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Tiskano na okolju prijaznem papirju.

Hvala naj bo nagrada za trud

P oletje je izzvenelo že pred 
časom, a pestro dogajanje se 
je nadaljevalo tudi v jesen. 

Številne prireditve niso bile namenje-
ne le domačinom, ampak so v naše 
kraje privabljale tudi ljudi od drugje. 
Turistična sezona se je tudi s tem 
podaljšala. Delček pestrega poletnega 
in jesenskega dogajanja prinašajo tu-
di naši prispevki. Zavedam se, da to 
še zdaleč ni vse, kar so nam v prete-
klih mesecih ponudili številni orga-
nizatorji, ki so se brez dvoma trudili 
po svojih najboljših močeh.

A glej ga zlomka, kljub vsemu tru-
du se vedno najde kdo, ki kritizira. 

povedati v obraz, veliko lažje je na-
pisati. A napisana beseda se razširi, 
nič in nihče je več ne ustavi.

Preden torej začneš kritizirati ne-
koga, pomisli, kaj boš s tem sprožil, 
ko boš na družabno omrežje javno 
zapisal, kako ga je polomil. Ne poz-
naš vseh dejstev in ne veš za ves 
njegov trud, ki ga je v neko stvar 
vložil. Pomisli, kako lahko pomagaš 
in kaj ti lahko doprineseš, da bo ne-
kaj bolje. Ne išči samo napak.

Na naslednjih straneh ne iščite na-
pak – odkrivajte trud vseh vpletenih. 
Prijetno branje. 
Mateja Kutin, glavna in odgovorna 
urednica

tudi na Facebooku

Modrovanje, kako bi moralo biti ne-
kaj organizirano, narejeno, vodeno, 
je kot hobi vsakega, ki ima pet minut 
časa. Raje kritiziramo, kot hvalimo. 
Kot površinski opazovalci, ki ne poz-
namo vseh dejstev, iščemo samo na-
pake drugih. Ko nam nekaj ni po 
volji, o tem glasno razpravljamo. 
Včasih so bile to gostilniške debate, 
debate ob jutranji kavi v službi, de-
bate v krogu znancev. Družabna 
omrežja pa so v zadnjih letih takim 
debatam dala polet. Novice, tako po-
zitivne kot negativne, se širijo in nih-
če jih ne more zajeziti. In še nekaj je 
– marsičesa si drugemu ne upamo 
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LUCIJANU V SPOMIN
Sredi poletja nas je kot strela z 

jasnega dosegla vest, da je med vsa-
kodnevnim sprehodom na tolminski 
Grad za vedno zastal korak Lucijana 
Rejca. 

Lucijan je konec leta 2000 kot prvi 
redno zaposleni na Posoškem razvoj-
nem centru (PRC) prevzel mesto 
direktorja. Temelji, ki jih je s takratno 
ekipo postavila v. d. direktorja Verena 
Tuta, so bili sicer že trdni, a boj za 
programe in projekte ter ob tem ne-
nehna skrb za pridobivanje finančnih 
sredstev se je šele dobro začela. PRC 
je pod njegovim vodstvom nenehno 
rasel – pridobivali smo nove projekte, 
širili delovna področja, vse več pa je 
bilo tudi zaposlenih. Zdelo se je, kot 
da vse ovire premaguje z neverjetno 
lahkotnostjo, čeprav najbrž ni bilo 
ravno tako. S svojo takratno ekipo je 
uspešno zastavljal nove razvojne 
smernice in hkrati skrbel za močno 
medsebojno kolektivno zavest in po-
vezanost ter tudi za povezovanje z 
drugimi poslovnimi partnerji.

Tisti, ki smo imeli priložnost dela-
ti pod njegovo taktirko, hranimo nanj 
številne lepe spomine. Lucijan na-
mreč ni bil zgolj direktor, ampak je 
bil glavna gonilna sila ali kot danes 
radi rečemo »leader« v pravem po-
menu besede. Svojemu kadru je za-

upal – tudi naloge, za katere nismo 
bili vedno prepričani, da jih zmore-
mo. A ob njemu smo dobili občutek, 
da je vse mogoče. In tako je tudi 
bilo. Nenehno nas je spodbujal k 
razgledanosti, branju strokovne lite-
rature in širitvi razvojnih idej.

Spominjali se ga bomo še po ne-
čem. Kljub zahtevnemu in odgovor-
nemu delu si je vedno znal vzeti 
tudi čas za premor in vzdrževanje 
dobrega timskega duha, kar je delov-
no okolje naredilo prijetno. Če je le 
bilo mogoče, nas je nagrajeval s for-
malnimi in neformalnimi druženji na 
raznih strokovnih srečanjih ter eks-
kurzijah, kjer smo pridobivali nova 
znanja ter ideje, ki smo jih lahko 
kasneje dodelali ter implementirali v 
lokalno okolje.

V štirih letih delovanja na PRC je 
pustil neizbrisen pečat in odšel v za-

služeni pokoj. Še naprej je bil deja-
ven na različnih področjih. Največ 
energije je v tem času še naprej na-
menjal vodenju Ribiške družine Tol-
min, pa tudi pisanju knjig in strokov-
nih člankov. Hkrati je bil tudi eden 
od pobudnikov in podpornikov po-
stavitve nove ribogojnice ter ustano-
vitve podjetja Faronika.

Kljub temu, da ga je že pred leti 
zdravje skorajda pustilo na cedilu, se 
ni predal. Vztrajal je tako dolgo, da se 
je ponovno priučil vseh osnovnih člo-
vekovih veščin, ki so mu bile nenado-
ma odvzete. Vse skupaj je kljub svojim 
letom in bolezni začinil s ponovnim 
kronološkim beleženjem dogodkov 
in prebiranjem strokovne literature – 
tako domače kot tuje. Tik pred smrtjo 
je spisal svojo zadnjo knjigo; njegova 
beseda je zastala sredi pisanja epilo-
ga. Njenega izida žal ni dočakal.

