dralnimi padali, tradicionalni Kobari-
ški sejem in tek, Jestival, obudili smo 
staroverstvo, izvedli kino pod zvez-
dami, koncerte in še bi lahko našte-
val. Pred nami je decembrski čas in 
koledar se že polni.

imate za konec morda še kakšno 
sporočilo za vaše občane?

Občankam in občanom iskreno 
čestitam ob občinskem prazniku in 
se veselim sodelovanja z vsemi tudi 
v prihodnje. S skupnimi močmi, so-
delovanjem in konstruktivnim dialo-
gom bomo dosegli, da bo občina 
Kobarid vsako leto še lepša, boljša ter 
prepoznavnejša. Letošnjim nagrajen-
cem pa čestitam in se jim zahvalju-
jem za vse, kar so naredili za naše 
občane.
Pogovor pripravila: Tatjana Šalej 
Faletič

Ob~ina Kobarid podelila 
nagrade

Na slavnostni seji Občinskega sve-
ta Občine Kobarid, ki je 12. oktobra 
potekala v kobariškem kulturnem 
domu, so podelili nagrade letošnjim 
občinskim nagrajencem. 

ljudmila Volarič je PLAKETO pre-
jela za dolgoletno nesebično prosto-
voljno delo v Društvu upokojencev 
Kobarid, ki se mu je pridružila po 
upokojitvi in leta 2002 prevzela taj-
niška dela. Dela je bilo vedno več, saj 
se je postopoma nanjo preneslo delo 
vseh sprva še delujočih komisij in 
odborov, ki so pokrivali od športa, sta-
novanjskih zadev, organizacije izletov 
pa vse do pogrebov. Zaradi njene vo-
lje in odgovornosti do dela na tem 
mestu vztraja še danes. V društvo 

vlaga veliko energije, saj se zaveda, 
kako pomembno je za lokalno oko-
lje, da tako društvo aktivno živi. Sku-
paj z drugimi člani obiskuje starejše 
v domu upokojencev, sodeluje z dru-
gimi društvi in lokalno skupnostjo.  

Za 70 let uspešnega delovanja in 
skrb, ki jo namenja varstvu divjadi 
ter narave, je PRIZNANJE prejela Lo-
vska družina Kobarid. Poleg lova se 
Lovska družina Kobarid ukvarja tudi 
z naravovarstvenimi dejavnostmi – 
predvsem z usmerjanjem divjadi in 
varstvom zavarovanih vrst divjadi. 
Opravljajo lovsko-čuvajsko službo, 
odpravljajo posledice škode, ki jo 
povzroča divjad, vzdržujejo lovske 
steze, gorske poti, košenice in krmi-
šča, skrbijo za lovske koče ter preže. 
Odzovejo se tudi ob drugih organizi-

ranih akcijah, svoje znanje in izku-
šnje pa prenašajo na mlajše rodove.

Valentin Zdravko Mazora je PRI-
ZNANJE prejel za predanost zbiranju, 
ohranjanju in predstavljanju kultur-
nozgodovinske dediščine Breginjske-
ga kota in občine Kobarid. Predmete 
je začel zbirati po popotresni obnovi, 
ko je kot predsednik krajevne sku-
pnosti pomagal odpravljati posledice 
in za to prejel priznanje občine. S 
sinom Zdravkom sta kasneje začela 
zbirati orožje in gradivo, povezano z 
obema vojnama. Njihova Etnološko-
vojna zbirka predstavlja del turistične 
ponudbe in je leta 2012 prejela pre-
stižno priznanje Slovenskega etno-
grafskega društva, Murkovo listino.

DENARNO NAGRADO je za deset 
let uspešnega delovanja prejela Gle-

PREJEMNIKI LETOŠNJIH PRIZNANJ IN NAGRAD OBČINE KOBARID na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Kobarid, ki je potekala v 
četrtek, 12. oktobra, v kulturnem domu. Foto: T. Š. F.

Utrinki

ULI^NA RAZSTAVA  
O @IVLJENJU V ^ASU  
SO[KE FRONTE
Kobarid – Letos mineva sto let od 
bitke pri Kobaridu, imenovane tudi 
»čudež pri Kobaridu«, s katero se je 
končala soška fronta. Ustanova 
»Fundacija Poti miru v Posočju« je to 
okroglo obletnico obeležila s števil-
nimi dogodki in dejavnostmi, med 
katerimi je tudi razstava, postavljena 
v okenske okvirje posameznih stavb 
na Gregorčičevi ulici. Iz različnih do-
mačih ter tujih fotografskih arhivov 
smo pridobili arhivske fotografije Ko-
barida in okolice iz časa soške fron-
te, jih povečali ter postavili na ogled 
domačinom in turistom.

Zanimive fotografije prikazujejo vojake 
na kobariškem trgu in ulicah, barake 
ter šotore v okolici Kobarida, nado-
mestni most čez reko Sočo, vojaško 

RAZSTAVA, POSTAVLJENA V OKENSKE 
OKVIRJE POSAMEZNIH STAVB NA GRE-
GORČIČEVI ULICI, spominja na življenje v 
času 1. svetovne vojne. Foto: arhiv Ustanove 
»Fundacije Poti miru v Posočju«

rabo živali v transportne namene, 
zobozdravstveno oskrbo vojakov itd.
Na oknih stavbe, v kateri domuje 
podjetje Mines Ib, je poleg drugih 
fotografij predstavljena tudi zgodovi-
na te stavbe, v kateri je bila v času 
soške fronte italijanska vojaška bol-
nišnica. Za obeleževanje te po-
membne obletnice smo oblikovali 
poseben logotip, ki je v obliki zasta-
vic postavljen na obcestnih lučeh 
Gregorčičeve ulice in kobariškem tr-
gu. Križi predstavljajo grobove padlih 
vojakov, cvetovi spominčic pa spo-
min na te vojake in dogodke izpred 
sto let ter opominjajo, da se vojne 
ne bi smele nikoli več dogajati.
Razstavo na prostem smo 19. sep-
tembra v okviru Evropskega dneva 
mobilnosti predstavili tudi učencem 
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid.
Urška Lazar, Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju«

MRZLI STUDENEC
Kobarid – Turistično društvo (TD) 
Kobarid je že pred dvema letoma za-
čelo urejati prostor, ki ga domačini 
poznajo pod imenom Mrzli stude-
nec. S tem smo želeli obuditi spo-
min na 16. avgust 1331. Naj spo-
mnimo, da je omenjenega dne nad 
Kobaridce, ki so častili neko drevo 
in studenec, iz Čedada prišla križar-
ska vojska. Ta dan so vojaki izruvali 
drevo, studenec pa zasuli s kamni.

Na zahodu zanimanje za stara ver-
stva in mitologijo narašča zadnjih sto 
let. Postopoma so se začele vračati 
prve vrednote izumrlih indijanskih in 
drugih ljudstev, ki so živela z naravo 
ter se pojmovala kot njen del. Med-
tem ko so nekateri narodi skrbno 
negovali svojo mitologijo, smo mi la-
stno slovensko in slovansko zane-
marjali. Danes se to pojmovanje vra-

pokopališče, ki se je nahajalo na 
delu današnje ulice Pri malnih, od-
hod italijanskih vojakov po preboju 
soške fronte 24. oktobra 1917, vra-
čanje domačinov iz begunstva, upo-
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dališka skupina Slavček z mentorico 
natašo špolad Manfreda. Skupina 
deluje v okviru kobariške OŠ, v pov-
prečju pa jo sestavlja 20 učencev 
zadnje triade. Vsako leto pripravijo 
celovito predstavo, ki jo odigrajo v 
Kobaridu. Gostujejo na sosednjih šo-
lah in mednarodnem festivalu Mittel-
teatro v čedadu. Sodelujejo tudi na 
srečanjih otroških gledaliških skupin, 
kjer so se trikrat uvrstili na regijsko 
srečanje ter prejeli srebrno plaketo. 
Za scenografijo in kostumografijo 
skrbi Petra škrjanc.

Drugo DENARNO NAGRADO so 
za dolgoletno nesebično delo v Klu-
bu malega nogometa Oplast Kobarid 
namenili Milanu Skoku. Po upoko-
jitvi se je vključil v delo kluba kot 
navijač, kasneje pa je postal njihova 
nepogrešljiva organizacijska pomoč 
tako na domačih tekmah kot na go-
stovanjih po Sloveniji, kamor je ekipe 
kot šofer tudi peljal. Svoje delo je 
opravljal prostovoljno, brez negodo-
vanj, z veliko mero odgovornosti in 
samoodrekanja. Prijazna beseda ter 
nasmeh mladih igralcev je bila zanj 
nagrada, ki mu je znova in znova 
dala energijo in ga vsako leto pope-
ljala na od 80 do 90 tekem.

Na prireditvi sta bili podeljeni tudi 
zahvali župana, ki sta ju prejela 
Stanko Rakušček in Davorin koren, 
prvi za nesebično pomoč ljudem, ko 
jo najbolj potrebujejo, drugi pa za 
prispevek k vzpostavljanju in spod-
bujanju sinergije med ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti ter gospodar-
skim razvojem v občini Kobarid.
Po obrazložitvah povzela: Mateja Kutin

Nalo`be v infrastrukturo 
Občina Kobarid je v preteklih me-

secih začela z večjimi naložbami v 
infrastrukturo v občinskem središču, 
po drugih krajih in na gozdni cesti 
na Ozben, kjer je urejeno vzletišče 
za padalce. V nadaljevanju jih na 
kratko predstavljamo.

ZAMenJAVA VODOVODA in 
ASFAltACiJA ODSekA CeSte nA 
UliCi SeRGeJA MAšeRA V 
kOBARiDU

Na odseku Ulice Sergeja Mašera v 
Kobaridu je avgusta potekala rekon-
strukcija (zamenjava) vodovoda in 
asfaltacija ceste. Vrednost celotne 
naložbe je znašala okoli 40 tisoč ev-
rov. Sredstva za izvedbo je občina 
zagotovila v proračunu za leto 2017.

UReDiteV kOBARiškeGA tRGA
Občina je začela z ureditvijo trške-

ga jedra Kobarida med župniščem in 
cerkvijo. Dela bodo trajala predvi-

doma do konca letošnjega oktobra. 
V sklopu naložbe se bo po načelu že 
urejenega prireditvenega prostora 
uredilo površine med župniščem in 
severno fasado cerkve. Na osrednjem 
trgu se bo odstranilo korenino stare-
ga kostanja in ob na novo zasajenem 
kostanju postavilo nove klopce.

Ocenjena vrednost naložbe znaša 
okoli 220 tisoč evrov. Občina bo sred-
stva zagotovila na podlagi sredstev iz 
21. člena Zakona o financiranju občin 
in letošnjega občinskega proračuna.

ZAMenJAVA VODOVODA in 
PRePlAStiteV lOkAlne CeSte 
V BReGinJU

V Breginju poteka zamenjava vo-
dovoda in preplastitev dela občinske 
ceste od odseka državne ceste do 
breginjskega jedra ter preplastitev 
dela javne poti od gasilskega doma 
do hišne številke 95. Skupna vre-
dnost naložbe znaša 91 tisoč evrov. 
Občina bo sredstva zagotovila na 

Utrinki

podlagi 21. člena Zakona o financira-
nju občin in iz Proračuna Občine 
Kobarid za leto 2017. Dela potekajo 
po načrtu in bodo predvidoma za-
ključena do konca oktobra.

iZGRADnJA VODOHRAnA 
BORJAnA

V septembru se je začela izgradnja 
vodohrana Borjana, ki bo trajala pre-
dvidoma do konca novembra. Vre-
dnost naložbe znaša okoli 78 tisoč 
evrov. Sredstva so zagotovljena iz 
proračuna Občine Kobarid.

GOZDnA CeStA OZBen
Občina Kobarid je v proračunih za 

leti 2017 in 2018 zagotovila sredstva 
za izdelavo gozdne ceste Ozben, ki 
vodi do urejenega vzletišča za padal-
ce, ki je od 20. 3. 2017 vpisano v 
register vzletnih točk na Agenciji za 
civilno letalstvo, z njim pa upravlja 
društvo Adrenalin Paragliding Team 
Gornje Posočje, ki je neposredno ob 

ča v velikem slogu. Opaža se na-
mreč pospešen obrat k naravi. Vse 
več ljudi želi spoznati, kako živijo 
drevesa in kako inteligentno primer-
ljive so živali. Studenec in drevo ni-
sta več nekaj, kar nam je dano sa-
mo v uporabo, ampak sobivata z na-
mi.
Člani društva smo se zato odločili, 
da 12. avgusta obudimo spomin na 
čaščenje naših prednikov. Povezali 
smo se z Društvom slovenski staro-
verci in v Domu Andreja Manfreda 
organizirali zelo uspešen celodnevni 
strokovni simpozij s pomembnimi 
predavatelji. Dvorana je bila dobese-
dno premajhna za vse obiskovalce. 
V večernem dogodku ob Mrzlem 
studencu pa smo nato pripravili še 
koncert Ljobe Jenče in Tomaža 
Plahutnika na citrah.

o tukajšnjem staroverstvu.

Člani TD si želimo, da bi dogodek 
postal tradicionalen, predvsem pa 
kot bogata kulturna dediščina zani-
miv tudi za turiste, ki obiščejo našo 
dolino.
Natalija Rot, predsednica TD Kobarid

SLOVESNOST NA PLANINI 
KUHINJA
Planina Kuhinja – Kljub zelo slabe-
mu vremenu se je 10. septembra pri 
planinski koči na planini Kuhinja 
zbralo več kot 80 udeležencev z na-
menom, da bi počastili spomin na 
partizanske boje v Krnskem pogorju 
v času druge svetovne vojne. Orga-
nizatorji prireditve Krajevna organi-
zacija Zveze borcev (KO ZB) Koba-

V SPOMIN NA IZKORENINJENO VERO PREDNIKOV – Člani Turističnega društva Kobarid so 
se odločili, da obudijo spomin na čaščenje naših prednikov. Foto: Dejan Ogrinec

Čeprav ne vemo natanko, kakšna je 
bila pravzaprav njihova vera, smo s 
tem dogodkom želeli izkazati spo-
štovanje veri naših prednikov, ki vsaj 

v nezavednem še vedno živi v nas. 
Na mestu, kjer je nekdaj potekalo 
čaščenje, smo zasadili lipo in name-
stili dve tabli, ki podajata informacije 

Foto: Nataša Hvala Ivančič Foto: Marko Lavrenčič Foto: Nataša Hvala Ivančič
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vzletišču za potrebe parkiranja odku-
pilo tudi zemljišče.

Ocenjena vrednost dvoletnega pro-
jekta znaša 59 tisoč evrov. Dela so se 
začela v avgustu in bodo v celoti za-
ključena prihodnje leto. Naložba 
vključuje odstranitev grmičevja in 
dreves po celotni trasi, ureditev bre-
žin, prepustov, izdelavo odtočnih 
jarkov, dovoz in vgradnjo gramoza 
ter dokončno valjanje vozišča.

Pri izvedbi projekta je sodelovala 
tudi Krajevna skupnost Drežnica, ki 
je navezala stik s strokovnimi služ-
bami Zavoda za gozdove Slovenije, 
Enota Tolmin in z lastniki zemljišč 
gozdne ceste, s katerimi je Občina 
Kobarid sklenila ustrezne služnostne 
pogodbe. Način izvedbe gozdne ceste 
je postal primer dobre prakse, ki ka-
že, da je s tvornim sodelovanjem 
krajevne skupnosti in posluhom kra-
janov za širši interes mogoče izvesti 
projekte, od katerih ima oziroma bo 
imelo korist celotno Kobariško.
Nataša Hvala Ivančič

Obnova javne razsvetljave v 
ob~ini Kobarid

Občina Kobarid je avgusta objavi-
la javno naročilo male vrednosti Pre-
nova javne razsvetljave v občini Ko-
barid. Javna razsvetljava je namreč v 
veliki meri zastarela, stroškovno ne-
učinkovita, energetsko potratna in 
neskladna z Uredbo o mejnih vredno-
stih svetlobnega onesnaževanja oko-
lja, zato je prenova nujno potrebna. 
Cilj je zagotoviti sodobno javno raz-
svetljavo, ki bo omogočala kakovo-
stno osvetlitev javnih površin ob so-
časnem zmanjšanju svetlobnega 

onesnaževanja in znižanju porabe 
električne energije ter izpustov oglji-
kovega dioksida. Predvidena je zame-
njava vseh obstoječih svetilk javne 
razsvetljave z ustreznimi. Ob tem se 
ne spreminja električno omrežje jav-
ne razsvetljave (odjemna mesta, pri-
žigališča in nadzemna ter podzemna 
kabelska infrastruktura se v celoti 
ohranijo), niti niso predvideni doda-
tni gradbeni posegi. V prenovo niso 
vključena naselja na Livškem ter Vr-
sno in Krn, kjer se tovrstna zamenja-
va ne izvaja zaradi vremenskih vpli-
vov (strel).

V občini Kobarid je skupaj name-
ščenih 640 svetilk (24 različnih ti-
pov), ki se napajajo iz 50 prižigališč. 
Obnova zajema 477 svetilk, ki se na-
pajajo iz 44 prižigališč. Obstoječe 

svetilke se bo zamenjalo s svetilkami 
z LED moduli. Poraba električne 
energije za javno razsvetljavo je v 
preteklem letu znašala 92,6 kwh na 
prebivalca, zakonsko dovoljena pora-
ba pa je 44,5 kwh na prebivalca. Po 
prenovi letna poraba ne bo presegala 
30 kwh.

Občina je po postopku javnega na-
ročila izbrala ustreznega izvajalca, in 
sicer podjetje Elektro Primorska, s 
katerim je podpisala pogodbo za pre-
novo javne razsvetljave v skupni vi-
šini 118 tisoč evrov. Z deli na terenu, 
ki bodo potekala po vnaprej določe-
nem razporedu, je izvajalec začel 
takoj po podpisu pogodbe. Prve sve-
tilke so tako že zamenjane na Dre-
žniškem. Obnova se bo nadaljevala v 
vaseh na levem bregu reke Soče, v 

Kobaridu z okolico in Trnovem ob 
Soči ter nazadnje v Breginjskem ko-
tu. Zaključila se bo predvidoma 30. 
oktobra.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Dolo~itev prodajnih mest za
prodajo blaga zunaj prodajaln

Občinski svet Občine Kobarid na 
podlagi Odloka o prodaji blaga zunaj 
prodajaln na območju občine Kobarid 
določa prodajna mesta za prodajo 
blaga zunaj prodajaln in nadomestilo 
za njihovo uporabo. Na osnovi Zako-
na o trgovini lahko občina v svojem 
aktu določi prostor, kjer se blago pro-
daja na premičnih stojnicah, s pro-
dajnimi avtomati in potujočo proda-
jalno. Občina Kobarid je pozvala 
krajevne skupnosti (KS), da predla-
gajo prodajna mesta na nepremični-
nah, ki so v lasti občine oziroma 
krajevne skupnosti. Na poziv se je s 
predlogi odzvalo šest KS. Občinska 
uprava jih je po opravljeni strokovni 
presoji v večini upoštevala. Višina 
nadomestila za uporabo prodajnih 
mest je primerljiva s cenami v ostalih 
občinah, upošteva pa se dejstvo, da 
ni dodatnih ugodnosti, kot so pokri-
tost prostora, stojnica, sanitarije, elek-
trika, voda in podobno.

člani občinskega sveta so na sep-
tembrski seji potrdili sklep, da se 
prodaja blaga na območju občine 
Kobarid lahko opravlja na naslednjih 
lokacijah:
• katastrska občina (k. o.) Kobarid: 

območje ob kulturnem domu in 
pri pokopališču;

• k. o. Ladra: Zaročišče;
• k. o. Vrsno: vaško jedro Vrsna, 

OBČINA KOBARID JE S PODJETJEM ELEKTRO PRIMORSKA PODPISALA POGODBO ZA 
PRENOVO JAVNE RAZSVETLJAVE. Vrednost naložbe znaša 118 tisoč evrov, z deli pa bodo 
zaključili predvidoma konec oktobra. 