Čeprav mineva 15 let odkar nismo 
več sodelavci, moramo priznati, da 
ga je bilo, kadar je tako naneslo, ved-
no prijetno srečati in z njim pokra-
mljati o najrazličnejših stvareh. Zani-
mivih tem za pogovor pri njemu ni 
nikdar zmanjkalo. In prav takšen 
nam bo za vedno ostal v spominu – 
razgledan, vztrajen, pozitiven in srčen 
mož besede.
Nekdanji sodelavci
Foto: arhiv PRC

www.prc.si/socasnik
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja
https://sl-si.facebook.com/SO%C4%8CAsnik-426819657421606/
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Iz vsebine

POSTANITE 
NAROČNIK/-ICA 
e-SOČAsnika
Vsi, ki želite postati naroč-
niki e-SOČAsnika, nam 
prek povezave https:// 
bit.ly/2GBGraz posredujte 
vaš e-naslov, na katerega 
vam bomo pošiljali poveza-
vo na naš spletni medij.
Uredništvo

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka bo izšla predvidoma sredi decembra 2019. Če bi 
želeli v SOČAsniku objaviti prispevek,  nam besedilo posredujte do 
15. novembra oziroma se o roku dogovorite z urednico.
Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka 
sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki bi 
jih želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z 
uredniško 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 
7.300 izvodov najdete na spletni strani www.prc.si, lahko pa se obrnete 
tudi na Tatjano Šalej Faletič (05/38-41-510, tatjana.sf@prc.si).

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.300 GOSPODINJSTEV!

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

 5 Promocija vse`ivljenjskega 
u~enja: Dobrodo{li pod 
na{o streho

  Iz ob~inskih uprav
 6 Ob~ina Bovec
 15 Ob~ina Kobarid
 29 Ob~ina Tolmin

 32  Frika fest napolnil staro 
mestno jedro Tolmina

 35 Koledar prireditev

  PRILOGA: Nova znanja, 
nove poti

V jubilejnem letu, ki ga obeležujemo na Posoškem razvojnem 
centru, v SOČAsniku poteka nagradna igra, s pomočjo katere 
lahko z malo sreče pridete do praktičnih nagrad. 

Tokrat vam zastavljamo naslednje vprašanje:

Kakšen naslov nosi promocijski video naše ljudske univerze?

a) Dobrodošli pod našo streho

b) Znanje za različne sanje

c) Nova znanja, nove poti
Namig: odgovor se skriva na FB ljudska univerza Tolmin in na strani 5.

Nagradna igra

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER NAGRAJUJE

Ime in priimek:

Kraj bivanja: 

Stik (telefon ali e-pošta):

Odgovore pošljite najkasneje do 20. novembra 2019 na e-naslov: socasnik@prc.si ali naslov: Posoški ra-
zvojni center (Uredništvo SOČAsnika), Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin. Med pravilnimi odgovori bomo 
izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli majico Posoškega razvojnega centra. Imena nagrajencev bomo 
objavili v naslednji številki SOČAsnika.

Nagrajenci prejšnjega nagradnega vprašanja – Med tistimi, ki so pravilno odgovorili na naše vprašanje, 
smo izžrebali Vilija Fratnika, Eli Hrast in Evo Kofol. Iskrene čestitke!

Pravila in splošni pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani Posoškega razvojnega centra.

Povezani Rastemo za nove Cilje že 20 let 

https:// bit.ly/2GBGraz
https:// bit.ly/2GBGraz
www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka
www.prc.si
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PO OSTREM NASPROTOVANJU @UPANOV 
VLADA OPUSTILA NAPOVEDANO 
SPREMEMBO IZRA^UNA PRIMERNE 
PORABE
Tolmin – Napovedana sprememba Zakona o fi-
nanciranju občin (ZFO), ki bi s spremembo formu-
le za izračun primerne porabe krepko spremenila 
razmerje razporejanja sredstev med občinami v 
Sloveniji, je avgusta močno razburila župane v za-
hodnem delu Slovenije. V Tolminu se je zato 8. av-
gusta srečalo devet županov iz občin Severne Pri-
morske in Gorenjske ter skupaj izrazilo ostro 
nasprotovanje spremembi zakona, po kateri bi 
skupaj s še nekaterimi občinami zahodnega dela 
države na letni ravni izgubili 1,8 milijona evrov. Na-
povedana sprememba ZFO je namreč v predvide-
nem izračunu primerne porabe zmanjševala težo 
površine in dolžine občinskih cest, ki sta v hri-
bovskih, goratih in redko poseljenih predelih za-
hodne Slovenije pomembna faktorja. Gre za povr-
šinsko velike občine z redko poselitvijo, ki bi ob 
morebitni potrditvi zakona izgubile pomemben del 
sredstev, medtem ko bi se na drugi strani okrepili 
proračuni mestnih občin.

Devet županov – Uroš Brežan (Tolmin), Milan 
Čadež (Gorenja vas - Poljane), Tina Gerbec (Ka-
nal ob Soči), Marko Matajurc (Kobarid), Valter 
Mlekuž (Bovec), Franc Mužič (Brda), Jože Sod-
ja (Bohinj), Gašper Uršič (Cerkno) in Tomaž 
Vencelj (Idrija) – je sestavilo in podpisalo poziv 
ministru za javno upravo Rudiju Medvedu ter vla-
di. Ministra so pozvali, da umakne nameravano 
spremembo formule za izračun primerne porabe 
iz ZFO, in mu predlagali, da v formuli za izračun 
povprečnine poveča pomen cest in površin. Vlado 
pa so pozvali, da vsem občinam skozi povprečni-
no zagotovi dodatna sredstva za njihove naloge, 
da najde način za zagotovitev razvojnih evropskih 
ali državnih sredstev tudi za manj razvita, demo-
grafsko ogrožena in redko poseljena območja v 
zahodni Sloveniji, da intenzivira vlaganja v prome-
tno – tako cestno kot železniško – infrastrukturo 
na območju občin in da končno v državnem prora-
čunu zagotovi sredstva tudi za izvajanje razvojnega 
dela Zakona o Triglavskem narodnem parku.

»Predvidena sprememba ZFO korenito posega v 
naše občinske proračune. Po eni strani bi sicer 
pohvalil ministra za javno upravo Rudija Medve-
da, ker se je s pripravo paketa zakonov sistema-
tično lotil zniževanja stroškov občin, a prav znot-
raj tega paketa je tudi ZFO, nad katerim pa smo 
vsi v Tolminu zbrani župani ogorčeni. Predvide-
va namreč spremembo formule za izračun pri-
merne porabe. Po izračunih, ki sta jih pripravila 
Združenje občin Slovenije in Skupnost občin 
Slovenije, bi 12 občin zahodne Slovenije na le-