Utrinki

rid, Planinsko društvo Kobarid in 
Združenje za vrednote NOB Bovec, 
Kobarid, Tolmin so pripravili kulturni 
program, v katerem so sodelovali 
učenci OŠ Simona Gregorčiča Ko-
barid, recitator Matej Muznik in 
Moški pevski zbor Justin Kogoj Do-
lenja Trebuša.
Slavnostni govornik zgodovinar in 
publicist dr. Jože Pirjevec je v svo-
jem govoru poudaril, da je bilo Krn-
sko pogorje, ki so ga zaznamovali 
obe svetovni vojni, pomembno ter 
krvavo bojišče v zgodovini sloven-
skega naroda. Narodnoosvobodilni 
boj je na tem območju pustil veliko 
dediščino. Spomnil je na Kobariško 
republiko, nastanek Goriške divizije, 
brigado Srečka Kosovela in pohod 
partizanskih enot v slovensko Bene-
čijo. V času, ko so se zavezniki izkr-

NA PLANINI KUHINJA so v začetku septembra počastili spomin na partizanske boje v Krnskem 
pogorju v času druge svetovne vojne. Foto: Jože Jeram

cali v Normandiji, so idrijsko-tolmin-
ski odredi prispevali k skupnemu 
porazu nacizma. Tudi več kot 80 let 
po koncu druge svetovne vojne pa 

del našega naroda še ni priznal, da 
smo bili tudi Slovenci del zmagovite 
koalicije in da je bil upor partizanov 
na naših tleh tudi boj, ki je v letu 

1991 privedel do lastne države.
Praporščaki Zveze društev Sever in 
TIGR, Zveze veteranov vojne za Slo-
venijo in borčevskih organizacij so 
še polepšali kuliso prireditve. Kljub 
temu da v koči ni bilo prostora za 
vse udeležence, se je druženje na-
daljevalo pozno v popoldan.
Vojko Hobič, predsednik KO ZB 
Kobarid

SPOMIN NA NEIZBE@NO 
TRAGEDIJO
Ba~a pri Modreju – Skoraj neopa-
zno je minila stoletnica tragičnega 
dogodka v Baški grapi. Pisal se je 
17. avgust 1917. Na domačiji Pri Lu-
šinu (hišna številka 58) je tistega 
dne padla italijanska granata, izstre-
ljena z Banjšic, ki je zadela stano-
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parkirišče na planini Kuhinja;
• k. o. Drežnica: parkirišče pri nogo-

metnem igrišču, vaško jedro Dre-
žnice;

• k. o. Idrsko: pri otroškem igrišču 
na Idrskem;

• k. o. Borjana: prostor nekdanje 
šole in pri spomeniku v Borjani;

• k. o. Sedlo: pri objektu KS Podbe-
la, ob skupnem hlevu v Podbeli, 
ob skupnem objektu, pri hišni šte-
vilki 1, javna pot – obračališče ob 
hiši številka 6;

• k. o. Logje: parkirišče ob ekolo-
škem otoku pri cerkvi, javna pot 
ob koritu pri nekdanji trgovini in 
v stari vasi pri vaškem jedru.
Za uporabo prodajnih mest se pla-

čuje nadomestilo (dnevno, mesečno 
ali letno), višina je objavljena na 
spletni strani Občine Kobarid.

Potujoče prodajalne uporabljajo 
primerne javne površine ob državnih 
in lokalnih cestah, ki so v lasti ali v 
upravljanju občine oziroma KS. Pro-
daja na teh lokacijah je za prodajalca 
s pridobljenim soglasjem občine do 
30 minut brezplačna. Po tem času pa 
se nadomestilo za prodajo obračuna 
po tarifi za dnevno uporabo prodaj-
nega mesta.

Nadomestilo za uporabo prodajnih 
mest za prodajo blaga zunaj proda-
jaln v času prireditev krije organiza-
tor dogodka v pavšalnem znesku 10 
evrov z DDV. Plačano nadomestilo 

velja za vse prodajalce, ki prodajajo 
na prireditvi.
Nataša Hvala Ivančič

Kobarid se je ponovno 
pridru`il Evropskemu tednu 
mobilnosti

Evropski teden mobilnosti je tudi 
letos od 16. do 22. septembra povezal 
mesta v prizadevanjih za človeku ter 
okolju bolj prijazne načine mobilno-
sti. K pobudi je uradno pristopilo 
2.510 mest iz 50 držav iz vsega sveta 
– med njimi tudi Kobarid. Letošnji 
slogan je bil Združimo moči, delimo 
si prevoz. Z deljenjem prevoza 
zmanjšujemo lastne transportne stro-
ške in znižujemo ogljični odtis, poleg 
tega pa naša dnevna potovanja posta-
nejo tudi zabaven družaben dogo-
dek.

V okviru Evropskega tedna mobil-
nosti je Občina Kobarid 19. septem-
bra v sodelovanju s Svetom za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Kobarid (SPVCP), OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid in Posoškim ra-
zvojnim centrom organizirala Dan 
mobilnosti v Kobaridu. Prireditev je 
okrnilo slabo vreme, vseeno pa je 
organizatorjem uspelo izpeljati del 
programa, ki so ga prestavili iz načr-
tovane za promet zaprte Gregorčiče-
ve in Manfredove ulice v prostore OŠ. 
Otroci, ki obiskujejo vrtec in mlajši 
osnovnošolci so si ogledali gledališko 

predstavo o prometni varnosti Tri 
kepice prometa, učenci višjih razre-
dov pa so spoznavali trajnostno mo-
bilnost ter varnost v prometu. O tem 
sta jim spregovorila tudi ravnateljica 
Melita Jakelj in kobariški župan Ro-
bert kavčič. Slednji je v svojem na-
govoru med drugim predstavil novo-
sti, povezane z izboljšavami prometne 
varnosti v kraju, ki jih je uredila ob-
čina. Še posebej je izpostavil nov plo-
čnik, ki vodi od Gregorčičeve ulice 
do šole in pločnik na ulici Sergeja Ma-
šere. Petošolcem je podelil kolesarske 
čelade, nagrado, ki sta jo SPVCP in 
občina, na podlagi preteklega uspe-

šnega dela, prejeli na pozivu Javne 
agencije za varnost v prometu. Ur-
ška lazar, predstavnica Ustanove 
»Fundacija Poti miru v Posočju«, pa 
jim je predstavila ulično razstavo, 
postavljeno na Gregorčičevi ulici, ki 
prikazuje dogodke izpred sto let. Za 
kulturni program prireditve so poskr-
beli osnovnošolci in njihovi učitelji. 
Sledile so športne dejavnosti v šolski 
telovadnici.

V okviru Evropskega tedna mobil-
nosti je občinski redar Janko Volarič 
v družbi kuža Pazija obiskoval tudi 
podružnične šole in vrtce.
Besedilo in foto: Mateja Kutin

EVROPSKEMU TEDNU MOBILNOSTI SE JE PONOVNO PRIDRUŽILA OBČINA KOBARID. V 
okviru prireditve je župan Robert Kavčič petošolcem podelil kolesarske čelade, nagrado, ki sta 
jo, na podlagi preteklega uspešnega dela, SPVCP in občina prejeli na pozivu Javne agencije 
za varnost v prometu.

Utrinki

vanjsko hišo in ubila mater Katarino 
Kofol ter njenih sedem otrok. Naj-
mlajša hči Ana je bila stara komaj 
eno leto. Tragedija je še dolgo od-
mevala v javnosti in se v skromnih 
zapisih ter fotografijah ohranila do 
današnjih dni.

Naj spomnimo, da je v bližini te doma-
čije mrgolelo vojaščine, ubojnih sred-
stev in druge vojaške opreme za 
oskrbovanje fronte na avstro-ogrskem 
delu tolminskega mostišča, Mrzlega 
vrha ter drugih položajev v krnskem 
pogorju. Posledice obstreljevanja so 
bile strahotne, saj je šlo v zrak celot-
no skladišče streliva za topove in 
drugega orožja, obseg katerega je 
bil ocenjen na 70 vagonov. Kot pravi 
ustno izročilo, se je po Baški grapi 
še tri dni po tem valil gost oblak iz-
gorelega smodnika, težke granate 
pa je razneslo na bližnja pobočja.

Zaradi naglega obstreljevanja itali-
janskega topništva se mati Katarina 
in njeni otroci niso mogli pravoča-
sno umakniti v bližnje kaverne, zato 
je bila tragedija neizbežna. Rešil se 

SPOMIN NA PRVO PADLO 
PARTIZANKO NA 
PRIMORSKEM
Tolminski Lom – Zadnjo avgustov-
sko nedeljo se je na domačiji pri 
Malenču zbrana množica spomnila 
pred 75 leti padle prve partizanke 
na Primorskem Vide Krošelj - Mar-
jance iz Cerknice. Na Tolminsko je 
prišla s 94-članskim Loškim odre-
dom, ki se je oktobra 1942 razdelil v 
dve skupini – z eno je okrepil pri-
morske partizanske enote na sever-
nem, z drugo pa na južnem delu Pri-
morske. V odredu je bila tudi dekli-
ška četa, s katero je prišla Marjan-
ca. Tudi ta četa se je razdelila. Na 
poti proti severu je v deževnem vre-
menu in hitri hoji Marjanco obutev 
tako ožulila, da je morala počakati 
ter okrevati na kmetiji pri Malenču v 
grapi pod Tolminskim Lomom.

Ker pa je italijanska vojska 12. no-
vembra izvajala veliko »čiščenje tere-
na«, je domači gospodar Marjanco v 
strahu, da je sovražniki ne bi dobili 
na domačiji, oprtal na hrbet in jo štu-

TRAGEDIJA JE BILA NEIZBEŽNA – V bližini domačije, kjer je izstreljena granata ubila Katarino 
Kofol in njenih sedem otrok, je mrgolelo vojaščine, ubojnih sredstev ter druge vojaške opreme 
za oskrbovanje fronte na avstro-ogrskem delu tolminskega mostišča, Mrzlega vrha in drugih 
položajev v krnskem pogorju. Foto: arhiv Simona Kovačiča

je le oče Franc, ki je ves pretresen 
odtaval k reki Bači, kjer so ga nasle-
dnji dan našli nezavestnega.

V spomin na ta dogodek je njegov 
potomec Franc Kofol (1927–2002) 
leta 1997 na pročelje obnovljene 
stanovanjske hiše dal vgraditi spo-

minsko ploščo, leta 2012 pa je bil 
predstavljen tudi knjižni zapis tega 
dogodka, ki nosi ime Pri Lušinu, de-
lo Tadeja Muniha. Knjigo je izdala 
in založila Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju«.

T. M.
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60 let uspe{ne zgodbe 
kobari{ke mlekarne

V petek, 8. septembra, je Kobarid 
v okviru praznovanja 60-letnice Mle-
karne Planika Kobarid obiskal mi-
nister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano mag. Dejan Židan. V pro-
storih Doma Andreja Manfrede je 
njega in podpredsednika Državnega 
zbora Matjaža nemca sprejel koba-
riški župan Robert kavčič. Srečanja 
se je udeležil tudi občinski svetnik 
Branko Velišček. Spregovorili so o 
kobariški ribogojnici Zavoda za ribi-
štvo Slovenije in drugih aktualnih 
projektih ter načrtih Občine Kobarid. 
Minister se je županu zahvalil za 

MLEKARNA PLANIKA KOBARID JE SEPTEMBRA PRIPRAVILA PRAZNOVANJE OB 60-LE-
TNICI DELOVANJA, ki se ga je udeležil minister mag. Dejan Židan. Ob tem pomembnem do-
godku je direktorici Anki Miklavič Lipušček čestital tudi kobariški župan Robert Kavčič.

predstavitev in sprejem, ki se je čez 
dan nadaljeval v kobariški mlekarni.

Župan Kavčič je ob tem velikem in 
pomembnem dogodku čestital direk-
torici Anki Miklavič lipušček, za-
poslenim, kmetom in vsem vpetim v 
uspešno zgodbo. V svojem nagovoru 
je poudaril pomen zadružništva in 
uspešnega podjetja, ki danes nudi 
zaposlitev ter socialno varnost števil-
nim občanom in obenem promovira 
tako Kobarid kot celotno dolino Soče. 
Slavnostni govornik mag. Dejan Ži-
dan pa je poudaril, da Mlekarna Pla-
nika res ni največja mlekarna v Slo-
veniji, je pa najbolj srčna.

Uvodne besede direktorice Lipu-

šček Miklavičeve so orisale pestro 
60-letno zgodovino mlekarne, ki je 
ob začetku dela leta 1957 začela 
predvsem s sirarstvom: »Med temi 
siri, ki so jih izdelovali v naši mle-
karni iz oddanega mleka na območju 
občin Bovec, Kobarid in Tolmin, so 
že tedaj izdelovali Tolminca, na ka-
terega smo še danes zelo ponosni,« 
je povedala in nadaljevala: »Danes 
stremimo k predelavi vedno novih, 
tudi inovativnih mlečnih izdelkov, 
kar dela našo mlekarno posebno. Po-
leg tega želi naša mlekarna slediti 
enemu in edinemu cilju, zaradi kate-
rega je bila pred 60 leti tudi ustano-
vljena, in to je odkupiti vse mleko, ki 
je pridelano v tej dolini.«

Danes mlekarna odkupuje in pre-
deluje izključno slovensko mleko, 
pridelano na hribovitih območjih ob-
čin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob 
Soči, Nova Gorica in Cerkno. Poseb-
no pozornost posvečajo svežemu, 
pasteriziranemu, nehomogenizirane-
mu mleku, ki ima specifičen poln 
okus.

Kulturni program slovesnosti so 
sooblikovali Oktet Simon Gregorčič 
Kobarid, vokalni kvartet iz Tolmina 
in Duo Bakalina. Svojo zgodbo o 
začetku dela pred 60 leti je z obisko-
valci delila domačinka Ada Čebokli, 
ki jo na mlekarno še danes vežejo 
lepi spomini.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Podpisala sta namero o 
sodelovanju 

V torek, 26. septembra, je Kobari-
ško na pobudo podžupana Marka 
Miklaviča in člana delegacije iz hon-
gkonškega združenja srednje velikih 
podjetij dr Georgea Soja, obiskala 
veččlanska delegacija iz kitajskega 
okrožja Chancheng. Goste je v pro-
storih občine sprejel kobariški župan 
Robert kavčič, tomaž Skočir, vodja 
oddelka za gospodarstvo, pa je zbra-
nim na začetku predstavil občino v 
številkah in na kratko opisal njene 
zanimivosti. Sledila je predstavitev 
okrožja Chancheng, nato pa sta si 
obe strani izmenjali zamisli o mo-
žnostih sodelovanja in poslovna da-
rila. Vsekakor je bilo čutiti željo po 
uspešnemu sodelovanju v prihodnje 
in izmenjavah na kulturnem ter turi-
stičnem področju.

Zato sta na koncu uradnega dela 
srečanja župan Kavčič in Du Mei 
podpisala tudi tako imenovani Me-
morandum o razvoju prijaznega so-
delovanja oziroma namero o sodelo-
vanju Občine Kobarid z omenjeno 
kitajsko provinco. Kot je pojasnil Ge-
orge So, bodo podpisan dokument 
poslali v potrditev na kitajsko zuna-
nje ministrstvo. Šele ko bo ministr-
stvo dalo zeleno luč, se bo sodelova-
nje lahko začelo tudi izvajati.

Ob tem nam je podžupan Miklavič 
zaupal tudi konkretno rešitev, ki so 

Utrinki

poramo odnesel v zavetje gozda. Med 
potjo pa so streli italijanskega orožja 
pokosili oba – Marjanco do smrti, 
gospodar pa je bil hudo ranjen, a je 
kljub temu preživel. Ta dan je padlo 
še nekaj partizanov, med njimi brata 
Maslo, ki sta pokopana v Avčah, saj 
je tako imenovano čiščenje terena 
zajemalo območje od Avč do Loma.

SPOMINSKA SLOVESNOST – Vsakih pet let se spomnijo prve padle partizanke na Primorskem. 

Vsakih pet let Združenje za vrednote 
NOB Bovec, Kobarid, Tolmin skupaj 
s Krajevnim odborom Združenja 
borcev (KO ZB) za vrednote NOB 
Most na Soči pripravi spominsko 
slovesnost v spomin na prvo padlo 
partizanko na Primorskem. Na leto-
šnji slavnostni prireditvi je prisotne 
nagovoril predsednik severnopri-

morskih borcev Rino Velikonja, ki 
je v svojem govoru velik pomen dal 
uporu Primorcev – od predvojnih ak-
cij TIGR, odpora domoljubnih ljudi 
proti fašizmu in nacizmu do konca 
vojne. Poseben slavnostni pomen 
vsem takšnim dogodkom pa daje 
dejstvo, da letos mineva tudi 70 let 
od priključitve Primorske k matični 
domovini. Ob tej priložnosti je priso-
tne nagovoril tudi župan Občine Tol-
min Uroš Brežan.
Besedilo in foto: Vojko Hobič, predsednik 
KO ZB za vrednote NOB Kobarid

VOLARCI GOSTILI ^LANICE 
TURISTI^NE ZVEZE 
GORNJEGA POSO^JA
Volarje – Turistična zveza Gornjega 
Posočja (TZGP) je 9. septembra po-
vabila svoja društva na drugi piknik. 
Letos ga je gostilo Rekreativno dru-
štvo Lahnica Volarje. Po dobrodošlici 
na igrišču Lahnica so se udeleženci 
devetih društev peš odpravili skozi 
vas v cerkev svetega Brikcija, kjer so 

z zanimanjem sledili razlagi etnologa 
in vodje Sektorja za nepremično kul-
turno dediščino pri Ministrstvu za 
kulturo Silvestra Gaberščka. Cerkev 
je bila postavljena v 13. stoletju. Stav-
bar Andrej iz Loke je v 15. stoletju 
prizidal prezbiterij, ki ga je okrog leta 
1530 skupaj s slavoločno steno po-
slikal Jernej iz Loke. Leta 1888 je 
bila podaljšana, dobila pa je tudi zvo-
nik. Notranjost je zasijala v današnji 
podobi v času popotresne obnove, ko 
so restavratorska dela trajala več let.

Po vrnitvi je predsednica društva go-
stitelja Jasna Rot predstavila njego-
ve dejavnosti in povedala, kako bo-
gatijo kakovost življenja v kraju. Naj-
več dela vlagajo v majsko prireditev 
Košpar, po kateri je društvo tudi naj-
bolj znano. Ime je dobila po coklah 
– košpah, ki so jih nekdaj izdelovali 
v vasi. Medtem so člani društva že 
pripravljali mast, sir in jajca. Kmalu 
je zadišalo po walarski friki, tradicio-
nalni krajevni jedi. Ker je zelo nasi-
tna, je bila včasih »sposobna« na-
hraniti lačna usta številnih družin. 
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jo s seboj prinesli predstavniki Kitaj-
ske. Gre za mobilno aplikacijo, s ka-
tero bi se, kot pravi, lahko rešili leta-
kov, seveda pod pogojem, če bo naše 
okolje naklonjeno temu. Izvedeli smo 
še, da se od prvega obiska kitajske 
delegacije že kažejo posamezni kon-
kretni rezultati poslovnega sodelova-
nja med obema državama. »Ena sku-
pina je začela izvažati vino iz Brd za 
svoja promocijska darila,« je bil kon-
kreten podžupan, medtem ko smo v 
zvezi s projektom, povezanim z le-
som, izvedeli le »da se prav tako že 
lepo obrača«. Idej je po njegovem 
mnenju vsekakor veliko, vendar pa 
je ob tem Miklavič poudaril, da »ra-
bijo svoj čas, da zaživijo«.
Besedilo in foto: T. Š. F.

@upan sprejel 55 prvo{ol~kov
V šolske klopi OŠ Simona Gregor-

čiča Kobarid je 1. septembra prvič 
sedlo 55 prvošolčkov iz občine Ko-
barid; od tega jih 37 obiskuje central-
no šolo v Kobaridu, trije podružnično 
šolo (PŠ) v Drežnici, devet PŠ v vasi 

OBISK OSEMČLANSKE DELEGACIJE IZ KITAJSKEGA OKROŽJA CHANCHENG – Na koncu 
uradnega dela srečanja sta župan Robert Kavčič in Du Mei podpisala tudi tako imenovani Me-
morandum o razvoju prijaznega sodelovanja oziroma namero o sodelovanju Občine Kobarid z 
omenjeno kitajsko provinco.

SPREJEM 55 PRVOŠOLČKOV NA CENTRALNI ŠOLI - Po uradnem delu sprejema so si prvo-
šolčki najprej ogledali lutkovno predstavo Muca copatarica.

Smast in šest PŠ v Breginju. Sprejem 
so jim pripravili na centralni šoli, kjer 
sta jih nagovorila župan Občine Ko-
barid Robert kavčič in ravnateljica 
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid Me-
lita Jakelj. čestitala sta tako njim kot 
njihovim staršem ter jim zaželela pri-
jeten vstop v šolske klopi. Spremlje-
valni glasbeni program so zanje pri-
pravila dekleta šolske glasbene sku-
pine.

Tudi letos je prvošolčke obdarila 
Občina Kobarid, ki jim je poklonila 
letno premijo nezgodnega zavarova-
nja, ustvarjalno knjigo in odsevni 
brezrokavnik ter kresničko za var-
nost in vidnost v prometu.

Prvošolčke je v imenu direktorice 
Mlekarne Planika Kobarid Anke Mi-
klavič lipušček pozdravila Urška 
Miklavič. Mlekarna je prvošolčkom 
tudi letos podarila prvošolčkov sir.

Redar Janko Volarič, ki bo z naj-
mlajšimi osnovnošolci v sklopu ob-
činskega Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu sodeloval 
skozi vse šolsko leto, je otroke in 

njihove starše opozoril na varnost v 
prometu ter jih pozval, da uporablja-
jo varno šolsko pot v šolo in iz nje.