DEVET ŽUPANOV SEVERNOPRIMORSKIH IN GORENJSKIH OBČIN se je v začetku avgusta sestalo v Tolminu in zavzelo skup-
no stališče, v katerem so ministru za javno upravo in vladi izrazili ostro nasprotovanje formuli za izračun primerne porabe občin v 
predlogu sprememb Zakona o financiranju občin. Foto: Tanja Volarič Karlo

tni ravni izgubilo okoli 2 milijona evrov. Za povrh 
nas vse skrbi še prihajajoča nova finančna per-
spektiva, ki nas uvršča v zahodno kohezijsko re-
gijo skupaj z Ljubljano, kar nam dviguje stopnjo 
razvitosti in bomo zato ostali brez evropskih 
sredstev,« je povzel župan občine gostiteljice sre-
čanja Uroš Brežan. V kobariški občini so se pre-
senečeno soočili z napovedanimi spremembami, 
toliko bolj, ker je med drugim trenutno kar pet od-
prtih lokacij za sanacijo podorov, plazov in usa-
dov. Gre za eno od občin s številnimi gibanji tere-
na, za sanacije pa je potreben denar. »To je ena 
naših največjih težav in gromozanski strošek, 
poleg tega se ves čas bojimo, da se ne bi pos-
labšala situacija na cesti proti Drežnici in ne bi 
vse tamkajšnje vasi ostale odrezane od doline. 
Že doslej smo stežka reševali nastali položaj, 
zdaj niti ne vem, kako ga bomo. Pričakujem, da 
se bo do spremembe zakona to vendarle spre-
menilo in bodo odgovorni v izračune upoštevali 
tudi specifičnost območja v hribovitih predelih. 
Ker so vasi precej oddaljene, so tudi pri nas šol-
ski prevozi velik strošek za občinski proračun, 
da ne omenjam stroškov za utrjevanje ceste. Pri 
nas je potrebno ogromno podpornih zidov pod 
in nad lokalnimi cestami, česar v bolj ravninskih 
občinah ni,« je dejal župan Občine Kobarid Mar-
ko Matajurc. Župan Občine Bovec Valter Mlekuž 
tudi ni skrival jeze ob nastali situaciji: »Ogorčen 
sem. Naša občina bi po tem ključu prejela kar 
sedem odstotkov manj denarja oziroma 
208.000 evrov manj. Človek se vpraša, ali se je 
sploh še smiselno boriti za dobrobit občine, če 
ti potem nekaj kar vzamejo. Smo četrta največja 
občina po kvadraturi v Sloveniji, vasi imamo raz-
tresene po vseh koncih, tudi po težko dosto-
pnih predelih, in že zdaj nas boli glava, kako bo-
mo organizirali in plačali zimsko službo, če bo 
huda zima. Še pred letom je bil zdajšnji predse-
dnik vlade v vlogi župana in zato dobro ve, 
kakšne težave imamo po Sloveniji tisti, ki vodi-
mo občine. Zato me presenečajo takšni ukrepi. 
Verjamem pa oziroma bolj upam, da se bo reši-
tev našla. Prav je, da se nas postavi v enak polo-
žaj kot večje mestne občine v državi.«

Konec avgusta je v Podčetrtku zasedalo tudi 
predsedstvo Skupnosti občin Slovenije in do vla-
dnega predloga sprememb zavzelo enako odklo-
nilno stališče, saj naj bi ta namesto zagotavljanja 
potrebnih dodatnih sredstev zgolj prerazporejal 
sedanja. Minister Medved je nato sklical delovni 
sestanek s sodelavci ter predsedniki Skupnosti 
občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in 
Združenja mestnih občin Slovenije. Kot je novinar-
jem po sestanku povedal, so z udeleženci ugoto-
vili, da obstaja velik razkorak med dejanskimi stro-
ški občin in zagotovljenimi sredstvi države, ki fi-

NA PLANINI RAZOR so v okviru projekta že postavili dve infor-
mativni tabli. Foto: arhiv Planinskega društva Tolmin

nancira obvezne naloge občin. Sklenili so, da for-
mule za izračun primerne porabe ne bodo spremi-
njali čez noč, ampak si bodo z občinami vzeli čas 
za iskanje skupne rešitve.
Tanja Volarič Karlo in Špela Kranjc

SKOZI PROJEKT INTERKULT DO 
PESTREJ[E TURISTI^NE PONUDBE V 
DOLINI SO^E
Območje doline Soče je znano po številnih narav-
nih in kulturnih lepotah, še posebej na zavarovanem 
območju Triglavskega narodnega parka (TNP). Ve-
čina teh lepot in vrednot že danes pomeni tudi po-
membno popestritev turistične ponudbe, na ob-
močju pa se je prepoznalo še veliko neizkorišče-
nih potencialov, predvsem v dotrajani ali nezado-
stni turistični infrastrukturi, ki pa je pogoj za kako-

vostno interpretacijo vsebin obiskovalcem obmo-
čja. Zato je v dogovoru petih partnerjev – Občine 
Tolmin, Občine Kobarid, Planinskega društva Tol-
min in Javnega zavoda TNP – ter s pomočjo LAS 
Dolina Soče nastal projekt Interpretacija naravne 
in kulturne dediščine kot popestritev turistične po-
nudbe v dolini Soče ali krajše INTERKULT. Projekt 
delno financira Evropska unija iz sredstev Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen projekta, ki traja že od februarja letos in se 
zaključuje predvidoma januarja naslednje leto, je 
ureditev manjkajoče oziroma obnova obstoječe in-
frastrukture ob naravnih vrednotah ter ureditev po-
gojev za interpretacijo kulturne dediščine in obno-
vo kulturne dediščine kot spomenika lokalnega 
pomena. Posebna pozornost je namenjena 
usmerjanju turističnega obiska iz območij, kjer je 
narava najbolj občutljiva, na območja, ki so name-
njena turističnemu obisku in morajo biti zato tudi 
primerno urejena. Partnerji projekta bodo poskr-
beli za nove in obnovljene table ob Soški poti, 
uredilo se bo vaško jedro v Drežnici, prenovljena 
bo drežniška spletna stran, obnovila se bo žaga 
venecijanka, uredil se bo razstavni prostor arheo-
loške dediščine in stare sirarske opreme v Ča-
drgu, na planini Razor pa bodo pripravili dve infor-
mativni tabli, ki bosta del učne poti, v koči pa se 
bo uredilo učilnico. Nekatere dejavnosti so bile že 
izvedene, a več o tem prihodnjič.
Renata Cerkovnik, projektna sodelavka TNP
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( 5 )Promocija vse`ivljenjskega u~enja

V sak kulturno-izobraževalni 
dogodek je z izbranimi govor-
niki in na svoj način odstiral 

področje izobraževanja odraslih. V 

Poso{ki razvojni center (PRC), enota ljudska univerza, je prebivalce Zgornjega Poso~ja s serijo dogod-
kov Dobrodo{li pod na{o streho povabil v raznovrstne programe vse`ivljenjskega u~enja, ki se bodo 
pod njihovo streho odvili v {olskem letu 2019/2020.