Po uradnemu delu sprejema so si 
prvošolčki ogledali lutkovno predsta-
vo Muca copatarica in si v družbi 
razredničark ogledali razrede, v ka-
terih bodo preživeli šolsko leto, spo-
znali učiteljice ter se posladkali.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

U`ivaj dan in ne bodi sam
Občina Kobarid redno sodeluje s 

Centrom za socialno delo Tolmin in 
podpira številne zanimive programe, 
namenjene tako starejšim občanom 
kot otrokom. Poleti je center že dru-
go leto zapored organiziral program 
aktivnega preživljanja poletnih šol-
skih počitnic, imenovan Uživaj dan 
in ne bodi sam!

UŽIVAJ DAN IN NE BODI SAM - Ker je bilo vreme udeležencem programa letos naklonjeno, so 
večino časa uživali v športnih igrah na svežem zraku in pri odkrivanju narave. Foto: Mojca Virc

Utrinki

Menda je najboljša po Gašperuto-
vem receptu. Tudi sicer so si gosti-
telji prizadevali, da je druženje ob 
zagnani izmenjavi izkušenj teklo ob 
dobri hrani in pijači.

Ob koncu so z žrebom osrečili društvo, 
ki se bo na naslednjem Košparju ma-
stilo s friko, vsem prisotnim pa poda-
rilo kozarček skute s planine Pretovč 
in spominski obesek. Predsednica 
TZGP Barbara Podpečan Jesenšek 
pa je povabila na dejavnosti, ki jih 
bo zveza še pripravila do konca leta.
Besedilo in foto: Olga Zgaga, Društvo 
Baška dediščina

STR@I[KARSKI SEJEM – 
NEKO^ ZAHVALA NARAVI, 
DANES PRILO@NOST ZA 
DRU@ENJE
Str`i{~e – Prvo nedeljo po godov-
nem dnevu svetega Lovrenca so po 
stari navadi v Stržišču v Baški grapi 
praznovali vaški praznik Stržiškarski 
sejem. Starejši krajani še pomnijo, 
kako težko pričakovan je bil nekdaj. 
Če je vreme dopuščalo, so do takrat 
zaključili najtežja kmečka opravila, 
to je hribovsko košnjo na strminah 
Črne prsti in žetev pšenice. Tudi re-
pna in ajdova semena so pod zra-

REKREATIVNO DRUŠTVO LAHNICA VOLARJE je gostilo letošnji piknik članic Turistične zveze 
Gornjega Posočja.
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Program se je izvajal teden dni v 
mesecu avgustu in je bil namenjen 
otrokom iz občine Kobarid, starim od 
6 do 15 let. Programa se je udeležilo 
16 otrok, ki so z mentoricama Mojco 
Virc in Veroniko Melink dejavno in 
ustvarjalno preživeli poletni teden. 
Vreme jim je bilo naklonjeno, zato 
so večino programa izvedli na pros-
tem, kjer so otroci uživali v športnih 
igrah in odkrivali lepote narave. Vro-
če poletne popoldneve pa so v Domu 
Andreja Manfrede izkoristili za 
ustvarjalne delavnice in družabne 
igre. Ogledali so si tudi zasebno vo-
jaško zbirko ostalin s soške fronte pri 
kostnici nad Kobaridom.
Nataša Hvala Ivančič

Obisk Varuhinje ~lovekovih 
pravic v Kobaridu

Občino Kobarid je v začetku okto-
bra prvič obiskala varuhinja človeko-
vih pravic Vlasta nussdorfer s sode-
lavci. V dopoldanskem času se je 
srečala z devetimi občani, ki naj jim 
bi bile po njihovem mnenju kršene 
človekove pravice. Zaupali so ji svoje 
težave, povezane s stroški vzdrževa-
nja nepremičnin pod spomeniškim 
varstvom oziroma z možnostmi za 
njihovo rušenje, nedokončano popo-
tresno obnovo objektov, priključkom 
na kanalizacijsko omrežje, urejanjem 
mej, vštevanjem nadur v pokojninsko 
osnovo, vštevanjem dela v zaporu v 
delovno dobo, težavami staršev pri 
stikih z otroki po razvezi ter uporabo 
slovenskega jezika na radiu in televi-
ziji.

V nadaljevanju se je varuhinja se-
stala z županom Robertom kavči-
čem in direktorjem občinske uprave 
Simonom škvorom. Kot jima je po-
vedala, v pogovorih z občani ni za-
znala večje socialne stiske. Zadovolj-
na je, ker je v občini nizka stopnja 

VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC VLASTA NUSSDORFER je v začetku oktobra obiskala Ko-
barid in se med drugim sestala tudi z županom Robertom Kavčičem in direktorjem občinske 
uprave Simonom Škvorom.

brezposelnosti, urejena zdravstvena 
oskrba in dobri pogoji za otroke, sta-
rejše ter invalide. Župan in direktor 
občinske uprave sta varuhinjo in so-
delavce seznanila s stanjem v občini 
ter povedala, da večjih težav nimajo 
oziroma jih sproti rešujejo.

Župan se je varuhinji in njenim 
sodelavcem zahvalil za obisk in čas, 
ki so ga posvetili občanom. Nussdor-
ferjevi je v spomin podaril protoko-
larno darilo, ona pa je svoje vtise 
strnila v knjigo gostov Občine Koba-
rid.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Jestival privabil rekordno 
{tevilo ljubiteljev dobre 
hrane

Zadnjo septembrsko soboto je v 
Kobaridu potekal 4. Jestival okusov 
in umetnosti, ki tradicionalno promo-
vira lokalne kulinarične dobrote s 
poudarkom na kobariškem štruklju.

Dogodek je privabil ljubitelje dobre 
hrane, kulture in druženja. Za boga-
to ponudbo so poskrbeli Društvo 
Samooskrba Kobarid, T&R Kava 

JESTIVAL OKUSOV IN UMETNOSTI je oktobra v Kobarid privabil rekordno število obiskovalcev. 
Občina je za namene prireditev na prostem v okviru projekta Kul.tra nabavila opremo, tudi mo-
bilne stojnice. 

(Coronini Cafe), OŠ Simona Gregor-
čiča Kobarid, Pivovarna Feo, Resta-
vracija Kotlar, Restavracija Topli 
Val, Sirarstvo Milk in Turistična 
kmetija Jelenov breg.

Jestival je uradno odprl kobariški 
župan Robert kavčič. Zahvalil se je 
organizatorju Zavodu za turizem 
Dolina Soče, ponudnikom in ostalim 
akterjem, ki so pripravili program 
kulinaričnega festivala. V nagovoru 

je povzel letošnjo uspešno turistično 
sezono in predstavil načrte za na-
prej.

Dopoldanski del programa so od-
prli kolesarji, ki so se s kobariškega 
trga podali na 42. kolesarski vzpon v 
Drežniške Ravne za pokal Občine Ko-
barid. natalija Rot, predsednica Tu-
rističnega društva Kobarid, je obisko-
valce vabila na ogled Mrzlega studen-
ca. V nadaljevanju so obiskovalci v 
družbi cvetličarke Damijane Skubin 
izdelovali jesensko obarvane cvetlič-
ne aranžmaje, z Metko štrukelj pa 
darilne škatlice in mozaike iz narav-
nih materialov. Jestival so z zvoki 
harmonike popestrili harmonikarji 
Glasbene šole Palbin in igralci ama-
terske gledališke skupine Kulturnega 
društva Gorenj konc, ki so s predsta-
vo Julka in Pepč – Ups njki mam du 
bergešah nasmejali občinstvo. čez 
dan je pri stojnici karmen koren 
potekala jestivalska izmenjava obla-
čil.

Na festivalu so kobariški gostinci 
spregovorili o kobariškem štruklju, 
glavni zvezdi festivala, in obiskoval-
cem zaupali različne načine njegove 

Utrinki

hljano plastjo zemlje že klila v novo 
življenje. V nasprotnem primeru so 
brusili kose še po prazniku, a trava 
se je težje posušila. Predvsem zara-
di plesa in vabljive ponudbe kramar-
jev je bilo največ vznemirljivega pri-
čakovanja med mladimi.

Danes na nekdanjo rabo prostora in 
način življenja spominjata le še ko-
šnja senožeti, ki so se razbohotila 
na nekdanjih poljih, in paša živine. 
Krajevna skupnost Stržišče in Dru-
štvo Baška dediščina praznik pro-
movirata kot srečanje krajanov, izse-
ljencev in ljubiteljev starih navad ter 

običajev. Da bi izvedeli, kateri plesi 
so spodbujali k družabnosti nekoč, 
je povezovalka letošnjega kulturne-
ga programa Sara Gatej na oder 
povabila Folklorno skupino Razor iz 
Tolmina. V dveh izhodih je ob spre-
mljavi harmonike, klarineta in bajsa 
prikazala lepoto in skladnost plesne-
ga izročila zgornje in spodnje Soške 
doline.

Stržiškarski sejem je bil od nekdaj 
prepleten tudi z ljudsko pesmijo. Še 
povsem živ je spomin na daleč na-
okrog poznani domači pevski zbor, 
ki je zadnje nastope zabeležil pred 

FOLKLORNA SKUPINA RAZOR je v 32 letih delovanja doma in v enajstih državah Evrope na-
štela že 750 nastopov. Avgusta je nastopila na Stržiškarskemu sejmu. Foto: Cveto Zgaga
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priprave. S predstavniki posoških po-
nudnikov lokalnih pridelkov in pod-
jetij Faronika, Mlekarna Planika ter 
Salamerija Alpija smo se pogovarja-
li o možnostih in izzivih lokalnih 
produktov na globalnem trgu. V ve-
černih urah je potekalo žrebanje na-
grad za sodelujoče obiskovalce in 
koncert skupine Čedahuči.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Tekmovali v natan~nosti 
pristajanja z jadralnimi 
padali

Kobarid je septembra gostil svetovni 
pokal in predevropsko prvenstvo v na-
tančnosti pristajanja z jadralnimi padali. 
Organizator, Društvo Adrenalin Para-
gliding Team Gornje Posočje, je z de-
javnostmi začel 20. septembra, ko je 
potekal seminar za pridobitev licence 
mednarodnega sodnika na tekmah v 
natančnosti pristajanja.

Naslednji dan je bil namenjen ura-
dnemu treningu, 22. in 23. septem-
bra pa je bilo izpeljanih šest serij. 
Uradno odprtje svetovnega pokala v 
natančnosti pristajanja z jadralnimi 
padali je potekalo na igrišču pred 
kobariško šolo, kjer so se zbrali vsi 

tekmovalci in prisluhnili prisrčnemu 
programu osnovnošolcev. Zbrane je 
pozdravil in jim zaželel dobrodošlico 
župan Občine Kobarid Robert kav-
čič, ki je v družbi opazovalca Med-
narodne aeronavtične zveze Andya 
Cowelyja uradno odprl tekmovanje.

Na tekmovanju je sodelovalo 91 
tekmovalcev iz 28 držav, ki so z no-

KOBARID JE SEPTEMBRA GOSTIL JADRALNE PADALCE. Svetovni pokal in predevropsko prvenstvo 
v natančnosti pristajanja je organiziralo Društvo Adrenalin Paragliding Team Gornje Posočje, podprli 
pa Občina Kobarid, Letalska zveza Slovenije in številne druge organizacije.

vega vzletišča na Ozbenu v treh dneh 
izvedli okoli 800 vzletov. Organiza-
torjem in tekmovalcem je bilo vreme 
naklonjeno; slednji so v idealnih po-
gojih vzletali skoraj vsako minuto.

Tekmovanje si je ogledal tudi opa-
zovalec mednarodne aeronavtične 
zveze Andy Cowely, ki je Kobarid 
obiskal z namenom, da organizatorju 
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poda oceno organizacije tekmovanja, 
ki je pomembna za izvedbo evrop-
skega prvenstva, ki ga bo Kobarid 
gostil septembra 2018. Andy Cowely 
ni skrival navdušenja tako nad orga-
nizacijo kot gostoljubnostjo in pogoji, 
zato je organizatorje ocenil z odliko.

Ekipa društva Adrenalin Paragli-
ding Team Gornje Posočje, ki je po-
kal organizirala s pomočjo kolegov 
Krokarja iz Železnikov, je z izvedbo 
zadovoljna in verjame, da so zado-
voljni tudi turistični ponudniki, saj je 
bilo tekmovalce opaziti praktično na 
vsakem koraku … Podelitev nagrad 
najboljšim tekmovalcem je potekala 
v soboto zvečer na pristajalnem me-
stu v Kobaridu. Medalje je podelil 
podžupan Občine Kobarid Marko 
Miklavič.

Organizacijo svetovnega pokala je 
podprla Občina Kobarid, Letalska 
zveza Slovenije in številne druge or-
ganizacije. Potrudili se bomo, da bo 
Kobarid dober gostitelj tudi septem-
bra 2018, ko bo potekalo Evropsko 
prvenstvo v natančnosti pristajanja z 
jadralnimi padali in bodo nebo po-
novno prekrili padalci.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

desetletjem. Tokrat je preprostost, 
skromnost in svežino pesmi, najde-
nih v babičini skrinji, med obiskoval-
ce zrcalila pevska skupina Folklorne 
skupine Razor. Smeh in dobro voljo 
pa je natrosilo Kulturno-umetniško 
društvo Cerkno s predstavo Lepo je 
v naši domovini biti mlad. Organiza-
torja sta druženje popestrila s sreče-
lovom, razstavo Nekdanji kozolci v 
Baški grapi, stojnicami in plesom.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

NEKO^ DE@ELA KOZOLCEV
Ba{ka grapa – Konec preteklega 
leta je mimo nas spolzela 20-letnica 
gibanja za ohranitev slovenskega 
kozolca, katerega ustanovitev je v 
Rutu v Baški grapi spodbudilo gi-
banje Kultura-Natura Slovenija. Vod-
ja projekta Slavko Mežek je ob ju-
bileju poudaril, da je »Krajevna sku-
pnost Rut-Grant še danes simbo-
lično domovanje projekta, s števil-
nimi kozolci, toplarji in samci ter 
seniki pa izjemen pomnik – muzej 
kmečke arhitekturne in etnološke 
dediščine na prostem«.

Še v povojnih desetletjih so kozolci 
prav tako bogato krasili tudi druge 
vasi v zgornjem delu Baške grape, 
saj so predstavljali nepogrešljivo po-
slopje vsake kmetije. Večje so imele 

po več toplarjev in zlasti samcev. 
Obletnica je spodbudila Društvo Ba-
ška dediščina, da je opozarjanje na 
to neprecenljivo arhitekturno dedi-
ščino umestila v svoj program dela. 
Tako vseskozi sledi dogodkom, ki jih 
v jubilejnem letu po Sloveniji in v za-
mejstvu vodi gibanje Kultura-Natura 
Slovenija, nekaterih pa se je tudi 
udeležilo.

Začelo je z zbiranjem fotografij nek-
danjih kozolcev v zgornjem delu Ba-

ške grape in jih že strnilo v razstavo. 
Na ogled jo je ponudilo na festivalu 
Odmevi dediščine in na prireditvi 
Stržiškarski sejem. Konec septem-
bra pa so si jo ogledali tudi udele-
ženci pohoda po tematski poti Na 
svoji zemlji, ki so imeli priložnost 
svoj korak zaustaviti v zavetju enega 
izmed kozolcev ob poti. Na ogled je 
bila tudi na Festivalu NVO Goriške 7. 
oktobra v Podbrdu.

Društvo ob teh dejavnostih ugotavlja, 

da je kozolec kot simbol slovenskega 
podeželja iz nekaterih vasi v Baški 
grapi že skoraj popolnoma izginil. Z 
zbiranjem fotografij nadaljuje, ljubite-
lje fotografiranja pa vabi, da v objek-
tiv ujamejo tudi čim več še ohranje-
nih in z njimi dopolnijo razstavo.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

IZZIV: SO^A VALLEY 2037
Poljubinj – O tem, kakšna naj bi 
bila dolina Soče leta 2037, smo 
konec septembra slišali iz ust mla-
dih, ki so sprejeli izziv Kluba tol-
minskih študentov (KTŠ) in Hidrie. 
Na finalnem izboru idej v prostorih 
Hidrie AET so se med seboj pome-
rile štiri ekipe, med katerimi je 
zmago slavila skupina treh domači-
nov E, KI PA! iz Kanalskega Loma: 
Jurij in Uroš Peternelj ter Matjaž 
Žbogar. Zmagovalci so prejeli tudi 
največ podpore pri občinstvu, ki so 
ga zagotovo prepričali z duhovitim 
dramskim vložkom prikaza trgova-
nja lokalnih pridelkov in izdelkov na 
podlagi lokalne kripto valute.

Čeprav smo tako gledalci kot tudi 
veččlanska žirija pričakovali nekoli-
ko bolj »futuristične« in drzne zami-
sli, so se ekipe v glavnem držale 
preverjenih smernic na področju 
gospodarstva, turizma, mobilnosti, 

STRŽIŠČE LETA 1948 – Kozolci “na pojlu” so danes le še spomin. Foto: Tone Mlakar (arhiv 
Cveta Zgage)
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Sanacija dr`avne ceste na 
Grahovem ob Ba~i za~asno 
ustavljena zaradi drsenja 
terena

Direkcija RS za infrastrukturo 
(DRSI) je letošnje poletje pristopila k 
temeljiti sanaciji državne ceste Bača 
pri Modreju–Petrovo Brdo v naselju 
Grahovo ob Bači, kjer je drsenje pod-
lage na vozišču v preteklih letih ve-
dno znova povzročalo razpoke. Pri 
gradbenih posegih so konec avgusta 
na cestišču nastale dodatne razpoke, 
drsenje terena pa ogroža tudi obmo-
čje nad cesto. Domačin, ki stanuje v 
objektu tik ob cesti, je moral svoj 
dom zapustiti in je začasno nasta-
njen v občinskem stanovanju v Tol-
minu. Dela na gradbišču je DRSI kot 
investitor nemudoma ustavila, raz-
mere na terenu so si takoj ogledali 
skupaj z geologi in ekipo Občine Tol-

vodovoda, da oskrba s pitno vodo ni 
bila ogrožena. Do preklica na odseku 
Kneža–Podbrdo še velja tudi prepo-
ved prometa za tovorna vozila in 
velike avtobuse. Šolske prevoze so 
pristojni na Občini Tolmin v sodelo-
vanju z OŠ Simona Kosa Podbrdo in 
izvajalcem uskladili še pred začet-
kom novega šolskega leta, prav tako 
ni moten vozni red javnega avtobu-
snega prevoza na liniji Tolmin–Pod-
brdo, ki ga v zadnjih letih sofinanci-
ra občina.

DRSI je za ugotovitev dejanskega 
stanja prizadetega območja naročila 
geološke raziskave za pripravo nove 
projektne dokumentacije, Občina Tol-
min pa je v tem okviru naročila iz-
vedbo dodatnih vrtin za pridobitev 
podatkov o stanju na širšem plazovi-
tem območju nad cesto. Stroka je 
teren temeljito pregledala, projektant 

PLAZ NA GRAHOVEM OB BAČI. Foto: Kristina Rutar Gabršček
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min, člani Prostovoljnega gasilskega 
društva Grahovo ob Bači so takoj 
vzpostavili gasilsko stražo in situaci-

jo na plazišču nenehno preverjali, 
Komunala Tolmin je prilagodila od-
voz odpadkov in poskrbela za obvod 

izobraževanja in okoljevarstva. 
Med nekoliko drznejše lahko šteje-
mo idejo o globinskem bazenu, 
kjer bi se lahko domači in tuji go-
stje učili potapljanja; slednjo je 
predstavila Ekipa MSN. Zanimive 
so bile tudi posamezne arhitektur-
ne rešitve ekipe Presledek, ki pa je 
morda ravno arhitekturnim rešitvam 
namenila preveč pozornosti in 
manj pozornosti namenila ostalim 
področjem. Slišali pa smo tudi 
predstavitev ekipe Katja team, ki 
se je poigravala z rešitvami v posa-
meznih večjih krajih vse od Solka-
na do Trente.

Na začetku pa se je udeležencem 
iz silicijeve doline po Skypu oglasil 
tudi nekdanji zlati maturant Gimna-
zije Tolmin dr. Jernej Barbič, da-
nes izredni profesor računalništva 
na ugledni zasebni univerzi Univer-
sity of Southern California v Los 
Angelesu. V kratkem uvodnem raz-
mišljanju je spregovoril o potencia-
lih naše doline in podal nekaj kon-
kretnih zamisli, ki bi utegnile izbolj-
šati povezavo doline Soče z Gori-
ško in Gorenjsko. Med drugim je 
na glas razmišljal o hitri cesti do 
Nove Gorice, predstavil možnost 
podzemne povezave med Žabčami 
in Bohinjem, spregovoril o potenci-
alih, ki jih ponujata zračni promet 

IZZIV: SOČA VALLEY 2037 – O tem, kakšna naj bi bila dolina Soče leta 2037, smo konec 
septembra slišali iz ust mladih, ki so sprejeli izziv Kluba tolminskih študentov in Hidrie AET. 
Zmago so slavili predstavniki ekipe E, KI PA! Jurij in Uroš Peternelj ter Matjaž Žbogar iz 
Kanalskega Loma, ki so nagrado v višini 500 evrov namenili delovanju ŠKTD Lom.

ter tudi geografsko zaščiteni siri in 
hkrati razložil, zakaj dolina Soče 
po njegovem mnenju ne bo nikoli 
Silicon Valley.