Dobrodo{li pod na{o streho

DOBER GLAS SEŽE V VSAKO POSOŠKO VAS (19. september, Kinogledališče Tolmin): 
Gostja večera je bila antropologinja dr. Vesna Vuk Godina, ki je prisotne pretresla s svojim kritič-
nim pogledom na izobraževalni sistem. Predstavila je problematiko slovenske družbe in projektov 
vseživljenjskega učenja skozi zgodovino socialne in kulturne antropologije ter antropologije 
postsocialističnih družb. O svojih izkušnjah so spregovorili tudi udeleženci izobraževanj enote 
ljudske univerze na PRC. Večer so popestrile Da(m)ame – plesalke Plesne skupine Urška in 
samostojni raziskovalec življenja, vesolja in sploh vsega Marko Leban s humornim vložkom.

fotoreportaži lahko preberete, kateri 
gostje so nagovorili prisotne.

Dogodki so bili za udeležence 
brezplačni, saj jih je v okviru pod-

pornih dejavnosti v izobraževanju 
odraslih v letu 2019 sofinanciralo Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport.

Zbrala: Patricija Rejec, PRC
Foto: arhiv Posoškega razvojnega centra

NOVA ZNANJA, NOVE POTI: 
V sklopu promocijskih dejavnosti je ljudska univerza pripravila tudi kratek video, ki prikazuje 
njeno delo in primere dobrih praks v izobraževanju odraslih. Vsebin, ki jih izvajajo, je veliko, zato 
so se odločili za kombinacijo videa in animirane risanke. Upajo, da bo video deloval motivacijsko 
in bo prepričal Posočane, da se udeležijo tečaja, daljšega programa, predavanja ali delavnice. 
Ogledate si ga lahko na Facebookovi strani Ljudska univerza Tolmin, na strani www.prc.si, pred-
vajan pa bo tudi na njihovih prihodnjih dogodkih.

(ne)VIDNI! (3. oktober, Kinogledališče Tolmin): 
Dogodek je povezal ljudi brez in z okvaro vida, da so skupaj izpeljali kulturno-izobraževalni večer 
ter odprli istoimensko razstavo, pri nastajanju katere je sodeloval tudi reportažni fotograf Srdjan 
Živulović. V mali galeriji kinogledališča si jo lahko ogledate še do 6. novembra. Gosti večera – 
fotograf in aktivist dddr. Evgen Bavčar, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih 
Nova Gorica Igor Miljavec, slikarka Stanka Golob, igralka Metka Pavšič in vodja Službe za do-
stopnost programov RTV Slovenija Mateja Vodeb – so s svojimi zgodbami korak za korakom 
razbijali predsodke, ki jih ima družba do slepih in slabovidnih, ozaveščali, govorili o kulturi vklju-
čevanja ter vseživljenjskem učenju. Zbrane je nagovorila tudi državna sekretarka na Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk.

ZNANJE NA ZATOŽNI KLOPI (16. oktober, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin): 
Dogodek je razbijal mite, ki krožijo o možganih. Pogovor je tekel o pomnjenju in spominu, učin-
kovitosti slovenskega šolskega sistema, o tem, kako na možgane vpliva uporaba tehnologije in 
količina dostopnih informacij, o poslabšanju veščine osredotočenja ter prihodnosti; o tem, kako 
se bodo spreminjali in razvijali naši možgani. Gosta večera – pisatelj dr. Miha Mazzini in dr. Blaž 
Koritnik, specialist nevrolog – sta v pogovoru z moderatorjem Markom Lebanom ustvarila spro-
ščeno, na trenutke hudomušno vzdušje in prisotnim pustila veliko hrane za možgane.
Obiskovalci so se lahko udeležili tudi delavnice Možgani v formi, ki jo je vodila Klara Golja, si 
ogledali fotografsko razstavo udeležencev študijskega krožka Mobilne podobe in na stojnicah 
znanja preverili trenutno izobraževalno ponudbo ljudske univerze na PRC.

http://www.prc.si
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Izredni seji Ob~inskega 
sveta Ob~ine Bovec

Julija je potekala prva izredna seja 
Občinskega sveta (OS) Občine Bo-
vec. Člani OS so v uvodu najprej 
soglasno izglasovali, da drugo točko, 
Odlok o parkiranju v občini Bovec, 
obravnavajo po skrajšanem postop-
ku. S tem odlokom se določajo ob-

močja, namenjena parkiranju, ureja 
režim parkiranja, njegov nadzor in 
sankcije v primeru kršitev. Na javnih 
površinah, ki niso namenjene parki-
ranju, to ni dovoljeno. Pristojni organ 
lahko objavi, da se na določeni javni 
površini, namenjeni parkiranju, v do-
ločenem času ne parkira oziroma se 
iz nje parkirana vozila umaknejo. Z 

globo 80 evrov se kaznuje za prekr-
šek voznik, ki ravna v nasprotju z 
drugim in tretjim odstavkom tega 
člena. Z globo 300 evrov pa se za 
prekršek kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki oziroma katerega voz-
nik ravna v nasprotju z drugim in 

tretjim odstavkom tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 100 ev-
rov. Odlok so svetniki potrdili, spre-
jeli pa so tudi predlagani sklep, da se 
parkirnina pobira na parkiriščih pri 
Kulturnem domu Bovec, marketu in 
vrtcu, in sicer od 1. aprila do 30. sep-
tembra. Prva ura je brezplačna, cena 
za vsako nadaljnjo uro pa je en evro.

NA PRVI IZREDNI SEJI so člani Občinskega sveta Občine Bovec po skrajšanem postopku 
obravnavali Odlok o parkiranju v občini Bovec in sprejeli rebalans proračuna za letošnje leto.

SKLIC DRUGE IZREDNE SEJE JE BIL NUJEN za spremembe NRP 2019–2022 in rebalans 
letošnjega proračuna zaradi sanacije občinske ceste trdnjava Kluže–Bavšica.

Utrinki

ZELENA SHEMA 
SLOVENSKEGA TURIZMA
Poso~je – Občine Bovec, Kobarid 
in Tolmin so se prijavile na peti naci-
onalni poziv Slovenske turistične or-
ganizacije (STO) za pospeševanje 
vpeljevanja trajnostnega poslovanja 
v turizmu, imenovan Zelena shema 
slovenskega turizma – »Slovenia 
Green«. Shema do danes združuje 
že 48 destinacij, 40 ponudnikov, 
dve turistični agenciji in štiri parke z 
uspešno pridobljenim znakom Slo-
venia Green; v Dolini Soče imamo tri 
ponudnike turističnih namestitev z 
znakom »Slovenia Green Accom-
modation«: Chalet Astra Montana, 
Kamp Koren in Kamp Korita.

Zelena shema slovenskega turizma 
je celovito zasnovan nacionalni sis-
tem za pospeševanje razvoja trajno-
stnega turizma v Sloveniji na vseh 
stebrih trajnostnega razvoja; okolj-
skem, družbenem in ekonomskem. 
Shema, katere lastnik in upravitelj je 
STO, je namenjena tako destinaci-
jam ter zavarovanim območjem kot 
tudi ponudnikom turističnih nastani-

tev, turističnim agencijam in atrakci-
jam.

Naše tri občine so se pridružile de-
stinacijam, ki svojo trajnostno poslo-
vanje na področju turizma presojajo 

z uporabo mednarodnega orodja 
»Green Destinations Standard«, 
kar nam bo omogočilo tako nacio-
nalno kot mednarodno primerljivost 
in vidnost. Na poti do znaka Slove-
nia Green, ki bo predvidoma trajala 
do konca letošnjega leta, bomo 
prek različnih dejavnosti zbirali po-
datke o trajnosti našega turističnega 
razvoja ter lokalno prebivalstvo, go-
spodarstvo, obiskovalce in preosta-
le deležnike osveščali o pomenu 
trajnostnega turizma.

Takoj po vstopu v shemo smo v de-
stinaciji že določili koordinatorja (Tu-
rizem Dolina Soče), ki je odgovoren 
za izvedbo celotnega postopka, in v 
vsaki občini sestavili zeleno ekipo, ki 
bo koordinatorju pomagala pri zbira-
nju podatkov ter pripravi in izvedbi 
potrebnih ukrepov. Prek celovitega 
vodenega pristopnega in kasneje 
članskega postopka bomo pridobili 
natančen vpogled v trajnost naše 
destinacije na področju turizma ter 
znak »Slovenia Green Destination« 
platinaste, zlate, srebrne ali brona-
ste barve. V prvi polovici prihodnje-

ga leta bomo s pomočjo ugotovitev 
in smernic v vsaki občini pripravili še 
akcijski načrt ukrepov, s katerimi 
bomo trajnostno poslovanje v desti-
naciji v prihodnje izboljševali. Načrte 
bodo potrdili tudi v občinskih svetih.

Z znakom Slovenia Green Destinati-
on se bomo na slovenskemu, evrop-
skemu in globalnemu trgu pozicioni-
rali kot okolju in družbi prijazna de-
stinacija.

Zelena (okoljsko in družbeno odgo-
vorna) destinacija ni nekaj, kar je 
projekt, naloga oziroma odgovor-
nost zgolj turistične organizacije. Je 
nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi 
skupaj – vsi deležniki v destinaciji, 
tako v javnem, nevladnem kot za-
sebnem sektorju – in to ne samo v 
turizmu, ampak na vseh področjih 
delovanja. Ne nazadnje pa smo v 
tem procesu ključni tudi vsi, ki v de-
stinaciji živimo. Izrednega pomena 
je namreč, da je destinacija najprej 
prijetna in prijazna za vse, ki tu dela-
mo in živimo. S tem bo takšna tudi 
za ljudi, ki nas obiščejo.
Alenka Rutar, Turizem Dolina Soče

POSOŠKE OBČINE SO SE PRIJAVILE NA 
NACIONALNI POZIV ZELENA SHEMA SLO-
VENSKEGA TURIZMA – SLOVENIA GREEN. 
S pridobljenim znakom Slovenia Green Desti-
nation se bomo na slovenskemu, evropskemu 
in globalnemu trgu pozicionirali kot okolju in 
družbi prijazna destinacija. Foto: Jošt Gantar
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Utrinki

SLOVO OD ^ASTNEGA 
OB^ANA IVANA GABR[^KA

Za vedno nas je zapustil častni ob-
čan Občine Bovec Ivan Gaberšček. 
Na Bovškem je bil sinonim za 
zobozdravstvo. S svojo izjemno pre-
danostjo se je zapisal v srca Bovča-

nov. Bil je pionir in nestor svojega 
poklica pri nas. Delal je tiho in daleč 
od žarometov javnosti. Bil je skro-
men in do konca pošten. Odlikovala 
ga je nenehna pripravljenost za po-
moč ljudem v stiskah. Jedro njegove-
ga dela so bili vedno in povsod bov-
ški ljudje, ki niso rekli, da gredo k 
zobozdravniku, preprosto so rekli, da 
gredo k Janezu. Prav zaradi svoje 
iskrene predanosti svojim pacientom 
mu je Občinski svet Občine Bovec 
leta 2013 podelil najvišje priznanje 
Občine Bovec – naziv častnega občana.
Povzeto po predlogu za prejem nagrade
Foto: domači arhiv

V nadaljevanju so svetniki sprejeli 
še rebalans proračuna za letošnje le-
to, ki je bil potreben zaradi štirih 
osnovnih razlogov:
• nabava parkomata za uvedbo par-

kirnine (najprej na parkirišču pri 
kulturnem domu) in pokritje dru-
gih stroškov v skladu z novim Od-
lokom o parkiranju;

• sprememba načina financiranja 
nabave reševalnega vozila (brez 
potrebe po dodatnih sredstvih);

• uskladitev z dopolnjenim načrtom 
pridobivanja in prodaje stvarnega 
premoženja;

• predvideni projekti, ki jih bo v 
skladu z od 4. do 11. členom Za-
kona o Triglavskem narodnem par-
ku sofinanciralo Ministrstvo za 
okolje in prostor (MOP).
Prihodki in odhodki se tako zvišu-

jejo, zadolževanje pa se zaradi zago-
tovitve lastne udeležbe pri projektih, 
za katere se pričakuje več kot 400.000 
z MOP, povečuje za 23.337 evrov.