Pred razglasitvijo najboljše ideje 
smo si udeleženci po skupinah v 
spremstvu zaposlenih lahko ogle-
dali tudi proizvodnjo v gostujočem 
podjetju. Po tem, ko smo se po-
novno zbrali v veliki sejni sobi, nas 
je najprej na pobudo Rudija Kra-

glja, glavnega direktorja Hidrie 
AET, nagovoril Miro Črv, direktor 
podjetja Smarteh. Ta je zbranim 
predstavil svojo zgodbo o poslov-
nem uspehu. Med drugim je opo-
zoril na vse večjo neučakanost 
mladih, ki bi najraje obogateli kar 
čez noč in to brez vsakršnega pre-
tiranega truda. Poudaril je, da brez 
trdega dela, nenehnega učenja, 
vztrajnosti, sreče in premagovanja 

številnih preprek skorajda ne gre 
računati na bogastvo ter slavo. O 
drznosti in nasvetih, ki jih je prejel 
od očeta, je spregovoril tudi Go-
ran Kavs, direktor bovškega po-
djetja Soča Rafting. Povedal je, da 
se podjetniki včasih počutijo kot 
»osli, ki gredo večkrat na led«, a 
je kljub temu priznal, da se vztraj-
nost na dolgi rok izplača.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

ABC O SODELU V DOLINI 
SO^E
Tolmin – Aprila letos je v Tolminu 
zaživel center za sodelo Coworking 
Baza. Sodelo je slovenska beseda 
za angleški izvirnik »coworking«. 
Gre za sodoben način dela, ki sa-
mozaposlenim in drugim profesio-
nalcem omogoča, da si občasno ali 
stalno delijo »sodelavni« prostor z 
drugimi ustvarjalci iz svoje ali soro-
dnih panog. To pomeni, da posame-
zniki, ki že imajo zaposlitev in običaj-
no delajo v domači dnevni sobi, pi-
sarni v kleti ipd., prinesejo svoje de-
lo v skupno pisarno ter delajo v 
družbi. Tak način dela spodbuja dru-
ženje, medsebojno pomoč, izmenja-
vo zamisli in izkušenj, sodelovanje 
na skupnih projektih ter spontano 
mreženje posameznikov najrazlič-
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pa je na podlagi rezultatov pripravil 
predlog rešitve, ki pod cestiščem 
predvideva izvedbo pilotne stene z 
42 piloti premera en meter.

Do zaključka redakcije končna re-
šitev za izvedbo še ni bila znana.
Špela Kranjc

Kmalu za~etek gradnje 
nadomestnega mostu na 
Mostu na So~i

Direkcija RS za infrastrukturo je 
tik pred zaključkom redakcije podpi-
sala pogodbo z izbranim izvajalcem 
sanacije mostu čez Sočo na Mostu 
na Soči. Z deli bodo začeli predvi-
doma konec oktobra. Most, ki je del 
državne ceste, bodo podrli in name-
sto njega zgradili novega, saj je ob-
stoječi v preteklih poplavah predstav-
ljal resno oviro in povzročal visoko 
gladino reke na območju Modreja. 
Kraj bo s tem pridobil tudi pločnik, 
ki bo omogočal varen prehod prek 
mostu, Občina Tolmin pa bo istoča-
sno prek novega mostu uredila pove-
zavo kanalizacijskega omrežja med 
naseljem Modrejce in čistilno napra-
vo Most na Soči. V času gradbenih 
del, ki bodo predvidoma trajala do 
maja prihodnje leto, bo na tem delu 
veljala popolna zapora prometa z 
obvozom prek Tolmina, bo pa izva-
jalec čez Sočo postavil začasen most 
za pešce.
Špela Kranjc

Odlagal{~e v Vol~ah zapirajo
Najkasneje do sredine leta 2019 bo 

morala Komunala Tolmin zaključiti 
z deli v okviru zapiranja odlagališča 
v Volčah. Letos spomladi so kot eni 
prvih v Sloveniji pri Agenciji RS za 
okolje prejeli okoljevarstveno dovo-
ljenje za zapiranje omenjene deponi-
je, pri čemer morajo zadostiti vsem 
zakonskim zahtevam, ki jih je pred-
pisala država. Gre za skupno dvoletno 
naložbo treh posoških občin v višini 
približno pol milijona evrov. Občina 
Tolmin glede na delež lastništva de-
ponije pokriva 54,13 odstotkov nalož-
be, Občina Bovec 24,54 odstotkov in 
Občina Kobarid 21,33 odstotkov.

Največji delež naložbe odpade na 

prekrivanje brežine deponije z ustre-
zno plastjo, ki ne prepušča vode, v 
tem primeru je to bentonit. S temi 
posegi so izvajalci iz Kolektorja CPG 
začeli že letošnje poletje in po bese-
dah direktorja Komunale Tolmin Ber-
tija Rutarja približno dve tretjini del 
že opravili. Rok za izvedbo je do 
konca avgusta prihodnje leto, dela pa 
lahko izvajajo samo v sušnem obdo-
bju, ki ga je bilo letošnje poletje ve-
liko. »Potem ko bodo zapiralna dela 
zaključena, bomo morali vplive depo-
nije na okolje nadzirati še nadaljnjih 
30 let, to pomeni odvzem in analiza 
vzorcev podzemne in tekoče vode ter 
proučevanje morebitnih vplivov pli-
nov na zrak,« pojasnjuje Rutar. Obe-

nem izpostavlja dobro sodelovanje z 
vsemi tremi občinami, ki so pri tem 
imele pravi pristop. »Ni povsod po 
Sloveniji tako,« še dodaja.

Po končnem zaprtju deponije se 
bodo stroški za njeno vzdrževanje 
približno prepolovili, ostanek komu-
nalnih odpadkov pa bodo morali iz 
Posočja odvažati drugam. Izbor naj-
ugodnejšega ponudnika, ki bo te 
storitve opravljal za vse tri občine 
skupaj, je – tako Rutar – še v teku.
Špela Kranjc

Namenu predali obnovljeno 
staro ponikov{ko cesto

S simboličnim rezanjem traku sta 
župan Uroš Brežan in predsednica 
Krajevne skupnosti (KS) Ponikve Bo-
ža kikelj 27. septembra namenu pre-
dala obnovljen odsek lokalne ceste 
Idrija pri Bači–Ponikve. Po razširitvi 
in asfaltaciji slabe tri kilometre dol-
gega odseka je tako imenovana stara 
ponikovška cesta za prebivalce Poni-
kev in dela Logaršč znova postala 
glavna prometnica do občinskega 
središča, saj je pot v dolino po njej 
bistveno krajša kot prek Slapa ob 
Idrijci.

Začetni odsek v naselju Idrija pri 
Bači je sedaj v celoti razširjen na 5,5 
metra, saj so vnaprej predvideli zna-
tno povečanje prometa po tej cesti. 
Sledi krajši odsek, ki so ga betonira-
li že v minulem desetletju, v nadalje-

NAJVEČJI DELEŽ NALOŽBE pri zapiranju odlagališča Volče odpade na prekrivanje brežine 
deponije z ustrezno plastjo, ki ne prepušča vode. Z deli so začeli že letos in jih bodo predvi-
doma prihodnje poletje zaključili. Foto: arhiv občine
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nejših profilov. V šestih mesecih de-
lovanja tega edinega tovrstnega 
centra v dolini Soče se uporabniki 
pohvalijo, da so bolj produktivni, da 
razmišljajo širše in da so bolj osre-
dotočeni na prihodnost. Tovrstno 
okolje pa spodbuja tudi razvoj inova-
cij in predstavlja obetavno rešitev za 
ponoven zagon gospodarstva ter 
ustvarjanje boljše družbe.
Veliko se govori o tem, da mladi od-
hajajo iz regije, ker ni zaposlitev. Po 
drugi strani pa imamo med mladimi 
veliko nadarjenih posameznikov, ki 
morda potrebujejo samo malo spod-
bude za svoj razvoj. V skupnosti 
smo sodelavci ne glede na to, da v 
osnovi vsak dela zase in za svoj de-
nar. Družimo se, pogovarjamo se o 
novih idejah, povezujemo se v manj-
še skupine in razvijamo nove pro-
dukte ter storitve.
V tolminskem centru za sodelo orga-
niziramo tudi najrazličnejša izobraže-
vanja in poslovna mreženja. Pomlad 
so zaznamovale delavnice na temo 
malega podjetništva. Začeli smo z 
Menajni oziroma predstavitvami, po-

govori z uspešnimi posamezniki iz 
Posočja (gorskim tekačem Rokom 
Bratino, glavnima organizatorjema 
Gore Rocka Jernejem Kendo in 

Andražem Ozebkom). Poleti smo 
se posvetili načrtom za prihodnost, 
jeseni pa sledijo novi, še udarnejši 
dogodki. Menajne s svetovno zna-

SODELO ALI »COWORKING« JE VEČ KOT LE SKUPEN PROSTOR, JE TUDI SKUPNOST. Kot 
pravijo v ljubljanskem Poligonu: »Če sediš doma sam, izoliran, boš veliko težje dobil in kakovo-
stno izvajal projekte, kot če si del večje skupnosti ustvarjalcev različnih profilov, ki si lahko 
medsebojno pomagajo.« Foto: Tatjana Šalej Faletič

nim jadralnim zmajarjem in padal-
cem Matjažem Klemenčičem, ve-
slačema Luko Božičem in Sašem 
Taljatom, fotografska delavnica z 
Arnejem Hodaličem ... V sodelo-
vanju s Posoškim razvojnim centrom 
pa bomo od 20. do 22. oktobra go-
stili tudi udeležence Najbolj sočne-
ga START*UP VIKENDA na temo tu-
rizma, katerega se bomo aktivno 
udeležiti tudi sami.
Nataša Hvala, Coworking Baza

GASTRONOMI NA 
KME^KEMU PRAZNIKU V 
TOLMINU
Tolmin – Dijaki Biotehniške šole iz 
Šempetra pri Gorici so se letos ude-
ležili kmečkega praznika v Tolminu. 
Na prireditvi so predstavili vse izo-
braževalne programe s področij 
kmetijstva, naravovarstva, živilstva in 
gostinstva, ki se izvajajo na šoli. Pod 
mentorstvom Andrejke Pisk Rutar 
in Cvetke Jandrić so na sodoben 
način pripravili ter obiskovalcem po-
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vanju pa so izvajalci iz podjetja Ko-
lektor CPG v celoti uredili prej ma-
kadamski 2,8-kilometrski odsek. Sa-
nirali so podirajoče se kamnite zido-
ve in skalomete na nestabilnem 
spodnjem robu ter s pikiranjem zgor-
njih kamnitih brežin razširili ozke 
dele do enotne širine cestišča 3,5 
metra. Zamenjali so tudi slabo nosil-
no voziščno konstrukcijo, v celoti 
nasuli in utrdili zgornji ustroj ceste 
ter odsek asfaltirali, najbolj nevarne 
odseke ceste pa bo ščitila še odbojna 
ograja. Investicija je Občino Tolmin 
stala 225 tisoč evrov, dela pa so z 
zimsko prekinitvijo potekala od kon-
ca avgusta lani do letošnjega julija.

»Danes vsak kilometer posodoblje-

ne ceste za hribovske kraje pomeni 
veliko pridobitev, saj jih zbliža z do-
lino in vsem omogoči varnejšo vo-
žnjo,« je poudarila Kikljeva. Župan 
Brežan se je za dobro sodelovanje 
zahvalil vsem vključenim, posebej pa 
je izpostavil KS Ponikve in njihovo 
predsednico ter okoli 20 lastnikov 
zemljišč ob in na cesti: »Bili ste zelo 
uvidevni, da smo investicijo lažje iz-
peljali. Lahko je delati, ko se vsi za-
vedamo, da so pridobitve, ki jih na-
črtujemo in izvajamo, pomembne in 
se zanje vsi trudimo. Ni povsod tako, 
tu na Šentviški planoti pa lahko re-
čemo, da si ljudje znate zastaviti cilje 
in zanje stopiti skupaj.«

Besedilo in foto: Špela Kranjc

So{ka ulica v Tolminu 
obnovljena

S celovito ureditvijo Soške ulice v 
zgornjem delu Tolmina je od avgusta 
dalje na njej spremenjen tudi prome-
tni režim. Izvajalci iz Gradbenega 
podjetja Posočje so odstranili oboje-
stranske zelenice ter namesto njih na 
vzhodni strani ulice uredili deset 
mest za bočno parkiranje z omeje-
nim časom. Na obeh straneh ostaja 
asfaltiran pločnik, ki je od cestišča 
ločen z betonskimi robniki, zaključki 
pa so izdelani v klančini, kar omogo-
ča prehod z vozički.

Po glavni ulici, ki se navezuje na 
Bevkovo in napaja 18 stanovanjskih 
objektov, so zamenjali tudi vodovod, 

ki je puščal že na več mestih, in iz-
vedli novo meteorno kanalizacijo. 
Nanjo so povezali cestne požiralnike 
in rešetke ter jo speljali do reke Tol-
minke, s čimer je razbremenjena 
kanalizacija po Gregorčičevi ulici. 
Občina Tolmin je v proračunu za to 
naložbo zagotovila slabih 90 tisoč 
evrov.
Špela Kranjc

Plo~nik za ve~jo varnost 
va{~anov in drugih 
sprehajalcev

Naselje Žabče bo predvidoma od 
novembra dalje z obstoječo betonsko 
pešpotjo nad Tolminko, ki se zaklju-
či 100 metrov pred vasjo, povezoval 

ZA KULTURNI PROGRAM OB PREDAJI NAMENU so poskrbeli člani Moškega pevskega zbo-
ra Ivan Laharnar in Folklornega društva Ivan Laharnar, v katerih so združeni pevci oziroma 
plesalci iz večine vasi Šentviške planote.

SOŠKA ULICA JE PO NOVEM ŠIRŠA. Na račun obojestranskih zelenic je namreč v projektu 
celovite prenove pridobila deset parkirnih mest za časovno omejeno parkiranje. Foto: Borut 
Rovšček

Utrinki

DIJAKI BIOTEHNIŠKE ŠOLE IZ ŠEMPETRA 
PRI GORICI so na kmečkemu prazniku pred-
stavili izobraževalne programe, ki jih izvajajo 
na šoli, mladim pa so skušali približati poklic 
gastronom hotelir. Obiskovalce so vabili tudi 
na dan odprtih vrat 30. novembra na Bioteh-
niško šolo v Šempeter, kjer bodo predstavlje-
ni vsi programi.

nudili nekoč cenjeni, danes pa že 
skoraj pozabljeni jedi: »ocvirkovco« 
in močnik s suhim sadjem.

Dijaki Sebastjan Lipušček, Anej 

MEDNARODNO SODELOVANJE JE KONKURENČNA PREDNOST GIMNAZIJE TOLMIN – Vse 
mednarodne projekte bodo predstavili na Dnevu odprtih vrat Gimnazije Tolmin, ki bo potekal 4. 
decembra ob 17. uri. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

Murkovič in Sašo Testen, ki priha-
jajo iz Zgornjega Posočja, so na 
kmečkem prazniku mladim poskuša-
li natančneje približati poklic gastro-
nom hotelir. Glavni namen je bil 
spodbuditi zanimanje za zelo iskana 
poklica kuharja in natakarja.
Besedilo in foto: Andrejka Pisk Rutar, 
mentorica

GIMNAZIJA OKREPILA 
MEDNARODNO 
SODELOVANJE
Tolmin – Erasmus+ je program 
mednarodnega sodelovanja na po-
dročju izobraževanja, usposabljanja 
mladine in športa, ki omogoča šte-
vilne dejavnosti ter ga v celoti finan-
cira Evropska komisija. Na Gimnaziji 
Tolmin tudi v tem šolskem letu nada-
ljujemo s pestrim mednarodnim so-
delovanjem znotraj ukrepa strateška 
partnerstva na področju šolskega 
izobraževanja.

Projekt »Erasmus+ United in immi-
gration« se je začel že v preteklem 

šolskem letu. Prvo srečanje je bilo 
aprila v Tolminu, kjer so sodelovali 
dijaki 2. letnika. Z njim smo nadaljevali 
v oktobru na srečanju na Norveškem, 
marca prihodnje leto pa se nam obe-

ta še delovni obisk v Španiji. Dijaki v 
sklopu projekta raziskujejo migraci-
je, predstavili pa bodo tudi življenj-
ske zgodbe uspešnih migrantov.
Zelo smo ponosni, da smo na leto-
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nov pločnik. Ta se bo po spodnjem 
robu lokalne ceste Tolmin–Žabče v 
dolžini 210 metrov vil vse do uvoza 
k stanovanjski hiši Žabče 33. V prvih 
150 metrih bo širok 1,5 metra, v na-
daljevanju pa se bo zaradi pomanj-
kanja prostora zožil na 90 centime-
trov. Razširili bodo tudi vozišče, in 
sicer na 5,0–5,5 metra. V okviru iste-
ga projekta pa bodo na celotni dolži-
ni pločnika uredili tudi javno razsve-
tljavo, pri čemer bodo na tem odseku 
postavili štiri nove javne svetilke. V 
času gradbenih del, s katerimi so izva-
jalci začeli sredi septembra, je promet 
na tem odseku nekoliko oviran, saj 

poteka ob polovični zapori ceste.
Vrednost investicije, ki jo v celoti 

pokriva letošnji proračun Občine Tol-
min, znaša dobrih 100 tisoč evrov, je 
pa to pomemben prispevek k varno-
sti pešcev na tem območju, med ka-
terimi so poleg domačinov tudi šte-
vilni sprehajalci.
ŠK

Za zaposlene in 
popoldanske uporabnike 
dodatna parkirna mesta

Tolminski šolski center je z novim 
šolskim letom pridobil povsem pre-
novljene štiri garderobe v telovadnici, 

štiri kabinete za osnovnošolske uči-
telje športne vzgoje in sanitarije za 
obiskovalce prireditev, na novo pa so 
v okviru 117.000 evrov težkega pro-
jekta Občine Tolmin uredili še sani-
tarije za gibalno ovirane osebe. Poleg 
tega so med zadnjimi poletnimi po-
čitnicami s sredstvi letošnjega občin-
skega proračuna v sklopu urejanja 
zunanjih površin Šolskega centra 
Tolmin uredili še parkirišče ob jugo-
zahodnem delu objekta. Zaposlenim 
in popoldanskim uporabnikom telo-
vadnice je sedaj tu na voljo 23 dodat-
nih parkirnih mest – vse z namenom, 
da bodo starši, ki svoje otroke pripe-

ljejo v šolo oziroma jih pridejo iskat, 
lažje našli parkirno mesto pred šol-
skim centrom.

Predvidoma med poletnimi poči-
tnicami prihodnje leto in leta 2019 pa 
bodo v tolminskem šolskem centru za-
menjali dotrajana svetila, napoveduje 
odgovoren za družbene dejavnosti na 
Občini Tolmin mag. Matjaž kos. Ob-
čina Tolmin je finančna sredstva pri-
dobila na razpisu v okviru Programa 
INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014–
2020, in sicer kot partner v projektu 
Lighting Solutions, katerega vodilni 
partner je Občina Šempeter - Vrtojba.
Špela Kranjc

PLOČNIKU V DOLŽINI 210 METROV, ki naselje Žabče povezuje z obstoječo pešpotjo do mo-
sta čez Tolminko, Občina Tolmin v letošnjem proračunu namenja dobrih 100.000 evrov. Foto: 
Boštjan Uršič

DODATNIH 23 PARKIRNIH MEST, ki so jih letošnje poletje uredili ob jugozahodnem delu šol-
skega centra, je v dopoldanskem času predvsem namenjenih zaposlenim, popoldne pa uporab-
nikom športne dvorane. Foto: Matjaž Kos

Utrinki

šnjem razpisu programa Erasmus+ v 
Sloveniji pridobili največ projektov, 
in sicer kar tri. Tako se bodo tudi di-
jaki 1. letnika v triletnem projektu 
»Europeans on the move« s svojimi 
sovrstniki iz Danske, Islandije, Nem-
čije in Španije ukvarjali z migracija-
mi. Drugi projekt »Let’s learn! Let’s 
play!« vključuje dijake iz Poljske, 
Španije in Turčije, tema pa se nana-
ša na učenje s pomočjo igre. Dijaki, 
ki jih zanima umetnost, pa se bodo 
priključili tretjemu projektu »Intercul-
tural art bridge«, kjer bodo zgradili 
most umetnosti med mladimi iz 
Estonije, Finske, Francije, Litve, 
Madžarske in Turčije.