Druga izredna seja je bila sklicana 
sredi avgusta, župan Valter Mlekuž 
pa je pojasnil, da jo je sklical zato, 
ker so štirje svetniki glasovali proti 
korespondenčni seji. Sledil je 23. členu 
poslovnika, ki pravi, da če se več kot 
četrtina svetnikov ne strinja s predlo-
gom za izvedbo korespondenčne 
seje in je za sklic seje dana zahteva 
upravičenega predlagatelja, mora žu-

pan sklicati sejo sveta. Sklic izredne 
seje za spremembe Načrta razvojnih 
programov (NRP) 2019–2022 in reba-
lansa letošnjega proračuna je bil nu-
jen, ker je v postopku oddaje javnega 
naročila za sanacijo občinske ceste 
trdnjava Kluže–Bavšica občinska ko-
misija pri odpiranju prispelih vlog 
ugotovila, da najnižja ponudba odsto-
pa navzgor od ocenjene vrednosti 
projektantke za 56.853,69 evra (DDV 
vključen). Ta sanacija je umeščena v 
program odprave posledic neposre-
dne škode na stvareh zaradi lansko-
letnega neurja s poplavami, v progra-
mu pa so za ta namen rezervirana 
sredstva MOP, Sektorja za zmanjše-
vanje posledic naravnih nesreč. Ker 
je bilo več kot četrtina svetnikov 
proti (Adis Hrovat, Boštjan Komac, 
Jernej Skok in Klavdija Stergulc so 
bili proti odločanju o rebalansu na 
korespondenčni seji, ostali svetniki 
pa so glasovali za), je bila torej ta 
neuspešna. Glede na dejstvo, da po-
zitivne odločitve o izboru ponudnika 
brez zagotovljenih proračunskih sred-
stev ni mogoče sprejeti, je zato, da 
se sanacijo izvrši, treba zagotoviti več 
lastnih sredstev od sprva načrtova-
nih, to je 91.088,57 evra. Višina sofi-
nanciranja s strani MOP, Sektorja za 
zmanjševanja posledic naravnih ne-
sreč, ostaja enaka prvotni, to je 
145.132,20 evra. Če Občina Bovec ne 

bi zagotovila lastnega deleža v pot-
rebni višini, bi se odpovedala tudi 
sofinanciranju in bi v prihodnje ces-
to v Bavšici morali sanirati v celoti s 
svojimi lastnimi sredstvi. To pa v 
bližnji prihodnosti ni izvedljivo zara-
di obilice drugih odprtih zadev. OS 
je na drugi izredni seji soglasno spre-
jel sklep, da potrjuje predlagane spre-
membe NRP 2019–2022 in rebalans 
proračuna za leto 2019.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Nalo`be v bov{ki ob~ini
Letos je Občina Bovec izvedla ozi-

roma še izvaja kar nekaj infrastruk-

turnih in drugih naložb. O nekaterih 
ste v preteklih številkah SOČAsnika 
že lahko brali, nekatere od njih pa 
vam predstavljamo v nadaljevanju.

DRUGA FAZA OBNOVE VZHODNE 
VPADNICE

V drugi polovici septembra se je 
začela druga faza ureditve vzhodne 
vpadnice v Bovec. Dela bodo poteka-
la po segmentih s celostno ureditvijo 
nove komunalne infrastrukture. Vko-
palo se bo tudi vode za kabelsko 
televizijo in javno razsvetljavo ter 
toplovoda daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso, utrdilo cestišče s 

OBISK GENERALNE 
SEKRETARKE ALPSKE 
KONVENCIJE
Tolmin – Nova generalna sekretar-
ka Alpske konvencije Alenka Smer-
kolj je konec avgusta obiskala Info 
točko Alpske konvencije, ki od leta 
2017 deluje v okviru Posoškega ra-
zvojnega centra. Kot je poudarila, 
so prav tovrstne točke ena od po-
membnih poti približevanja konven-
cije prebivalcem in lokalnim 
skupnostim. V svojem mandatu vidi 
izziv predvsem v trajnostnem razvoju 
alpskega prostora, skladno z zave-
zami držav podpisnic, med katerimi 
je tudi Slovenija.

Alpska konvencija je mednarodna 
pogodba, ki so jo med letoma 1991 
in 1995 z namenom trajnostnega 
razvoja ter zaščite Alp kot enotne 
prostorske enote podpisale vse 
alpske države (Avstrija, Francija, 
Italija, Liechtenstein, Monako, Nem-
čija, Slovenija, Švica) in Evropska 
unija.
Miro Kristan, Posoški razvojni center

MLADI NA TABORU 
POGLOBILI ZNANJE O 
NARAVI
Trenta – Triglavski narodni park 
(TNP) je za osnovnošolce Skupnosti 
šol Biosfernega območja Julijske Al-
pe v okviru projekta LIFE Naturaviva: 
Biodiverziteta – umetnost življenja v 
sodelovanju z Mrežo zavarovanih 
območij v Alpah ALPARC julija v do-
lini Trente pripravil brezplačni 
petdnevni Poletni tabor TNP 2019 – 
Biodiverziteta v Trenti. Udeležilo se 
ga je 23 mladih iz osnovnih šol ozi-
roma podružnic z Bleda, Bohinja, 
Gorij, Radovljice, z Jesenic, Kranja, 
Lipnice, Nove Gorice, Trebnjega in 
Žirovnice ter z Gimnazije Jesenice. 
Spoznavali so naravni svet s poudar-
kom na naravovarstvu in ohranjanju 
ter širjenju znanja o biodiverziteti, ra-
znolikosti življenja, eni najbolj drago-
cenih ter žlahtnih značilnosti našega 
planeta.

Zaposleni v Javnem zavodu TNP so 
pripravili zanimiva tematska vodenja 
po Soški poti. Ogledali so si bota-
nični vrt Juliana in se z gorskim vod-

nikom podali na Kriške pode. Popol-
dneve so izkoristili za predstavitev 
dela naravovarstvenih nadzornikov in 
lovca. Spoznali so, da lovčeva opre-
ma ni samo puška. Podali so se v 
gozd, spoznali lovišče in opazili sr-
njad ter kozoroge. Pestri so bili tudi 
večeri: opazovali so nočno nebo, se 
udeležili brezplačnega poletnega ki-
na z ogledom dokumentarnega filma 
o naravi na Finskem. Po dnevih, pol-

nih doživetij, so udeleženci svoj zad-
nji večer preživeli, kot se spodobi – 
ob ognju so peli in plesali ob zvokih 
kitare, na leskovih palicah pa pekli 
hrenovke.
Z gorsko turo na Kriške pode so se 
pridružili gibanju Mladi na vrhu. Na 
pobudo Mreže zavarovanih območij 
v Alpah se namreč mladi v različnih 
alpskih državah na isti dan povzpnejo 
v visokogorje ter pozornost namenijo 

JULIJA JE V TRENTI POTEKAL POLETNI TABOR TNP 2019 – BIODIVERZITETA V TRENTI. 
Na njem je 23 mladih spoznavalo naravni svet s poudarkom na naravovarstvu in ohranjanju ter 
širjenju znanja o biodiverziteti. Foto: arhiv Javnega zavoda TNP
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preplastitvijo in ureditvijo odvodnja-
vanja, zgradilo pločnike za pešce in 
postavilo novo javno razsvetljavo ter 
prometno signalizacijo in talne 
označbe. Pri vrtcu in na ovinku bo 
urejen nivojsko dvignjen prehod za 
pešce. Naložba je vredna nekaj več 
kot 340.000 evrov in je v celoti finan-
cirana iz občinskega proračuna. Od 
izvajalca del, podjetja Esotech, obči-
na pričakuje kakovostno izvedbo del 
v dogovorjenem roku. V času trajanja 
del prosimo za razumevanje in upo-
števanje navodil izvajalca.

UREDITEV KOMUNALNE INFRA-
STRUKTURE IN CESTE KLANC

Ureditev komunalne infrastrukture 
Klanc (1. faza) na lokalni cesti, ki 
vodi z bovškega trga do Kaninske 
vasi, in gradnja dostavne ceste do 
zazidalnega območja nad Kaninsko 
vasjo je zaključena; na dostavni ces-
ti je v teku še nekaj manjših zaključ-
nih del. Za naložbo je občina name-
nila 412.000 evrov V tej vsoti niso 
vključene napeljave elektro, telefon-
skih in kabelskih vodov, ki jih inve-
stitorji financirajo posebej. Naložba 

je v prvi fazi vključevala gradnjo fe-
kalne in meteorne kanalizacije ter 
vodovodne napeljave, napeljavo ele-
ktro, telefonskih in kabelskih vodov, 
ureditev javne razsvetljave ter končno 
ureditev cestne infrastrukture z as-
faltno preplastitvijo. Izvajalec del je 
bil na javnem razpisu izbrana družba 
SGP Zidgrad Idrija.

SANACIJA CESTE KLUŽE–BAVŠICA
Na odseku Kluže–Bavšica je izva-

jalec del Kolektor CPG na ravnin-
skem delu cesto zaradi pogostih po-
plav nasul in jo na izpostavljenih 
delih nekoliko dvignil. Uredil je po-
samezne prepuste, utrdil podlago, 
uredil odvodnjavanje in v dolžini 
nekaj več kot 1,3 kilometra cestišče 
preplastili z asfaltno prevleko. Ker 
cesto prečka tudi hudournik, je v tem 
delu treba urediti drugačno utrditev 
vozišča; ureditev struge hudournika 
izvaja pristojna državna institucija. 
Naložba je vredna 236 tisoč evrov. 
Občina Bovec je iz naslova poplavne 
sanacije cest na razpisu pridobila 145 
tisoč evrov državnih sredstev, ostalo 
pa zagotavlja sama.

PREPUST NA CESTI NA VAS NA 
SKALI

Občina Bovec je pristopila tudi k 

sanaciji prepusta na cesti na Vas na 
skali, saj je bil ta dotrajan in ni več 
opravljal svoje funkcije. Za izvedbo 
del je z javnim pozivom izbrala naj-
ugodnejšega izvajalca del, družbo 
Kolektor CPG. Ta je odstranil ves na-
plavljeni material in dotrajan prepust, 
postavil novo cev za prepust ter ta 
del ceste uredil z betonsko ploščo. 
Vsa sredstva – naložba znaša nekaj 
več kot 45.000 evrov – zagotavlja ob-
čina iz letošnjega proračuna.

PREPLASTITEV V LOGU POD 
MANGARTOM

Med letošnje naložbe je občina 
vključila preplastitev območja v spo-
dnjem delu Loga pod Mangartom; za 
vsa dela je namenila skoraj 16 tisoč 
evrov. K preplastitvi so pristopili tudi 
lastniki zasebnih zemljišč, dela pa 
financirajo sami. Naložba zajema do-
datno ureditev odvodnjavanja, posta-
vitev robnikov in utrditev podlage ter 
končno preplastitev. Dostop do 
objektov bo lično urejen, brez nad-
ležnega prahu, poleg tega ne bo več 
odnašalo materiala, kar je v preteklo-
sti predstavljalo nevarnost za mimo 
vozeča vozila, še posebno za moto-
riste. Izvajalec je Kolektor CPG, ki je 
dela izvedel kakovostno in v dogo-
vorjenem roku.

Utrinki

DRUGA FAZA UREDITVE VZHODNE VPADNICE V BOVEC se je začela v drugi polovici sep-
tembra. Foto: Milan Štulc

zavarovanim rastlinam in živalim ter 
spoznavanju pravilnega gibanja in 
vedenja v občutljivem gorskem svetu.

Skupnost šol Biosfernega območja 
Julijske Alpe povezuje 38 OŠ in več 
kot 7.000 osnovnošolcev, ravnate-
ljev in učiteljev. Šole so vključene v 
vrsto dejavnosti TNP z namenom 
spoznavanja posebnosti našega edi-
nega narodnega parka ter spodbu-
janja odgovornega odnosa do nara-
ve in kulturne dediščine. Vsebine 
TNP se tako sistematično vključujejo 
v šole, da bodo mladi spoznavali 
park, njegov pomen, o njem razmiš-
ljali in bili nanj ponosni. Vsebine so 
za šole iz skupnosti šol brezplačne.
Javni zavod TNP

MEDNARODNA KONFERENCA 
O UTRDBENIH SISTEMIH
Komárom (Madžarska) – Mednaro-
dna konferenca »The Past and the 
Present of European Fortresses 
built in the 19th Century« je 19. 
septembra potekala v utrdbi Monos-
tor na robu madžarskega mesta 
Komárom tik ob meji s Slovaško. Po 
pozdravnih nagovorih sta bila pred-

stavljena južni del utrdbenega siste-
ma nekdanjega tako imenovanega 
komáromskega mostišča, ki ga je 
zbranim približal Ferenc Bálint (Mi-
nistrstvo za obrambo, Inštitut za vo-
jaško zgodovino in muzej Budimpe-
šta, Madžarska), ter severni del z 
osrednjo trdnjavo v današnjem kraju 
Komárno, ki se mu je posvetil dr. 
Andrej Ozimy (organizacija Pro 
Castello Comaromiensi, Slovaška).