Mednarodno sodelovanje je konku-
renčna prednost Gimnazije Tolmin, 
zato se trudimo, da bi vsi dijaki imeli 
možnost udeležbe, kar nam, kot ka-
že, zelo dobro uspeva. Vse medna-
rodne projekte bomo predstavili na 
Dnevu odprtih vrat Gimnazije Tol-
min, ki bo potekal 4. decembra ob 
17. uri in kamor vas že sedaj vabimo.
Lučka Uršič, koordinatorka mednaro-
dnih projektov na Gimnaziji Tolmin

»IZ[TEKANI« DEVETO[OLCI 
NA TOLMINSKI O[ 
Tolmin – Zveza klubov zdravljenih 
alkoholikov Slovenije s sedežem v 
Tolminu deluje že od leta 2007. V 
okviru zveze se izvaja več različnih 
programov, njihov cilj pa je povečati 
kakovost življenja občanov. Letos 
smo začeli tudi z izvajanjem šolske-
ga preventivnega programa na po-
dročju preprečevanja odvisnosti »Iz-
štekani«. Namenjen je učencem za-
dnje triade OŠ, saj v tej starosti za-
čenjajo oblikovati lastna prepričanja 
glede uporabe drog, nekateri med 
njimi pa tudi že eksperimentirajo s 
cigaretami, alkoholom in marihuano. 
Mladostniki oblikujejo svoje mišlje-
nje, ideje in vrednote, na katere ima-
jo velik vpliv mediji, glasba, prijatelji 
ter filmi. Omenjeni vplivi so veliko-
krat v nasprotju z vrednotami, ki se 
jih mladi naučijo doma ali v šoli, zato 
je pomembno razvijanje kritičnega 
mišljenja, krepitev osebnih in social-
nih kompetenc ter življenjskih ve-
ščin, na čemer temelji program.

V tovrstnih veščinah so se imeli mo-

žnost uriti tudi učenci 9. razredov 
OŠ Tolmin. V dveh dneh smo učen-
ce na pester način popeljali skozi 
12 različnih lekcij. Način izvedbe je 
bil interaktiven in je vključeval igre 
vlog, viharjenje možganov, aktivnosti 
v skupinah, sodelovalno učenje ter 

ogled videoposnetkov.
Omenjeni program dopolnjujemo  
tudi s programom za starše  
»EFFEKT«, ki ga bomo v tem šol-
skem letu izvedli v obliki krajših pre-
davanj. Prav tako bomo vanj vključili 
strokovne delavce šole in jim posre-

ŠOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM NA PODROČJU PREPREČEVANJA ODVISNOSTI »IZŠTE-
KANI«, ki ga je Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije izvedla na tolminski OŠ, je name-
njen učencem zadnje triade. V tej starosti začenjajo oblikovati lastna prepričanja glede uporabe 
drog, nekateri med njimi pa tudi že eksperimentirajo s cigaretami, alkoholom in marihuano. 
Foto: Teja Kumar
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Slovenska in zamejska 
mesta zdru`ila dedi{~ina, 
povezana z vodo

Pod skupnim geslom Voda – od 
mita do arhitekture so se med 23. in 
30. septembrom odvijali letošnji, že 
27. Dnevi evropske kulturne dediščine 
(DEKD) in vseslovenski 5. Teden kultur-
ne dediščine (TKD). S to temo so že-
leli organizatorji iz Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) 
poudariti »pomen in vrednost dedi-
ščine za vodo in trajnostni razvoj ter 
pomen upravljanja vode in skrb za 
vodo za zaščito dediščine«. V 162 kra-
jih po Sloveniji in v zamejstvu smo 
lahko obiskali skoraj 400 brezplačnih 
dogodkov, posvečenih kulturni in z 
njo povezani naravni dediščini, kar 
je glede na število prebivalcev evropski 
rekord, je zadovoljna glavna koordi-
natorka iz ZVKDS nataša Gorenc.

Slavnostno odprtje dogajanja na 
slovenskih tleh smo na pobudo žu-
pana Uroša Brežana gostili 23. sep-
tembra v parku za Kinogledališčem 
in Tolminskim muzejem. »Leto 2017 
je namreč na širšem področju kultur-
ne dediščine za Tolminsko še posebej 
pomembno, saj je spominska cerkev 
svetega Duha v Javorci edini kulturni 
spomenik v Sloveniji, ki ga je naša 
država letos podprla za kandidaturo 
za znak evropske dediščine,« je ute-
meljil svojo pobudo. Letošnje DEKD 

in TKD je simbolično odprla državna 
sekretarka na Ministrstvu za kulturo 
(MK) Damjana Pečnik, množico 
zbranih sta poleg župana Brežana 
nagovorila še generalni direktor 
ZVKDS Jernej Hudolin in direktor 
Zavoda RS za varstvo narave dr. Da-
rij krajčič. Slovesnosti sta se poleg 
drugih visokih gostov udeležili tudi 
poslanka Evropskega parlamenta Pa-
tricija šulin in generalna direktorica 
Direktorata za kulturno dediščino pri 
MK ksenija kovačec naglič. S kul-
turnim programom, ki so ga prilago-
dili letošnji osrednji temi, so slove-
snost obogatili pevka ljudskih pesmi 

Bogdana Herman, trio flavt iz Glas-
bene šole Tolmin, orffov instrumen-
tarij Varstveno delovnega centra 
Tolmin in igralci Folklorne skupine 
Razor.

Več kot 20 organizatorskim ekipam 
oziroma kakšnim 70 prostovoljcem 
iz različnih društev, zavodov in usta-
nov gre zahvala za pester in kakovo-
sten program odprtja, ki je predstav-
ljal kulturno in naravno dediščino 
Tolmina, bolj ali manj povezano z 
vodo. Obiskovalci, med katerimi je 
bilo zaradi sodelovanja tolminskega 
vrtca in osnovnih šol iz Tolmina in z 
Mosta na Soči tudi več kot 500 otrok, 

so lahko izbirali med 25 brezplačni-
mi vodenimi ogledi, prikazi in pred-
stavitvami, razstavami, delavnicami 
in dnevi odprtih vrat. Večina dejav-
nosti, namenjenih spoznavanju kul-
turne in z njo povezane naravne 
dediščine, se je odvijala na Mestnem 
trgu, v Rutarjevem parku in šport-
nem parku Brajda ter v širši okolici 
Sotočja. V želji, da bi obiskovalci spo-
znali kar največ kulturnih in narav-
nih lepot Tolmina in okolice, smo v 
program odprtja vključili tudi spo-
minsko cerkev sv. Duha v Javorci, 
Tolminska korita, Kofolov mlin v Ga-
brjah, Gorenji Log in izvir Grofove 
vode. Kasneje v tednu se je na širšem 
območju občine zvrstilo še 15 doda-
tnih dogodkov.

DEKD so sicer vseevropska akcija 
pod pokroviteljstvom Sveta Evrope 
in Evropske unije, v katero je vklju-
čenih 50 držav in 70.000 dogodkov, 
ki jih obišče skoraj 30 milijonov ljudi. 
Letošnja slovenska tema Voda – od 
mita do arhitekture je sovpadala s 
skupno evropsko temo Narava, po-
krajina neštetih možnosti.
Špela Kranjc

[olsko leto 2017/2018 v 
izobra`evalnih ustanovah na 
obmo~ju ob~ine Tolmin

Šolski prag je 1. septembra v vseh 
treh osnovnih šolah in njihovih po-

VEČ KOT 20 ORGANIZATORSKIM EKIPAM oziroma kakšnim 70 prostovoljcem iz različnih 
društev, zavodov in ustanov gre zahvala za pester in kakovosten program odprtja DEKD in TKD 
2017 v Tolminu, ki je predstavljal bližnjo kulturno in naravno dediščino, bolj ali manj povezano z 
vodo. Vzdušje je dopolnila množica obiskovalcev vseh starostnih skupin. Foto: Tine Benedik

Utrinki

dovali osnovne informacije o pome-
nu preventive, saj je pomembno, da 
je preventiva celostna. V naslednjih 
letih želimo, da se program razširi 
tudi na druge šole, da bomo tako 
skupaj pripomogli k celoviti vzgoji, ki 
bo spodbujala razvoj celostne oseb-
nosti učencev, vključno s telesnim, 
duševnim in socialnim zdravjem.
Iris Ohojak, zaposlena na Zvezi klubov 
zdravljenih alkoholikov Slovenije

MORSKI TABOR
Savudrija – Učenci OŠ Simona Ko-
sa Podbrdo smo šolsko leto začeli 
zelo prijetno, saj smo se že drugi te-
den v septembru podali na morski 
tabor v Savudrijo. Tam smo preživeli 
pet lepih in dogodivščin polnih dni, 
čeprav nam vreme ni bilo najbolj na-
klonjeno. Učenci smo v okviru tabo-
ra opravili tečaj plavanja in plavalni 
športni dan. Posvetili smo se tudi 
raziskovanju okolice; obiskala nas je 
biologinja, s katero smo raziskovali 
in spoznavali živa bitja, ki jih najde-
mo v morju in ob njem. Raziskovanje 

učencev je obrodilo sadove, saj 
smo med drugim na plaži našli tudi 
pravo morsko kumaro. V okviru na-
ravoslovnega dneva smo izdelovali 
vulkane, v likovnih delavnicah so na-
stajali čudoviti z morjem navdahnjeni 
izdelki, v okviru kulturnega dneva pa 
smo napisali novo šolsko himno. Na 
morskem taboru so se za resnične 

izkazale tudi besede iz refrena naše 
himne: »V naši šoli nas je malo, a 
nam je lepo. Nobenih skrbi, tukaj 
smo povezani.« Upamo, da bomo v 
takšnem duhu šolsko leto tudi nada-
ljevali.
Petra Guna, učiteljica slovenščine, in 
učenke izbirnega predmeta šolsko 
novinarstvo

PRVI [OLSKI DAN
Tolmin – Spet se je začelo novo šol-
sko leto. Šola, ki je bila med počitni-
cami pusta in žalostna, je po dveh 
mesecih spet polna spočitih učencev, 
ki so vedoželjni ter polni energije.

Poseben sprejem so doživeli prvo-
šolci na OŠ Franceta Bevka Tolmin. 
V večnamenskem prostoru so se 
zbrali skupaj s starši, ostalimi učenci 
in učitelji. Med povabljenimi so bili 
tudi župan Občine Tolmin Uroš Bre-
žan, svetovalec za družbene dejav-
nosti na občini mag. Matjaž Kos in 
policist Peter Čeplak. Voditelj kul-
turnega programa Enej Kavčič je v 
uvodu nagovoril prvošolce. Povedal 
je, da smo tudi letos, tako kot vsako 
leto doslej, dočakali prvi šolski dan. 
Prag naše šole v Tolminu je v tem 
šolskem letu prestopilo 53 prvošol-
cev, na obeh podružničnih šolah pa 
skupaj še 13. Ker je to njihov, pa tu-
di naš, praznik, smo se odločili, da 
jim polepšamo ta dan. Uvodni govor 
je imel župan, ki je učencem zaželel 
vesel vstop v šolo, uspešno učenje 
in čim več lepih trenutkov. Nastopili 

UČENCI OŠ SIMONA KOSA PODBRDO so šolsko leto začeli zelo prijetno, saj so se že drugi 
teden v septembru podali na morski tabor v Savudrijo. Foto: Igor Kragelj
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družnicah na območju občine Tolmin 
skupaj prvič prestopilo 111 prvošol-
cev. Tiste v matičnih šolah je ob tem 
pomembnem dogodku obiskal tudi 
župan Uroš Brežan in jim zaželel 
veliko uspeha na njihovi novi poti. 
Največ prvošolcev, in sicer 53, so 
sprejeli v Tolminu, v podružnični 
šoli na Kamnem še osem in v Volčah 
pet. Na Mostu na Soči prvi razred 
letos obiskuje 23 učencev, v podru-
žnici v Podmelcu osem, v Dolenji 
Trebuši pet in na Šentviški Gori šest. 
V Podbrdu so prvošolci trije.

Na OŠ Franceta Bevka Tolmin je 
v šolskem letu 2017/2018 v centralno 
šolo v Tolminu vpisanih 487 učencev 
v 21 oddelkov, v Podružnični šoli 
Kamno imajo 18 učencev v enem 
kombiniranem in enem čistem oddel-
ku, Podružnično šolo Antona Majni-
ka Volče v dveh kombiniranih oddel-
kih obiskuje 24 učencev, na Podru-
žnično šolo za izobraževanje in 
usposabljanje otrok s posebnimi po-
trebami pa je letos vpisanih 38 otrok. 
OŠ Dušana Muniha Most na Soči in 
njene podružnice v Dolenji Trebuši, 
Podmelcu in na Šentviški Gori letos 
skupaj obiskuje 310 otrok, deset od-
delkov vrtca v okviru OŠ Most na 
Soči pa 152 otrok. V OŠ Simona Ko-
sa Podbrdo je letos vpisanih 41 otrok, 
pouk pa obiskujejo v štirih kombini-
ranih razredih. V okviru šole deluje 
tudi en skupen oddelek vrtca, ki šte-
je 17 otrok. 

V program tolminskega vrtca VVZ 
Ilke Devetak Bignami je v letošnjem 
šolskem letu vključenih 273 otrok, ki 
so v matični enoti v Tolminu ter zu-
nanjih enotah v OŠ Franceta Bevka 

Tolmin, Volčah in na Volarjih razde-
ljeni v skupaj 16 oddelkov.

V Glasbeni šoli Tolmin, ki deluje 
na območju treh posoških občin, se 
letos izobražuje 300 učencev, starih 
od šest do 45 let, saj imajo organizi-
ran tudi nauk o glasbi za odrasle. 
Poučujejo 17 glasbil in petje, na šoli 
pa deluje pet orkestrov, in sicer mlaj-
ši godalni, harmonikarski, kitarski, 
mladinski pihalni in Pihalni orkester 
Tolmin. V plesni oddelek je vključe-
nih 45 otrok.

Gimnazija Tolmin je edina srednja 
šola v Posočju. Potem ko interesa za 
vpis v program za strojnega tehnika, 
ki bi ga izvajali v sodelovanju s Šol-
skim centrom Nova Gorica, ni bilo 
dovolj – namesto potrebnih 15 prijav 
so jih prejeli deset – so lahko razpi-
sali le program splošne gimnazije. 
Letos je tako v tolminsko gimnazijo 
vpisanih 169 dijakov, razdeljeni pa so 
v osem oddelkov.
Špela Kranjc

Prora~unska sredstva za 
turisti~ne prireditve letos 
razdelili po novem klju~u

Občina Tolmin je proračunska 
sredstva, namenjena prireditvam, ki 
pospešujejo turistični razvoj in pro-
mocijo občine Tolmin, letos dodelje-
vala po novem pravilniku. Janja Bi-
čič, vodja občinskega oddelka za 
gospodarstvo, negospodarstvo in fi-
nance, pojasnjuje, da je nov pravilnik 
o dodeljevanju pomoči za turistične 
prireditve v občini Tolmin odgovor 
na pomanjkljivosti in nedorečenosti, 
s katerimi sta se občinska uprava in 
komisija doslej srečevali pri dodelje-

vanju sredstev za prireditve. »Pred-
stavlja orodje za celovit in enoten 
sistemski pristop na področju sofinan-
ciranja turističnih prireditev v občini 
Tolmin, ki tudi v primerih prireditev 
izjemnega pomena, za katere je Ob-
čina Tolmin v pretekli praksi finanč-
no breme prevzemala na podlagi 
neposrednega sofinanciranja, se pra-
vi brez razpisnega postopka, v celoti 
temelji na izvedbi javnega razpisa. Z 
izvedbo enotnega javnega razpisa za-
gotavljamo najbolj transparenten na-
čin izbire prireditvenih programov, ki 
nam omogočajo pridobiti najširši vpo-
gled v lokalno prireditveno dogajanje, 
prijaviteljem pa omogoča enakoprav-
no kandidiranje prek jasno in vnaprej 
določenih, za vse prijavitelje enakih 
sestavin javnega razpisa, kot so na-
men, cilji, pogoji, kriteriji in merila.«

Ključno vodilo pri pripravi novega 
pravilnika je bilo po besedah Bičiče-
ve, poleg vzpostavitve enotnega in 
podrobno določenega postopkovnega 
in vsebinskega modela v podporo 
turističnim prireditvam, spodbuditi 
premik h kakovosti prireditvene po-
nudbe v občini: »Posledično priredi-
tve, ki so zgolj krajevnega pomena, 
niso več upravičene do proračunske 
podpore, zasledovati morajo prepo-
znavnost in uveljavljenost najmanj 
na lokalni ravni, to je na širšem ali 
celotnem območju občine Tolmin. Bi-
stvena novost je tudi zahteva po par-
tnerskem sodelovanju in povezovanju, 
in sicer mora pri organizaciji in iz-
vedbi turistične prireditve poleg orga-
nizatorja prireditve aktivno sodelova-
ti najmanj en partner.« Upoštevaje 
letos izbrana merila za ocenjevanje 

prejetih vlog, so bile – tako Bičičeva 
– najvišje ocenjene in posledično naj-
višje finančno podprte tradicionalne, 
večdnevne, finančno in organizacij-
sko zahtevne ter promocijsko oglaše-
vane prireditve, katerih organizator 
in partnerji so zagotovili višjo lastno 
soudeležbo, v prireditveni program 
vključili večje število lokalnih ustvar-
jalcev in izvajalcev ter privabili turi-
ste izven glavne turistične sezone.

Letos je bilo razpisanih dobrih 
52.000 evrov pomoči za organiziranje 
in izvajanje turističnih prireditev, od 
tega polovica za turistične prireditve 
lokalnega in polovica za turistične 
prireditve širšega pomena, pri čemer 
je občina sofinancirala največ 75 od-
stotkov upravičenih stroškov priredi-
tve. Razpisna komisija je obravnava-
la 27 turističnih prireditev lokalnega 
pomena in osem turističnih priredi-
tev širšega pomena. V prvem prime-
ru je najvišji možen znesek sofinan-
ciranja 2.000 evrov odobrila Turistič-
nemu društvu (TD) Šentviška pla-
nota za prireditev Pozdrav jeseni, 
Rekreativnemu društvu Lahnica-Vo-
larje za Košpar, Kulturnemu društvu 
(KD) Magdalenčica za Tabor mladih 
pevcev Primorske, Klubu tolminskih 
študentov za KTŠ-jev športni 3P, KD 
Myra Locatelli za Lukatelce, TD 
Most na Soči za Slovensko prvenstvo 
v skokih z višin ter Turistični zvezi 
Gornjega Posočja za Božič na Mostu. 
Med turističnimi prireditvami širšega 
pomena je komisija najvišji možen 
znesek sofinanciranja 4.000 evrov 
odobrila štirim prijaviteljem, in sicer 
TD Podbrdo za GM4O – Podbrdo 
Trail Running Festival, Športnemu 

Utrinki

so tudi učenci šolskega pevskega 
zbora, plesalki plesnega studia ART-
FIT, učenca glasbene šole PALbin, 
na klavir je zaigrala Frančiška 
Švab, z recitacijami pa sta nas raz-
veselila Laura Poljak in Tomaž 
Kragelj. Policist je vse pozval, naj 
upoštevajo pravila varne hoje v šolo 
in cestnoprometne predpise.
Po končanem kulturnem programu 
je namestnica ravnatelja Alenka 
Kragelj na oder poimensko poklicala 
učence prvega razreda centralne šo-
le. Vsem je zaželela uspešen začetek 
šolanja. Ko je pozvonila z zvoncem, 
so učenci in učitelji šole naredili špa-
lir, skozi katerega so ob zvokih har-
monike ter bučnem aplavzu šli prvo-
šolci, njihovi starši ter učitelji prvega 
razreda do učilnic. S programom 
smo nato nadaljevali v naših učilnicah.

PRAG CENTRALNE ŠOLE V TOLMINU JE V 
TEM ŠOLSKEM LETU PRESTOPILO 53 PR-
VOŠOLCEV, na obeh podružničnih šolah na 
Kamnem in v Volčah pa skupaj še 13. Foto: 
Jože Štucin

Vsem prvošolčkom želimo uspešno, 
zadovoljno in veselo šolsko leto – 
pa ne samo to, tudi vsa nadaljnja!
Vida Rejec, učiteljica prvega razreda

ZBOROVSKA TRANZVERZALA 
NA POTI MIRU 
Zgornje Poso~je – V okviru Festivala 
TENSO 2017, ki je potekal med 21. 
in 24. septembrom, se je na različnih 
krajih severne Primorske odvila med-
narodna prireditev Zbogom orožje, 
pozdravljena pesem! Nosilec evrop-
skega projekta TENSO 2017 je Kul-
turni dom Nova Gorica (na čelu z 
umetniško vodjo Veroniko Brvar), 
ki je v sodelovanju z organizacijo 
TENSO, Goriškim muzejem in Jav-
nim skladom za kulturne dejavnosti 
(JSKD) poskrbel za ubrano petje 

več pevskih zborov iz Slovenije in 
Italije, s čimer so ob stoletnici soške 
fronte počastili spomin na žrtve 
omenjene vojne.

Čeprav se je ta vojna v zgodovino vpi-
sala po krvavih bitkah, zgodovinarji 
ob tem beležijo dragoceno edinstve-
nost. Po njihovem mnenju na nobeni 
drugi fronti v Evropi vojaki niso znali 
tako ubrano zapeti. V tistih krutih ča-
sih so številne pesmarice množično 
romale k vojakom na fronto, kjer sta 
jima prav ljudska in ponarodela pe-
sem vlivali pogum ter dvigovali duha.

Primorska regija je še danes znana 
po izjemni razvejanosti zborovskega 
petja, zato je bil poleg vseh dogod-
kov, delavnic in simpozijev, poseben 
dan posvečen prav zborovskemu pe-
tju – petju ob meji, in sicer od Loga 
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društvu (ŠD) Šentviška Gora za Do-
brodelni koncert Gora Rocka, ŠD Ma-
nija za Soča Outdoor Festival in TD 
Most na Soči za Noč na jezeru. Od 
vseh prejetih vlog je komisija kot ne-
ustrezne zavrgla šest vlog.
Špela Kranjc

Po sto letih na Kolovratu 
spet srdit voja{ki spopad

Skoraj natanko 100 let po zadnji, 
12. bitki na soški fronti so člani Kul-
turnozgodovinskega društva (KZD) 
Triglav, ki se ukvarja z uprizarjanjem 
bitk, v sodelovanju s svojimi kolegi 
iz italijanskih, čeških, slovaških, ma-
džarskih, nemških in poljskih klubov 
17. septembra na Kolovratu uprizori-
li to znamenito bitko, znano tudi kot 
čudež pri Kobaridu. V njej so namreč 
avstro-ogrski vojaki italijansko vojsko 
pognali vse do reke Piave, v krajih ob 
Soči pa je po dveh letih in pol spo-
padanja spet zavladal mir. V muzeju 
na prostem na Kolovratu si je upri-
zoritev srditega spopada 150 vojakov 
klub slabemu vremenu, a v avtentič-
nih razmerah kot pred stoletjem, ko 
je prav gosta megla olajšala delo na-
padalcem, ogledalo skoraj 3.000 obi-
skovalcev. KZD Triglav so pri organi-

MEGLA, KI SE JE NA DAN UPRIZORITVE KOBARIŠKE BITKE SPUSTILA NA KOLOVRAT, je 
sicer deloma okrnila natančno sestavljen program, a je na drugi strani pričarala avtentičnost 
odločilnega spopada na soški fronti. Foto: Matevž Rovšček

Utrinki

zaciji na pomoč priskočili Kobariški 
muzej, Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju« in Občina Tolmin. 
Slednja je še pred tem dogodkom na 
Kolovratu uredila parkirišče, ki bo v 
prihodnje služilo tudi obiskovalcem 
muzeja na prostem.
Špela Kranjc

Mednarodna nagrada 
solidarnosti v roke @arka 
Tru{novca

V italijanskem Pinzolu je 23. sep-
tembra potekala slovesnost ob pode-
litvi 46. srebrne plakete, mednarodne 
nagrade za gorsko solidarnost, ki jo 
je prejel načelnik tolminske postaje 

Gorske reševalne službe (GRS) Žarko 
trušnovec. Spremljala ga je delega-
cija iz Slovenije. Dan pred podelitvijo 
je o reševanju v gorah predaval mno-
žici vedoželjnih učencev iz doline 
Rendena. »Kar smo doživeli, me je 
presenetilo. Ta kraj je ustanovil GRS 
za nami. Vsa dolina živi s to priredi-
tvijo. Že prvi večer so me ustavljali 
med sprehodom. Otroci so me po 
predstavitvi ustavljali, me spraševali, 
se pogovarjali … Ogromna pozitivna 
energija je to in moraš jo doživeti,« 
se spominja Trušnovec.

Nagrado podeljujejo od leta 1972, 
ko se je po težki reševalni akciji na-
čelnik GRS Angiolino Binelli odločil, 
da je nujno nagraditi vse, ki pri reše-
vanju tvegajo svoja življenja, da po-
magajo ljudem v težavah. Priznanje 
je namenjeno izjemnim posamezni-
kom, ki s svojim delom izstopajo. V 
odboru vsako leto ovrednotijo prispe-
le nominacije iz vsega sveta. Posebno 
posmrtno priznanje so leta 2005 pre-
jeli svojci slovenskih gorskih reševal-
cev, ki so se leta 1997 ponesrečili na 
Okrešlju. Med nagrajenimi sta tudi 
papež Janez Pavel ii. in Dalai lama. 
Leta 1998 je kot prvi v Sloveniji na-
grado prejel Janez Brojan. Med na-
grajenci je zdaj tudi član Gorske re-
ševalne zveze Slovenije (GRZS), 
psiholog Žarko Trušnovec, ki od leta 
1981 deluje na Postaji GRS Tolmin 
in je od leta 2001 njen načelnik. So-
deloval je v 751 reševalnih akcijah. 
Razvija in ohranja tesne stike z reše-
valci iz Bosne in Italije, ustvaril je 
odlično ekipo gorskih reševalcev, de-
la z mladimi na preventivi proti raz-
ličnim stranpotem, jih povezuje na 

pod Mangartom do italijanske Gori-
ce. Zborovska transverzala se je za-
čela v cerkvici sv. Štefana v Logu 
pod Mangartom, kjer se je ob odlič-
ni akustiki in ubranem petju izbranih 
pesmi obiskovalcem ježila koža.
Tu so zapeli MoPZ Golobar Bovec, 
ŽePZ Iskra Bovec in MoPZ Viribus 
Unitis Glasbene matice Ljubljana; 
petje pa se je nato selilo k italijanski 
kostnici v Kobaridu, kjer smo lahko 
prisluhnili MePZ Sv. Anton, MePZ 
Planinska roža in Seniorskim zbo-
rom Glasbene matice Ljubljana. 
Zgornjesoški del se je zgodaj popol-
dne zaključil pred Kinogledališčem 
Tolmin s programom MePZ Volče, 
MePZ Dolenja Trebuša in MePZ Sv. 
Anton Kobarid ter MoPZ Poljubinj in 
MoPZ Viribus Unitis Glasbene mati-
ce Ljubljana. Na vseh treh koncertih 

so poslušalce in pevce pozdravili žu-
pani, svetovno znana pevka Bernar-
da Fink, tudi ambasadorka projek-
ta, pa je prebrala poslanico za mir.

Pesem se je nato selila v Novo Gori-
co, na Sabotin, v italijanski Dober-
dob, pa v Sveto pri Komnu in se za-
ključila v Gorici. Program v Zgor-
njem Posočju je potekal v soorgani-
zaciji Glasbene matice Ljubljana, 
Kulturnega doma Nova Gorica in 
Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti, Območna izpostava Tolmin 
v sodelovanju z Ustanovo »Fundaci-
ja Poti miru v Posočju« in Turističnim 
društvom ter Krajevno skupnostjo 
Log in s podporo vseh treh poso-
ških občin.
Silva Seljak, vodja JSKD OI Tolmin, in 
Milan Štulc, Občina Bovec

ZBOROVSKA VERIGA se je vila od Loga pod Mangartom do italijanske Gorice; po liniji, kjer je 
v prvi svetovni vojni potekala soška fronta. Foto: arhiv JSKD OI Tolmin
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taborih, usposablja za nudenje prve 
pomoči, motivira za delo v humani-
tarni dejavnosti … Pomaga pri obvla-
dovanju posttravmatskega sindroma, 
s katerim se soočajo pripadniki civil-
ne zaščite, in je tudi vodja državne 
ekipe za psihološko pomoč civilne 
zaščite.

Na slavnostni podelitvi so sprego-
vorili utemeljitelj odbora za priznanja 
Binelli, podžupanja Občine Tolmin 
Martina kenda, funkcionarji reševal-
ne službe CNSAS in lokalni predstav-
niki. Trušnovec se je zahvalil za iz-
jemno priznanje, ponosen in srečen, 

da pripada reševalni strukturi Civilne 
zaščite Slovenije. »Zdi se mi tudi, da 
gre to priznanje GRZS, Planinskemu 
društvu Tolmin in postaji GRS, ki ji 
pripadam. Vsak človek gradi na ra-
menih prednikov. Lahko rečem, da 
sem imel na tem področju zelo dobre 
mentorje. Omenil bi samo pokojnega 
Janka korena, ki je tudi začel stike 
med Tolminom in Pinzolom in je 25 
let vodil našo postajo. Poleg tega 
imam tudi zelo dobre sodelavce, 
odlične mlade naslednike, ki bodo 
moje delo še boljše nadaljevali.«

Ob vrnitvi domov so nagrajenca na 

ŽARKO TRUŠNOVEC, PREJEMNIK SREBRNE PLAKETE, mednarodne nagrade solidarnosti, 
je velik človek pretanjenega občutka in obširnega znanja, ki je svoje izkušnje, energijo ter vso 
svojo izjemno strokovnost posvetil soljudem. Po prejemu nagrade je bil izbran tudi za septem-
brsko osebnost Primorske. Foto: Žarko Rovšček

tolminski postaji GRS v prisotnosti 
novinarjev in župana Uroša Brežana 
prisrčno sprejeli kolegi ter prijatelji.

Priznanje je potrditev, da imamo 
srčne ljudi, ki vrednote, za katere 
smo mislili, da jih ni več, širijo in 
prenašajo na mlajše rodove. Vsakdo, 
ki se razdaja za nevarna reševanja, 
ki zase ne zahteva ničesar, ki izpo-
stavlja svoje lastno življenje in zapu-
šča svojo družino ter hiti tja, kjer je 
potrebna pomoč, je vreden vsega ob-
čudovanja, spoštovanja in priznanja.
Janja Kragelj

Zaradi neodgovornega in 
krutega ravnanja nekaterih 
ljudi veliko trpljenja, dela in 
stro{kov

Zakon o zaščiti živali med drugim 
določa, da se zapuščenim živalim 
zagotovijo pomoč, oskrba in name-
stitev v zavetišču. Zapuščeno žival se 
namesti v zavetišče na območju ob-
čine, kjer je bila najdena, oziroma v 
zavetišče, s katerim ima ta občina 
sklenjeno pogodbo. če skrbnik živa-
li ni znan in ga ni mogoče ugotoviti, 
krije te stroške imetnik zavetišča ozi-
rom občina, na območju katere je 
žival najdena. Občina Tolmin na tem 
področju od začetka leta 2014 sode-
luje z Veterinarsko ambulanto Tol-
min, pred tem pa je z zavodom 

Oskar Vitovlje. »V Zavetišču JoHan-
ca zapuščenim živalim nudimo 
osnovno oskrbo in jim poiščemo nov, 
boljši dom. Ob podpisu izjave, da 
najdena žival ni vaša, prevzame skrb 
zanjo zavetišče, ki jo po svoji presoji 
odda odgovornemu skrbniku. Vse ži-
vali, ki so primerne za posvojitev, pri 
nas v tako imenovani karanteni ča-
kajo najmanj 14 dni, kot to določa 
zakon. Pri tem ljudi opozarjamo, naj 
v zavetišče ne oddajajo svojih poško-
dovanih ali bolnih živali z namenom, 
da bi jih po končani oskrbi na stroške 
občine in/ali zavetišča dobili nazaj,« 
je jasna veterinarka Maja kenda iz 
Veterinarske ambulante Tolmin.

V 90 odstotkih primerov gre pri 
zapuščenih živalih za mačke, pred-
vsem mačje mladiče, ki jih ljudje po 
skotitvi brezsrčno zavržejo, največ 
težav pa povzročajo prostoživeče ozi-
roma ‘nikogaršnje’ odrasle mačke. 
»Ljudje jih hranijo, one pa se množi-
jo in ena nesterilizirana mačka sku-
paj s svojim potomstvom v samo 
sedmih letih spravi na svet 420.000 
potomcev,« z zaskrbljujočimi števil-
kami postreže Kendova. Prav zato 
imajo tudi ob pomoči občanov obča-
sne akcije odlova prostoživečih mačk 
z živolovkami. »Ob sprejemu vsem 
mačkam najprej odvzamemo kri in 
jih testiramo na mačji aids in mačjo 

Utrinki

DVE GLAVI IN PIVO IVANA 
VOLARI^A - FEA
Vol~e – Avantgardni pesnik Ivan Vo-
larič - Feo bi drugo leto dopolnil 
sedmo desetletje. Priprave na jubilej 
so se začele lani na Metelkovi v Lju-
bljani s ciklusom večerov za obuja-
nje njegovega »spomina in lika«. V 
začetku letošnjega avgusta so na 
Lukatelovi domačiji v Volčah dožive-
le nadaljevanje. Najprej so zavrteli 
kratek film, ki je nastal ob memorialu 
na Metelkovi, potem pa je akadem-
ski kipar Damijan Kracina predsta-
vil portretni upodobitvi Fea. Kot je 
povedal, je proti koncu osnovne šo-
le prvič slišal in videl duo Zlatni zubi 
(Feo & Marko Brecelj). Bilo je tako, 
kot da bi se v škatli, v kateri je bil do 
takrat, pojavila luknja in bi zagledal 
svet. Fea je potem spremljal in ga 
spoznal. Pred nekaj leti se je odločil, 
da bo naredil kip. V dilemi ali portret 
ali kaj drugega je zmagal prvi. A bolj, 
ko je skušal združiti podobo sloven-
skega pesnika in državljana, občana 
oziroma vaščana, kakršnega je po-
znal, bolj sta šli podobi narazen. In 
tako je naredil dva kipa, dve glavi.

Kobaridu ali okolici. Simonu Gre-
gorčiču in Hrabroslavu Volariču 
se obeta solidna družba!
Dušan Mijanović

LUKATELCE: ZABAVE IN 
MODROVANJA 
Vol~e – Letošnje Lukatelce v Volčah 
so bile krajše kot lanske, a pestre. 
Zdaj že večinoma redni obiskovalci, 
ki radi pridejo ne le poslušati, am-
pak tudi debatirati, so prišli na svoj 
račun v večerih z Alojzem Ihanom, 
Lučko Kajfež Bogataj, dr. Jerne-
jem Mlekužem, Miho Blažičem – 
N’tokom, Robertom Devetakom, 
Egonom Pelikanom, Vasjo Klavo-
ro in Silvestrom Gaberščkom. Od 
glasbe je bilo na Lukatelovi guni sli-
šati en izrazito mladinski večer z ra-
perjem N’tokom, stari hipiji pa so 
potešili svojo pol stoletja staro željo 
po srečanju z britanskim rokerjem 
Edgarjem Broughtonom – zgodilo 
se je na tako imenovanem Obgla-
vljenju pesnika Ivana Volariča - 
Fea, ko je Feova portreta predstavil 
kipar Damijan Kracina, v Volčah 

Kakšnih 150 obiskovalcev je nato po-
slušalo koncert Edgarja Broughto-
na. Stari oboževalci so se prvič v ži-
vo srečali s pevcem in kitaristom, ki 
je isti letnik kot Feo in je imel že leta 
1968 Edgar Broughton Band. Igrali 
so psihedelični rock – Wikipedija 
navaja cel historiat njihovih mutacij 
in družbenega angažmaja.

Valter Kramar iz Hiše Franko se je 
spominu na kobariškega umetnika 

pridružil na svoj način. Prišel je s pi-
vom Feo, ki ga od letošnje pomladi 
vari v pivovarni 1713. Na predstavitvi 
so ga ponujali v steklenicah z etike-
to, ki pove, kdo je bil Feo in mu da 
tudi neposredno besedo. Svoje je 
dodala enako profesionalno in domi-
selno oblikovana embalaža.

Prisotni na dogodku so se strinjali, 
da mora ob letu Feov dvoportret do-
biti bronasto težo in stalno mesto v 

AKADEMSKI KIPAR DAMIJAN KRACINA je avgusta na Lukatelovi domačiji predstavil portretni 
upodobitvi Ivana Volariča - Fea. Foto: Damijan Kracina
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levkemijo (FIV in FeLV). To sta viru-
sni in neozdravljivi bolezni, virus pa 
se ne prenaša na nobeno drugo vrsto 
(recimo psa) in ni nevaren človeku. 
Nato živali okopamo, jih razglistimo 
in razbolhamo. Mačke cepimo proti 
kužnim boleznim ter mačji levkemiji, 
pse pa proti steklini in jim uredimo 
potni list, vse tudi kastriramo ozi-
roma steriliziramo. V času karantene 
psom vstavimo čipe ter jih vnesemo v 
centralni register psov. Ob posvojitvi 
z novimi lastniki podpišemo pogodbo 
o primerni oskrbi živali. Prostožive-
čim mačkam, ki niso čipirane, odre-
žemo vršiček ušesa in jih tako ozna-
čimo, da so že testirane in sterilizira-
ne oziroma kastrirane, nato pa jih 
vrnemo na mesto najdbe, saj sociali-
zacija takšnih mačk večinoma ni 
mogoča,« delovanje zavetišča povzema 
Kendova.

Največ mačjih mladičev v Zaveti-
šče JoHanca dobijo spomladi. Kot 
pravi Kendova, se jih ljudje tudi v 
Posočju želijo znebiti na razno razne 
načine, pogosto tudi krute. »Najdemo 
jih v smetnjakih, zavezani so v pla-
stičnih vrečkah ob Soči, pravo zavr-
zališče je ob Volarskem mostu, kjer 
smo jih našli celo v vreči pasjih bri-
ketov. To, da jih ljudje vržejo pred 
hišna vrata naših zaposlenih, tudi ni 
več redkost,« povzema kruto ravnanje 
nekaterih. Zakon sicer določa, da če 

zapuščene živali ni možno oddati, se 
jo lahko po 30 dneh od namestitve v 
zavetišču usmrti, a v JoHanci do da-
nes niso evtanazirali še nobene zdra-
ve živali. »Evtanaziramo samo močno 
poškodovane ali neozdravljivo bolne 
živali oziroma samo v primerih, ko 
smatramo, da bi prostoživečim živa-
lim življenje v okolju brez primerne 
terapije prineslo dodatne muke. Pri 
prekoračenem plačanem času bivanja 
si pomagamo z donacijami posame-
znikov in prostovoljnim delom zapo-
slenih v ambulanti, ki tudi sama 

primakne velik delež sredstev za 
zdravljenje oziroma z njim povezano 
delo,« še pojasni Kendova.

Kot torej določa zakon, stroške 
oskrbe in do 30-dnevne namestitve 
živali v zavetišču nosi občina, na ob-
močju katere je bila žival najdena. V 
slabih petih letih oziroma od začetka 
leta 2013 do konca oktobra letos bo 
Občina Tolmin za kritje teh stroškov 
porabila več kot 65.000 evrov, kar na 
letni ravni v povprečju znaša skoraj 
14.000 evrov. To je na primer več, kot 
jo stanejo tekoče vzdrževanje cest v 

nekaterih krajevnih skupnostih, ure-
janje pokopališč ali pa preventivni 
programi centra za socialno delo. če 
skupni petletni znesek primerjamo z 
naložbami, je v letošnjem proračunu 
občina približno takšen znesek na-
menila obnovi Tolminskih korit ter 
sanaciji poškodovanega odseka ceste 
med Ročami in Markaducem. Zaskr-
bljujoče je, da število nesrečnih živa-
li iz leta v leto narašča. V letu 2016 
so jih namreč v Zavetišču JoHanca 
oskrbeli kar 117, od tega 103 mačke 
in 12 psov, leto pred tem 91 z raz-
merjem 79 mačk in 12 psov, leta 
2014 pa je bilo med 83 oskrbljenimi 
živalmi 72 mačk in 11 psov.

»Zavetišče ni kraj, kamor peljemo 
pse ali mačke, ko se jih naveličamo, se 
jih želimo znebiti ob rojstvu otroka, 
ko umre skrbnik živali ali pa ko te 
kotijo nezaželene mladiče. Prav tako ni 
namenjeno divjim živalim,« poudar-
ja Maja Kenda. Vsaka zapuščena ži-
val ima za sabo svojo zgodbo, neka-
tere so še posebej krute, saj človeška 
‘domišljija’ tudi tu ne pozna meja. K 
sreči je na drugi strani tudi mnogo 
dobrih in odgovornih ljudi, ki tem 
bitjem preprečujejo nadaljnje nenad-
zorovano razmnoževanje in prenos 
bolezni ter jim na ta način omogoča-
jo boljše in kakovostnejše življenje.
Špela Kranjc

VSAKA ZAPUŠČENA ŽIVAL ima za sabo svojo zgodbo. Nekatere so še posebej krute, saj člo-
veška ‘domišljija’ tudi tu ne pozna meja. V letu 2016 so v Zavetišču JoHanca, ki deluje v okviru 
Veterinarske ambulante Tolmin, oskrbeli 103 mačke in 12 psov. Občina Tolmin je krila stro-
ške v višini 14.000 evrov, kar nekaj pa je dodala ambulanta sama. Foto: arhiv zavetišča

Utrinki

navdihnjeno sliko Skušnjave svetega 
Tomaža pa slikar Vladimir Leben.

Omenjeni večer je bil dogodek z 
največ obiskovalci, po številu nasto-
pajočih pa se ni mogel meriti z Mi-
krofestivalom nekaj dni pozneje. Lu-
katelovo kulturno društvo je v sode-
lovanju z društvom Zeroidee iz Vid-
ma na rezidenci pet dni gostilo sku-
pino mladih performerjev in glasbe-

nikov. Ti so na koncu s skupinami iz 
drugih vasi – vseh nastopajočih je 
bilo okoli trideset – prikazali nekaj 
duhovitih vaških zgodb in na koncu 
večer začinili z jam-sessionom. To je 
bila tretja avgustovska glasbena za-
bava.

Pred koncem avgusta, ko so k hiši 
prišli gostje pesniškega festivala Po-
ezija in vino, je vse prostore Lukate-
love hiše zavzela razstava Samoure-
sničljive prerokbe avtorice Tanje 
Radež. Stara arhitektura, popotre-
sna zapuščenost še vedno neobno-
vljene hiše in doslej najbolj komple-
ksen projekt znane slovenske obli-
kovalke – skoraj dvajset velikih pla-
katov s spremljajočimi besedili – so 
k ogledu vabili dva meseca. 
Zdravko Duša

DRU@ILI SO SE LITERATI 
SENIORJI SEVERNE 
PRIMORSKE
Tolmin – V četrtek, 21. septembra, 
je Javni sklad RS za kulturne dejav-
nosti, Območna izpostava (JSKD 
OI) Tolmin v sklopu prireditve z na-

slovom V zavetju besede gostil eno 
od šestih Regijskih srečanj literatov 
seniorjev, ki jih JSKD razpisuje za 
starejše avtorje slovenskih besedil.

Na natečaju je skupno sodelovalo 
23 različnih avtorjev, na omenjenem 
srečanju, kjer so se družili ustvarjal-
ci iz Primorske, pa smo v Tolmin-
skem muzeju skupaj razpravljali, ko-
mentirali, premlevali, svetovali in od-
svetovali, skratka analizirali prejeta 
besedila ter literarno ustvarjanje na-
sploh. Pogovor je vodil regijski stro-

kovni spremljevalec letošnjega 
JSKD srečanja, slovenski pesnik, li-
terarni mentor, urednik in profesor 
slovenščine dr. David Bedrač. 
Udeleženci se bodo zagotovo stri-
njali, da je bilo srečanje poučno, 
simpatično in tudi duhovito.

Kmalu, natančneje 7. novembra, pa 
se nam v Idriji obeta še državno sre-
čanje literatov seniorjev, kjer bo z 
nami državni selektor dr. David 
Bandelj.
Silva Seljak, vodja JSKD OI Tolmin

LETOŠNJE LUKATELCE so bile krajše kot 
lanske, a so kljub temu ponudile pestre veče-
re. Foto: Tomaž Draž

USTVARJALCI – LITERATI SENIORJI S PRIMORSKE so na srečanju v prostorih Tolminskega 
muzeja skupaj z organizatorjem analizirali prejeta besedila in razpravljali o literarnem ustvarja-
nju nasploh. Foto: arhiv JSKD OI Tolmin
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Delovanje Kobari{kega muzeja zaznamujejo nekatere zna~ilnosti, ki ga med muzeji, ki pripoveduje-
jo o vojni, delajo druga~nega in prepoznavnega. Zanimiva je `e ta, da je za obiskovalce odprt vse 
dni v letu, manj znana pa ta, da je ogled za »doma~ine« brezpla~en.

Udele`enci kobari{ke bitke 
pripovedujejo

Z adnja tematska razstava je bi-
la posvečena avstro-ogrskim 
vojakom – tudi slovenskim 

fantom. V znamenju obeleževanja 
100. obletnice kobariške bitke bo 21. 
oktobra odprta nova tematska razsta-
va o dogajanju, ki je ime Kobarida 
– Caporetta – Karfreita postavilo na 
svetovne zemljevide.

12. soška bitka je bila predstavlje-
na že ob 80. in 90. obletnici, ob 100. 
obletnici pa je cilj postavljen višje – 
predstaviti udeležence, dogodke ter 
kraje v prvih dneh bitke, predvsem 
na območju Zgornjega Posočja. Po 
skoraj treh desetletjih delovanja mu-
zeja je pot do tega cilja v dobršni 
meri odprta z gradivom, ki so ga mu-
zeju izročali obiskovalci. Pogovori z 
njimi so bogato poplačani. Mnogi so 
pripovedovali o svojih prednikih, ki 
so se v nesrečnem času znašli na 
soškem bojišču. Muzejskim delavcem 
so posredovali podatke, ki dopolnju-
jejo uradne zgodovinske kronike. 
Največkrat jim pritrjujejo, pogosto pa 
osvetlijo iz drugačne perspektive. 
Pogled iz jarkov je bil drugačen kot 
sprehajanje s prsti po zemljevidih v 
udobnih poveljniških barakah.

Najdragocenejše so neobjavljene 
zgodbe in fotografije, ki jih ni najti v 
javnih arhivih. Med temi najdemo 
tudi zgodbe ljudi iz naše doline. Na 
tokratni razstavi bo zanimiva zgodba 
Marije šturm, ob njej pa še zgodbe 
33 fantov in mož – Slovencev, Italija-
nov, Nemcev … Začenjale se bodo v 
dneh, ko so zle slutnje že visele nad 
italijanskimi jarki. Naj za pokušino 
navedemo nekaj citatov:

Sandro locatelli, šofer, čedad, 23. 
10. 1917: »Draga mama. Včeraj zjutraj 
smo odšli ob 4 h zjutraj v Krn, Žago 
in Srpenico in se vrnili ob 9 h zvečer. 
Legli smo, ne da bi se dotaknili hra-
ne. Ob polpolnoči je prišel narednik 
in začel vpiti na ves glas: ‘42.! Vsta-
ni! Takoj je potrebno oditi, dajmo, 
dajmo, pohitite!’ …« 

Giuseppe Cordano, desetnik, 160. 
polk brigade Milano, 22. 10.: »Danes 
Avstrijci streljajo proti Krminu z gra-
natami velikega kalibra iz razdalje 
več kilometrov. Kako se to lahko do-

IDRSKO – Ujetniki. Foto: arhiv Kobariškega muzeja

DOgODKI
• 21. 10. ob 1�. uri: Dan Kobari{kega muzeja z odprtjem razstave Kobarid – 

Caporetto – Karfreit 1917.
• 21. 10. ob 1�. uri: Odprtje gostujo~e razstave Muzeja novej{e zgodovine 

Slovenije Kaj ~ude`nega je na vojni v Ustanovi »Fundacija Poti miru v 
Poso~ju«.

• 24. 10.: 100-letnica bitke pri Kobaridu in konca so{ke fronte.
• 2�. 10. ob 11. uri: Spominska slovesnost pred italijansko kostnico v Kobaridu.
• 11. 11.: Krn – pohod spomina 1�1�–2017.

PO PREBOJU pri Kobaridu, 1917. Foto: arhiv Kobariškega muzeja
ITALIJANI na Čemponih, 1917. Foto: arhiv 
Kobariškega muzeja

gaja! Kakšni so ti topovi!«
Tudi besede polkovnika Francesca 

Pisanija, poveljnika brigade Foggia, 
so dovolj zgovorne: »282. polk bi se 
moral premakniti v Smast, a pri ko-
bariškem (železnem) mostu ni mogel 
nadaljevati s pohodom. Prehod ni bil 
mogoč zaradi neorganiziranega umi-
ka, ki se je odvijal na edini cesti … 
To ni bil umik, temveč brezglavi beg, 
prava reka mož in opreme, ki je bu-
tala proti edinemu prehodu …« 
Željko Cimprič, direktor Kobariškega 
muzeja
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Cvetje - Mengore v 
viharju vojne 1915–
1917

Monografija Cvetje - Mengore v 
viharju vojne 1915–1917 avtorja lo-
vra Galića predstavlja zgodovino 
vzpetin na desnem bregu Soče, ki sta 
kljubovali preštevilnim napadom ita-
lijanske vojske med soško fronto in 
predstavljali strateški izhodiščni polo-
žaj za uspešno izvedeno 12. bitko. 
Knjiga daje podroben vpogled v 29-
mesečno dogajanje na Tolminskem 
mostišču z originalnimi vojaškimi 
poročili, zgodovinskimi fotografijami, 
skicami in zemljevidi. Opisuje dogod-
ke na Cvetju in Mengorah od izgra-
dnje prvih zasilnih obrambnih polo-
žajev ter snovanja avstro-ogrske 
obrambne strategije ob morebitnem 
italijanskem napadu do zaključne 
bitke ob bregovih Soče. Predstavljeni 
so načrti in poročila, ki pričajo, kako 
je Tolminsko mostišče v dvoinpollet-
nem utrjevanju ter dograjevanju po-
stalo neosvojljiva trdnjava. Sem spa-
dajo: gradnja obrambnih položajev, 
mostov, cest, vodovodov, žičnic, op-
tične komunikacije in elektrifikacija. 
Knjiga vsebuje prevedeno kroniko III. 
bataljona 86. pehotnega polka, ki je 
branil območje okrog Sel in v 12. bit-

ki izvedel uspešen napad na italijan-
ske položaje med Vardo in Jaznami. 
Na koncu je predstavljena današnja 
podoba Mengor in Cvetja s številnimi 
ostalinami, ki še pričajo o krvavi mo-
riji izpred sto let.

NASLOV: Cvetje - Mengore v vihar-
ju vojne 1915–1917. AVTOR: lovro 
Galić. IZDALA: Ustanova »Fundacija 
Poti miru v Posočju«. KRAJ IN LETO 
IZDAJE: Kobarid, 2017. NAKLADA: 
300 izvodov. ŠTEVILO STRANI: 424. 
FORMAT: 23 cm × 32 cm, VEZAVA: 
trda.
Knjižno polico napolnil:  
Mihael Uršič

Knji`na polica
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MEDNARODNA KAMPANJA 
»SLEEP FOR PEACE«
Bovec – V tednu od 21. septembra, 
ko je Mednarodni dan miru, do 27. 
septembra, ko je Svetovni dan turiz-
ma, je Popotniško združenje Slove-
nije v sodelovanju s Hostelling Inter-
national izvajalo vrsto dejavnosti v 
okviru kampanje »Sleep for Peace«, 
katere namen je ozavestiti širšo jav-
nost o pomenu miru. Osrednji in za-
ključni dogodek Popotniškega zdru-
ženja Slovenije je z usposabljanjem 
»Write a project – Improve your 
competences 2.0«, podprtim s 
strani programa Erasmus+ progra-
ma, potekal v Bovcu.

V sklopu usposabljanja so na osre-
dnjem bovškem trgu izvedli sesta-
vljenko oziroma »flash-mob«, pri ka-

teri so upoštevali korenine udele-
žencev, ki so prišli iz kar 18 držav 
oziroma območij: Albanije, Bosne in 
Hercegovine, Danske, Francije, Gr-
čije, Hrvaške, Islandije, Italije, Kam-
bodže, Kurdistana, Latvije, Norve-
ške, Romunije, Rusije, Slovenije, 
Srbije, Šrilanke in Ukrajine.

Udeležence in pobudo je pozdravil 
tudi podžupan Davor Gašperčič. 
Izrazil je zadovoljstvo, da so za uspo-
sabljanje za pripravo evropskih pro-
jektov in ozaveščanje širše javnosti 
o pomenu miru izbrali prav Bovško, 
s ključno mislijo, da je »situacija v 
svetu tako napeta, da se pred našo 
in vašo generacijo toliko bolj kon-
kretno postavlja projekt in izziv ohra-
njanja miru doma in s tem v svetu«.
Besedilo in foto: Milan Štulc 

V OKVIRU USPOSABLJANJA »WRITE A PROJECT – IMPROVE YOUR COMPETENCES 2.0« 
so na osrednjem bovškem trgu izvedli sestavljenko oziroma »flash-mob«, pri kateri so upošteva-
li korenine udeležencev, ki so prišli iz kar 18 držav oziroma območij.

BEVKOVI DNEVI DVAKRAT 
PLJUSKNILI V BA[KO GRAPO
Ba{ka grapa –Društvo Baška dedi-
ščina se je letos že sedmič vključilo 
v program Bevkovih dnevov, ki so si-
cer vzklili na Cerkljanskem v letu 
2006. Njihov koordinator je Lokalna 
turistična organizacija Laufar Cerkno, 
letošnji program pa je pripravilo kar 
15 ustvarjalcev. Tokrat so bili prvič v 
celoti posvečeni enemu od dogod-
kov iz naše zgodovine, ki se ga je 
dotaknilo pisateljsko pero Franceta 
Bevka, in sicer 70. obletnici priklju-
čitve Primorske k matični domovini.

Iz bogatega 12-dnevnega programa 
sta prvič v Baško grapo pljusknila 
kar dva dogodka. Že 12. septembra 
je Društvo Baška dediščina v prosto-
rih Krajevne skupnosti Hudajužna-
Obloke gostilo Založbo Bogataj iz 
Idrije. Ob projekciji fotografij je sku-
paj z avtorico Tinko Gantar pred-
stavila knjigo Moje poti. Eno od 
zgodb je prebrala Tanja Čuk. S 

dajužne v Zakojco, njegovo udelež-
bo pa je okrnilo slabo vreme. Med 
potjo in na osrednji prireditvi v Bev-
kovi domačiji je bralo odlomke iz 
Bevkovega romana Pot v svobodo. 
V šestem poglavju je namreč opisal 
zagrizen boj komisije, ki jo je leta 
1946 Pokrajinski narodnoosvobodil-
ni odbor za Slovensko Primorje in 
Trst poslal v Pariz, da bi svetovno 
javnost opozorila na problematiko 
razmejitve med Jugoslavijo in Italijo 
ter na Slovence, ki žive na tem pro-
storu. Bevk je bil njen predsednik. 
Kot je večkrat z grenkobo izjavil, se 
je misija končala »v težkem, bole-
čem razočaranju«.

Tako društvo z odprtostjo in željo po 
povezovanju utrjuje ter nadgrajuje 
vezi med Cerkljanskim in Baško gra-
po, ki jih je skozi številne zgodbe o 
krajih in ljudeh tega območja zasno-
val že France Bevk.
Besedilo in foto: Olga Zgaga, Društvo 
Baška dediščina

spomini na srečanja s Francetom 
Bevkom, »bistrim in včasih tudi ša-
ljivim sogovornikom«, je dogodek 
obogatil predsednik Planinskega 

društva Idrija Nace Breitenberger.
Nekaj dni kasneje, natančneje 17. 
septembra, pa je društvo vodilo že 
sedmi pohod po Bevkovi poti iz Hu-

ORGANIZATORJI OSREDNJE PRIREDITVE na pragu Bevkove hiše v Zakojci.

SO^Asnik, letnik XVIII, {t. 4, 2017



SO^Asnik, letnik XVIII, {t. 4, 2017

( �� )

Več kot 70 različnih modelov 
mobilnih telefonov priznanih znamk 

 TUDI V PROSTI PRODAJI IN
BREZ OBVEZNOSTI DO 

OPERATERJEV
SAMSUNG  APPLE  LG  HUAWEI

CROSSCALL - Specialni robustni 
telefoni

DORO - Specialni telefoni za starejše 

LENOVO   ALCATEL   SONY.....

VABLJENI K OGLEDU
NOVE PONUDBE

V TRGOVINI
Party bluetooth zvočniki GoGen

Kolesarske 
čelade Livall 
z bluetooth 
povezavo

Super cene TV
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PRVI TABOR MLADIH 
PEVCEV PRIMORSKE
Tolmin – Ideja o poletnem druženju, 
nekakšnih aktivnih pevskih počitni-
cah, je kar nekaj let zorela v mislih 
Barbare Kovačič, »zlate« zborovod-
kinje iz Tolmina. V njej je videla en-
kratno priložnost, da radovedni in 
motivirani mladi nadgradijo svoje 
pevsko znanje. Projekt smo ob pod-
pori Občine Tolmin skupaj izpeljali 
Kulturno društvo Magdalenčica, 
Javni sklad za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Tolmin in Zavod 
kulturo, šport in mlade Tolmin. V 
šestdnevni tabor smo povezali inten-
zivno pevsko delo s priznanimi stro-
kovnjaki za zborovsko petje. Vmes 
smo poskrbeli, da so se mladi pevci 
po napornih vajah tudi sprostili, imeli 
piknik ob Idrijci, filmski večer, delav-
nice s peski s Stanko Golob in dru-
žabne igre.

teden bdelo strokovno uho medna-
rodno uveljavljenega dirigenta Sto-
jana Kureta, vokalno tehniko pa je 
z njimi pilila sopranistka Martina 
Burger. S pevci so delali tudi uspe-
šni pedagogi in zborovodje otroških 
ter mladinskih zborov David Ban-
delj, Petra H. Gregorc in Barbara 
Kovačič, na klavirju pa jih je spre-
mljala Nika Kovačič.

60 prijavljenih pevk in pevcev iz Pri-
morske, nekaj tudi iz drugih krajev 
Slovenije, starih od 11 do 15 let, je 
konec počitnic preživelo delovno. 
Peli so namreč od šest do osem ur 
na dan, ob tem pa čisto vsi, od pr-
vega do zadnjega, v knjigo vtisov za-
pisali, da so ob tem neizmerno uži-
vali in da komaj čakajo naslednje 
druženje. Z zaključnim koncertom 
so navdušili tudi polno dvorano Ki-
nogledališča Tolmin.
Silva Seljak, JSKD OI Tolmin

PEVCI SO PARTITURE DOBILI ŠELE NA TABORU in po petih dneh program odpeli na pamet. 
Foto: Foto Červ

Pevski program tabora, ki so ga 
pevci predstavili na zaključnem kon-
certu, je pripravila Petra Grassi, 
zmagovalka lanskega državnega 
tekmovanja za mlade zborovske diri-
gente. Sestavila je raznolik, večino-

ma v Sloveniji še neslišan program, 
ki je zajemal od antičnih do novih 
del. Sama ga je povzela z beseda-
mi: »Otrokom dopadljive skladbe, 
ki imajo določeno umetniško vre-
dnost.« Nad skupnimi vajami je ves 

Utrinki

SPREHOD ZA SPOMIN
Zgornje Poso~je – Septembra obe-
ležujemo Svetovni mesec Alzheimer-
jeve bolezni. Društva Spominčice 
po Sloveniji organizirajo dogodke, s 
katerimi opozarjajo na problem de-
mence, osveščajo širšo javnost o 
njenih prvih znakih in o pomenu 
zgodnje diagnoze bolezni.

Društvo Spominčica zgornjega Po-
sočja Tolmin je tudi letos organizira-
lo sprehod za spomin v vseh treh 
občinskih središčih. Pred domom 
upokojencev v Tolminu se je spre-
hod začel 20. septembra. Starejšim 
so se pridružili tudi uporabniki Var-
stveno delovnega centra Tolmin, do-
godek pa je popestrila harmonikari-
ca Marija.

Dan kasneje je potekal v Kobaridu 
sprehod za spomin s kulturnim pro-
gramom, ki so ga sooblikovali otroci 

iz tamkajšnjega vrtca. Zbranim se je 
pridružil tudi kobariški župan Robert 
Kavčič. Društvu se je zahvalil za vsa 
prizadevanja, ki jih vlagajo v osve-
ščanje ljudi o tej bolezni in vso po-
moč, ki so jo deležni ljudje, ki jo po-
trebujejo. Sprehoda so se udeležili 
tudi vrtčevski otroci. V spremstvu 
maskote kuža Pazi so se sprehodili 
od vrtca do kobariškega trga in na-
zaj, za njihovo varnost pa je skrbel 
redar Janko Volarič.

V Bovcu pa je kratek dogodek, ki 
sta se ga udeležila tudi bovški župan 
Valter Mlekuž in Jožica Kavs iz 
službe za družbene dejavnosti Obči-
ne Bovec, potekal pred kulturnim 
domom. Podpredsednica društva 
Nada Kenda je učencem višjih ra-
zredov spregovorila o demenci, ki 
ne prizadene samo najstarejše, tem-
več tudi že mlade osebe. Učenci so 
razlago spremljali z velikim zanima-

njem in začudenjem, kako težka ter 
nevarna je lahko ta bolezen. Z igro 
možganskih predalčkov, v katerih 
shranjujemo svoj spomin, pa je de-
menco predstavila vrtčevskim otro-
kom. Skupaj so se nato sprehodili 
do osrednjega bovškega trga, kjer 
je zopet zadonela harmonika in pe-
sem najmlajših.
N. H. I., M. K. in M. Š.

HOJO IN TEK POSVETILI 
JUBILEJU PD PODBRDO
Podbrdo – 60-letnica delovanja Pla-
ninskega društva (PD) Podbrdo ni le 
praznik za društvo kot celoto, am-
pak spodbuja k posebnim dejanjem 
tudi posamezne člane. To potrjuje 
resničnost trditve, da v Baški grapi 
dobra in bogata dediščina pionirjev 
planinstva še vedno daje energijo, ki 
sije v okolje ter v srca ljubiteljev gora.

Poseben izziv si je v jubilejnem letu 
naložil predsedik PD Tomaž Šten-
kler. Čeprav skoraj ni treniral teka s 
tekmovalnim namenom, mu je letos 
kot prvemu od organizatorjev »Pu-
šeljca« gorskih tekov uspelo prema-
gati vse štiri: tek Blegoš–Kopačni-
ca–Blegoš, tek na Ratitovec, gorski 
maraton štirih občin in tek na Črno 
prst.

Na srečanju planincev na Črni prsti 
sta planinske prijatelje presenetila 
Peter Čufer, ki je član društva od 
leta 1957, in njegova žena Milojka. 
V čast društveni okrogli obletnici sta 
v letošnjih dveh poletnih mesecih 
prehodila Slovensko planinsko pot. 
Z udeležbo na srečanju sta zapolnila 
pohodniški dnevnik z zadnjim ži-
gom, ki jima ga je na še edino pra-
zno mesto prav pod številko 60 vti-

V OKVIRU SVETOVNEGA MESECA ALZHEIMERJEVE BOLEZNI je Društvo Spominčica zgor-
njega Posočja organiziralo sprehod za spomin po občinskih središčih in s tem opozarjalo na 
problem demence in pomen zgodnje diagnoze bolezni. Foto: Milan Štulc

snil predsednik PD Podbrdo. Zani-
miv je eden od »ocvirkov« z njune 
poti. Ob postanku v Staničevem do-
mu pod Triglavom sta presenečena 
prepoznala sliko z motivom iz Podbr-
da, ki jo je PD Podbrdo podarilo pri-
jateljskemu društvu Javornik-Koro-
ška Bela ob odprtju doma leta 1963.

Član društva, žičničar in gorski te-
kač Simon Drole pa se je 24. sep-
tembra skupaj s še 105 Slovenci že 
drugič preizkusil na Berlinskem ma-
ratonu. Med 41.283 udeleženci je 
tek zaključil na 2236. mestu, 155 
pa jih je bilo pred njim v njegovi ka-
tegoriji. Z rezultatom 03:06:07 je 
zelo zadovoljen, saj mu je za dobrih 
šest minut uspelo izboljšati osebni 
rekord. Posvetil ga je jubileju PD 
Podbrdo, ki ga je promoviral tudi na 
svoji tekaški majici.
Olga Zgaga, PD Podbrdo

SIMON DROLE po pretečenemu 44. Berlin-
skemu maratonu. Foto: Alenka Zgaga
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KOLESARSKI VZPON NA 
MANGART
Log pod Mangartom – Avgusta so 
v organizaciji Športnega društva 
(ŠD) Log pod Mangartom izvedli 17. 
kolesarski vzpon na Mangartsko se-
dlo, imenovan tudi Kraljevi vzpon. 
Uspešno ga je zaključilo 216 tekmo-
valk in tekmovalcev, med njimi tudi 
sedem veteranov.

V absolutni razvrstitvi so se na prva 
tri mesta zavihteli Matej Kimovec 
(Vaška runda) s časom 52:22, Tim 
Roškar (Meblo Jogi Kult Solkan) s 
časom 52:23 in Robert Kralj (NTR 
ING) s časom 52:24. V ženski kon-
kurenci se je najbolje odrezala Maja 
Škrlj (Izvir Vipava) s časom 1:03:11. 
Najstarejši uvrščeni udeleženec je 
bil letos Janez Andlovec, letnik 
1945, (Cajna Vipava) s časom 
1:32:34, najmlajši pa Tine Jereb, 
letnik 2003, s časom 1:07:06. Kralj 
vzpona na Mangartsko sedlo 2017 
je tako postal Matej Kimovec, kralji-
ca pa Maja Škrlj.

Razglasitev rezultatov in podelitev 
medalj, pokalov, priznanj in praktič-

nih nagrad je po ustaljeni navadi po-
tekala na igrišču pri Štolnu. Vsem 
udeležencem, še posebej pa zma-
govalcem po posameznih kategori-
jah, je v svojem nagovoru čestital tu-
di župan Občine Bovec Valter Mle-
kuž, za izvrstno izveden vzpon pa je 
posebej pohvalil ŠD Log pod Man-
gartom, saj je, kot je dejal, »izvedba 
tako zahtevne tekme z zaporo dr-
žavne ceste in izdelavo celostne-
ga elaborata zares težak zalogaj«.
Milan Štulc

BOVEC MARATON TUDI 
LETOS USPEL
Bovec – Izjemno slabo vreme Teka-
škega društva Bovec in soorganiza-
torjev ni odvrnilo od namere in so 
16. septembra Bovec maraton us-
pešno spravili pod streho – in to do-
besedno, saj so morali predvideno 
prizorišče na trgu premakniti pod 
šotor, ki so ga zadnji dan pred mara-
tonom postavili na parkirišču pred 
Kulturnim domom Bovec. Izjemna 
požrtvovalnost prostovoljcev se je 
še enkrat izkazala za nepogrešljivo, 

kar je v nagovoru pred startom pou-
daril tudi župan Občine Bovec Val-
ter Mlekuž: »V Bovcu se nikoli ne 
predamo! Uporabil bom besede 
Luke Dončića, ki je dejal, da je sa-
mo nebo še nad njimi. Tudi za nas 
velja enako in bomo kljub slabemu 
vremenu zmagali. Na tem mestu 
pa moram izraziti vse moje spošto-
vanje do ekipe, ki je v tako neiz-
prosnih razmerah uspela pripraviti 
vse potrebno za izvedbo Bovec 
maratona 2017. Tako organizacij-
sko ekipo imamo samo v Bovcu.«

Z iskreno dobrodošlico je Mlekuž 
pozdravil vse tekačice in tekače (pri-
javljenih je bilo okoli 1.600), njihove 
spremljevalce ter gledalce in s stre-
lom iz pištole uradno naznanil zače-
tek tekmovanja. Kljub izjemno moč-
nim nalivom in strelam se je tekma 
srečno zaključila, saj hujših po-
škodb organizatorji niso zabeležili.

Pa si poglejmo še absolutne zmago-
valce:

•  Maraton 42 km, moška konkuren-
ca: Franci Volkar iz Slovenije 
(2:48:43) in ženska konkurenca: 

Mateja Velkavrh, prav tako Slo-
venka (3:23:54).

•  Polmaraton 21 km, moška konku-
renca: Niklas Kroehn iz Avstrije 
(1:23:21), ženska konkurenca: 
Federica Qualizza iz Italije 
(1:43:25).

•  Tek na 8 km, moška konkurenca: 
Mirko Cvijić iz Bosne in Herce-
govine (0:27:09), ženska konku-
renca: Kristina Bele iz Slovenije 
(0:33:19).

Vsi rezultati so objavljeni na  
spletni strani Bovec maratona www.
bovecmaraton.si.
Besedilo in foto: Milan Štulc

30. TRADICIONALNI 
KOLESARSKI MARATON ^EZ 
ODPRTE MEJE
Povoletto–Breginj – Zadnjo avgu-
stovsko nedeljo je potekal tradicio-
nalni mednarodni kolesarski mara-
ton Povoletto–Breginj–Povoletto, ki 
ga že tri desetletja organizirata Kole-
sarski klub Soča Kobarid in Gruppo 

Popravek

[KRATARIJE

V prejšnji številki SOČAsnika je pri utrinku Regijska štabna vaja Po-
tres Posočje 2017 pomotoma izpadel zadnji odstavek: 

»Z delno oceno odlično je inšpektorica za varstvo pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami ocenila tudi aktivnosti štaba CZ Občine Tolmin pod vod-
stvom poveljnika Jožeta Dakskoblerja. Člani so se predvsem strinjali o 
pomembnosti takšnih vaj, saj se na ta način med sabo bolje spoznajo in 
uskladijo, tako da bi v morebitni krizni situaciji lažje odreagirali.«

Za nastalo situacijo se avtorici odstavka Špeli Kranjc opravičujemo.
Uredništvo SOČAsnika

BOVEC MARATON so organizatorji kljub izredno slabim vremenskim razmeram uspešno spra-
vili pod streho.

KOLESARSKI VZPON NA MANGARTSKO SEDLO JE USPEŠNO ZAKLJUČILO 216 TEKMO-
VALK IN TEKMOVALCEV. Kralj vzpona na Mangartsko sedlo 2017 je postal Matej Kimovec, 
kraljica pa Maja Škrlj. Foto: Romeo Černuta
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ciclistico Povoletto. Dvakrat so kole-
sarji prišli iz Povoletta do Kobarida in 
nazaj, letos pa že 28. iz Povoletta v 
Breginj in nazaj.

Številne kolesarje, med njimi tudi žu-
pana občine Povoletto, je v Breginju 
pozdravil in nagovoril kobariški žu-
pan Robert Kavčič. Ob tej priložno-
sti je čestital predstavnikom obeh 
klubov za dolgoletno sodelovanje in 
organizacijo tekmovanja, ki ohranja 
ter krepi sodelovanje na obeh stra-
neh meje, in vsem udeležencem, ki 
so uspešno prikolesarili do Breginja. 
Velika zahvala gre občanu, še vedno 
aktivnemu kolesarju Pavlu Sivcu, ki 
že vseh 30 let aktivno sodeluje pri 
organizaciji in skrbi, da maraton po 
slovenskih cestah poteka nemoteno.
Nataša Hvala Ivančič

ZARADI VREMENA BREZ 
REKORDA IN Z OKRNJENIM 
SRE^ANJEM
^rna prst – Planinsko društvo (PD) 
Podbrdo je v sodelovanju z Gorsko 

reševalno službo Tolmin in Občino 
Tolmin 2. septembra v okviru pokala 
Primorski gorski teki izpeljalo 24. 
gorski tek Ivana Anderleta na Črno 
prst. Med 114 prijavljenimi je bilo 
kar 18 tekačev z območja delovanja 
PD Podbrdo. Zaradi razmočene pro-
ge nikomur ni uspelo premagati 10 
let starega rekorda Petra Lamovca 
(47:46), zato je tudi obljubljena na-
grada, ki jo je PD ob 60. jubileju 
razpisalo za ta namen, ostala nepo-
deljena.

Tokrat je bil zmagovalec Jošt Lapaj-
ne iz Tekaško smučarskega kluba 
(TSK) Idrija (52:30), drugi Timotej 
Bečan, Klub gorskih tekačev (KGT) 
Papež, in tretji Simon Alič, Športno 
društvo (ŠD) Nanos Podnanos. Prve 
tri ženske so bile Tina Klinar, Zgor-
nje Gorje (1:03:07), Mojca Koli-
gar, KGT Papež, in Mihaela Tušar, 
ŠD Nanos. V starostnih kategorijah 
so dobili medalje tudi domačini: 
Martin Štendler (starejši člani) – 3. 
mesto, Pavlo Šorli (mlajši veterani) 
– 3. mesto, Simon Drole (veterani) 

– 1. mesto, Vida Drole (starejše 
članice) – 2. mesto, Tina Šorli (sta-
rejše članice) – 3. mesto, Milojka 
Čufer (starejše veteranke) – 2. me-
sto. Podelili so še pokale v kategoriji 
Gorski reševalci in najmlajšima ter 
najstarejšima udeležencema. Prire-
ditev je bila zaključna za 46 udele-
žencev »pušeljca« štirih gorskih te-
kov. Med njimi jih je kar deset iz Ba-
ške grape.
Tradicionalno srečanje planincev 
16. septembra na Črni prsti naj bi 
bilo zaradi jubileja PD Podbrdo obo-
gateno s srečanjem planinskih dru-
štev Meddruštvenega odbora pla-
ninskih društev (MDO PD) Posočja. 
Čeprav je bil kulturni program zaradi 
dežja odpovedan, se je v sobotnem 
dopoldnevu v toplem planinskem 
domu zbralo okrog 30 domačinov. 
Presenetila sta župnika Marko Turk 
iz Sorice in Viljem Čušin iz Bovca, 
ki sta darovala sveto mašo. Predse-
dnik MDO PD Posočja Gregor Ru-
pnik je društvu predal jubilejno listi-
no Planinske zveze Slovenije. S pre-
hojeno Slovensko planinsko potjo v 
čast jubileju sta navdušila Milojka in 
Peter Čufer.
Olga Zgaga, PD Podbrdo

TRAGI^NA NESRE^A 
USTVARILA NOVA 
PRIJATELJSTVA
Bovec – Na bovškem letališču so se 
na dan, ko bi morala praznovati svoj 
35. rojstni dan, spomnili v padalski 
nesreči na začetku avgusta premi-
nule Marine. Spominske slovesno-
sti, ki je potekala v krogu družine in 
najožjih prijateljev, sta se sicer ude-
ležila tudi bovški župan Valter Mle-
kuž ter njegov hrvaški kolega Boris 
Miletić iz puljske občine.

Kot je povedal Marinin oče, je imela 
njegova hči dve družini: biološko in 
padalsko. Obe je neskončno ljubila. 
Izrazil je vso svojo hvaležnost do žu-

pana in Občine Bovec za podporo 
in brezpogojno sodelovanje pri po-
stavitvi majhnega spominskega obe-
ležja na mestu, kjer se je Marinina 
življenjska pot veliko prezgodaj kon-
čala. Ves dan so prijatelji in padalski 
kolegi na to mesto prinašali sveče 
ter jih postavljali v obliko srca. Pod 
večer sta iz istega letala, ki je takrat 
pod nebesni svod popeljalo Marino 
in njene prijatelje, najprej izskočili 
njeni prijateljici, ki sta se na dan ne-
sreče v formaciji zadnji držali z Mari-
no za roke. S padali sta se spuščali 
s prižganima dimnima baklama in 
pristali na mestu, kjer danes stoji 
spominsko obeležje. Izjemno ganljiv 
dogodek, za katerega si tako druži-
na kot prijatelji želijo, da bi postal 
tradicionalni memorial.

Žalostna nesreča pa je spodbudila 
tudi nova prijateljstva. V duhu, kot bi 
si ga želela Marina, »Life must go 
on« ali kot bi v prevodu dejali »življe-
nje mora teči dalje« sta se župana 
zelo hitro zbližala tudi v načrtovanju 
prihodnjega sodelovanja med obe-
ma občinama.
Milan Štulc

Zlatarna Azur
Trg maršala Tita 18 a, Tolmin

T: 05/381-14-16
M: 041-923-222

Z našimi izdelki bo vaše počutje  
skozi vse leto briljantno.

Več na FB strani.

www.zlatarstvo-azur.si

PLANINCEM PD PODBRDO JE V IMENU PLANINSKE ZVEZE SOVENIJE ČESTITAL predse-
dnik MDO PD Posočja Gregor Rupnik in jim izročil jubilejno listino za dolgoletno aktivno delo. 
Foto: Alenka Zgaga

V SPOMIN NA TRAGIČNO PREMINULO PA-
DALKO – Žalostna nesreča je spodbudila tu-
di nova prijateljstva. Foto: Ljubo Hrast
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V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (05/38-41-502, 05/38-41-510, e-naslov: socasnik@
prc.si). Informacije za objavo v naslednji številki SOČAsnika sprejemamo do 30. novembra 2017. Objavili bomo tiste prireditve, ki se bodo odvijale po 15. 
decembru 2017. 
Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Objavljamo samo naslednje podat-
ke: datum in uro, kraj, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja ter telefonsko številko ali e-naslov ali spletno stran. Če želite v SOČAsniku podrobneje naja-
viti 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.

Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

20.–22. 10. TOLMIN, Coworking baza Najbolj sočen Start*up vikend na temo turizma (22. 10. ob 16. uri 
predstavitve startup idej v Hotelu Dvorec) PRC, Nežika Kavčič: 05/38-41-519

21. 10. (15.00) KOBARID, Kobariški muzej Dan Kobariškega muzeja – odprtje razstave »Kobarid – Caporetto 
– Karfreit 1917« v Kobariškem muzeju Kobariški muzej

21. 10. (15.00)
KOBARID, Ustanova 
»Fundacija Poti miru v Posočju«

Kaj čudežnega je na vojni – Odprtje gostujoče razstave Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije

Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«: 
05/38-90-166

23. 10. (16.00) TOLMIN, pred RKS OZ Tolmin Evropski dnevi oživljanja: brezplačno usposabljanje za temeljne 
postopke oživljanja in uporabo AED Marjanca Velišček: 031-264-073

24. 10. POT MIRU

100-letnica bitke pri Kobaridu in konca soške fronte (prižiganje sveč 
vzdolž nekdanje soške fronte, tek madžarskih in slovenskih vojakov od 
Budimpešte do Kobarida, obisk italijanske delegacije, pohod nemških 
vojakov od Tolmina do Kobarida, dan odprtih vrat Ustanove “Fundacija 
Poti miru v Posočju”, ogled razstave Kaj čudežnega je na vojni?, maša in 
spominska slovesnost)

Ustanova “Fundacija Poti miru v Posočju”

24. 10. (18.00) BOVEC, gasilski dom Evropski dnevi oživljanja: brezplačno usposabljanje za temeljne 
postopke oživljanja in uporabo AED Marjanca Velišček: 031-264-073

28. 10. (11.00) KOBARID Spominska slovesnost pred italijansko kostnico

1. 11. (9.30) KOBARID Dan spomina na mrtve – svečanost ob dopolnitvi imen na grobnici Vojko Hobič: 040-234-051

4. 11. LOŠKA KORITNICA Po stezicah, ki so včasih bile – Maričkine steze v Loški Koritnici PD Tolmin, S. Boljat: 051-622-962

4. 11. (11.00)
TOLMIN, Kinogledališče 
Tolmin

Predavanje dr. Sanele Banović z naslovom Življenje je premiera 041-268-355, kvcbvera1@gmail.com

6. in 7. 11. (7.00) TOLMIN, CŠOD Krvodajalska akcija M. Velišček: 031-264-073, tolmin.ozrk@ozrk.si

9. 11. VISOKI MAVRINC Vzpon na Visoki Mavrinc (1.562 m n. m.) PD Tolmin, N. in D. Gaberšček: 031-868-031

8. 11. (7.00) KOBARID Krvodajalska akcija M. Velišček: 031-264-073, tolmin.ozrk@ozrk.si

11. 11. KRNSKA JEZERA, KRN Pohod spomina Krn 1918–2017
PD Tolmin, D. Kenda: 041-744-631 in 
M. Vidic: 040-232-898

19. 11. (17.00)
TOLMIN, Kinogledališče 
Tolmin

Regijski festival godb Severne Primorske JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

26. 11. (14.30) BAČA PRI PODBRDU 11. Paslejdn’ca

3. 12. KRASJI VRH Miklavžev pohod na Krasji vrh (1.773 m n. m.) PD Tolmin, S. Boljat: 051-622-962

9. 12. (19.00)
TOLMIN, Kinogledališče 
Tolmin

Koncert z gosti ob 10-letnici delovanja in predstavitev nove 
zgoščenke Pevske skupine Kresn’ www.fb.com/PevskaSkupinaKresn

10. 12. JELENK Pohod na Jelenk (787 m n. m.) PD Tolmin, D. Kenda: 041-744-631

16. 12. JAVORNIK Pohod na Javornik (1.240 m n. m.) PD Tolmin, R. Rauch: 031-756-082

16. 12. (19.00) TOLMIN, dvorana ŠC Novoletna produkcija Plesne šole Urška Suzana Brešan: 041-371-223

17. 12. BRDA Pohod ob meji brez meje PD Tolmin, S. Boljat: 051-622-962

Utrinki

POKAL ZA ZMAGOVALCA 
UEFA FUTSAL EURO 2018 V 
NAJBOLJ FUTSAL KRAJU V 
SLOVENIJI
Kobarid – Sredi septembra smo se 
v Kobaridu razveselili obiska pokala 
UEFA Futsal Euro 2018. Osnovno-
šolci in ljubitelji nogometa so ga 
sprejeli in pozdravili z množičnim 
obiskom ter navdušenjem. Vsi so 
imeli tudi priložnost, da so se ob po-
kalu slikali in sodelovali v nagra-
dnem kvizu ter poskusili »zabiti« gol. 
Nogometna zveza Slovenije je naj-

boljše nagradila z vstopnicami za 
ogled tekem in žogami.

Zbrane sta na začetku pozdravila 
ravnateljica OŠ Kobarid Melita Ja-
kelj in podžupan Občine Kobarid 
Marko Miklavič. Slednji je poudaril, 
da se za futsal prihodnost v Kobari-
du ni bati, saj klub veliko energije 
vlaga v mlade nogometaše. Branko 
Velišček, predsednik KMN Oplast 
Kobarid, je povzel uspehe kluba in 
se zahvalil gostom za obisk Kobari-
da.
Nataša Hvala Ivančič
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