Na konferenci je bil predstavljen tudi 
nekdanji utrdbeni kompleks iz Zgor-
njega Posočja. Na povabilo Inštituta 
za vojaško zgodovino in muzeja iz 
Budimpešte sem spregovorila o 
utrdbenem sistemu šestih zapornih 
utrdb, tako imenovanih Koroških 
utrdb, ki jih je v 19. stoletju ob itali-
janski meji zasnovala Avstro-Ogrska. 
Osredotočila sem se na Bovško za-
poro, ki sta jo sestavljali v Klužah le-
ta 1882 zgrajena utrdba Kluže in od 
leta 1900 topniška utrdba Fort Her-
mann tik nad Klužami. Ernesta Dro-
le, vodja območne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije 
Nova Gorica, pa je spregovorila o 
varovanju in ohranjanju kulturnega 
spomenika te trdnjave ter predstavi-

(vodja Oddelka za znanost in izobra-
ževanje spominskega utrdbenega 
kompleksa Brest, Belorusija). Av-
strijska raziskovalca Volker K. Pa-
chauer (Avstrijsko društvo za razi-
skovanje utrdb) in Lili Zabrana (Av-
strijski arheološki inštitut) sta 
predstavila raziskave na utrdbenih 
sistemih trdnjav Kosmač in Goražde 

NA MADŽARSKEM JE POTEKALA MEDNARODNA KONFERENCA O UTRDBENIH SISTE-
MIH. Predavatelji so si nato ogledali trdnjavi Monostor in Fort Csillag na madžarski strani, nas-
lednji dan pa še trdnjavo v kraju Komárno na Slovaškem.

la nove rešitve urejanja dostopa ob 
cestni ožini pred njo.
Predstavniki Slovaške, Belorusije, 
Poljske in Avstrije so se osredotočili 
na pomembne utrdbene sisteme, 
prav tako zgrajene ob strateških 
mejnih lokacijah. Zgodovino trdnja-
ve Brest-Litovsk je udeležencem 
približal Aleksey V. Molochnikov 
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PREPLASTITEV CEST IN ULIC V 
KALU - KORITNICI KONČANA

V preteklih letih je bila v Kalu - 
Koritnici že izvedena celostna preno-
va komunalne infrastrukture, do 
konca septembra pa so delavci Ko-
lektorja CPG preplastili vse ceste in 
ulice na tem območju. Odstranili so 
dotrajano asfaltno prevleko, utrdili 
podlago, uredili odvodnjavanje in iz-
vedli asfaltno preplastitev vseh voz-
nih površin. Dela so bila zaključena 
še pred predvidenim rokom, saj so bile 
v času trajanja del ugodne vremenske 

razmere. Naložbo v višini 176.000 
evrov financira Občina Bovec.

MOST ČREŠNJICA V SOČI
Gradnja mostu Črešnjica se je zače-

la. Zgradili so temelje in nadaljujejo 
z gradnjo novih nosilnih stebrov in 
mostu z ograjo, dodatno pa bo treba 
urediti priklop na glavno cesto z javno 
razsvetljavo. Stari most bodo poruši-
li, nov pa mora biti zgrajen do konca 
avgusta leta 2020. Naložba je vredna 
dobrih 350.000 evrov; letos ji Zakon 
o financiranju občin namenja 27.000 

nepovratnih sredstev in 61.000 povra-
tnega brezobrestnega kredita, skoraj 
19.000 pa je lastnih sredstev. Ker gre 
za dvoletno naložbo, kandidatura za 
sredstva pa je mogoča le za eno leto, 
namerava občina na razpoložljivih 
razpisih kandidirati prihodnje leto.

SANACIJA NOSILNEGA STEBRA 
MOSTU V LOG ČEZSOŠKI

Nosilni steber mostu čez reko Sočo 
je zaradi dotrajanosti potreben sana-
cije, zato je Občina Bovec kot inve-
stitor pristopila k izvedbi potrebnih 

del. Za samo izvedbo je bila izbrana 
družba Hidrotehnik. Pri tovrstnih 
sanacijah je pomemben vodostaj re-
ke, vendar se je občina kljub ugo-
dnim razmeram želela izogniti delom 
v polni turistični sezoni. Vodostaj je 
v drugi polovici septembra in oktobra 
še vedno primeren, ugodne so tudi 
temperature. Občina za sanacijo na-
menja 30.000 proračunskih sredstev.

UREDITEV VSTOPNO-IZSTOPNIH 
MEST V OBČINI BOVEC

Medobčinska uprava občin Bovec, 

NA MOSTU V LOG ČEZSOŠKI izvajalec del sanira dotrajani nosilni steber. Foto: Milan ŠtulcV KALU - KORITNICI SO ODSTRANILI DOTRAJANO ASFALTNO PREVLEKO, utrdili podlago, 
uredili odvodnjavanje in izvedli asfaltno preplastitev vseh voznih površin. Foto: Milan Štulc

Utrinki

v črnogorski Boki Kotorski. Dr. Kr-
zystof Wielgus (Fakulteta za arhi-
tekturo in Inštitut za krajinsko arhi-
tekturo Univerze v Krakovu) pa se je 
osredotočil na utrdbena sistema v 
Krakovu in Przemyslu ter izpostavil 
problematiko kulturnega turizma. 
Erika Farkas (Utrdba Monostor, 
Madžarska) je spregovorila o ponov-
ni revitalizaciji utrdb za namen turiz-
ma. Madžarska ima namreč na po-
skusnem seznamu UNESCA tudi 
sistem utrdb na sotočju rek Donave 
in Váh, ki se nahaja ob dveh mestih, 
madžarskem Komaromu in slova-
škem Komarnu.
Besedilo in foto: mag. Damjana 
Fortunat Černilogar, direktorica 
Tolminskega muzeja

V MOSKVI SO SLOVENSKE  
@RTVE DOBILE SPOMENIK
Moskva (Ruska federacija) – Pred-
sednik Vlade Republike Slovenije 
Marjan Šarec je v okviru uradnega 
obiska skupaj s predsednikom vlade 
Ruske federacije Dmitrijem Med-
vedjem odkril spomenik slovenskim 
žrtvam v obeh svetovnih vojnah na 

SPOMENIK V MOSKVI, ki simbolično izhaja 
iz našega očaka, simbola Slovenije Triglava, 
je posvečen padlim slovenskim vojakom in 
drugim žrtvam vojn slovenskega naroda na 
ozemlju Ruske federacije. Na fotografiji (z le-
ve): avtor Rok Klanjšček iz podjetja REAL 
Engineering, predsednik Vlade RS Marjan 
Šarec in koordinator postavitve spomenika 
mag. Tadej Koren iz Ustanove »Fundacija Po-
ti miru v Posočju«. Foto: arhiv Ustanove 
»Fundacija Poti miru v Posočju«

območju današnje Ruske federaci-
je. Spomenik, ki ga krasi napis »Slo-
venskim žrtvam, hvaležna domovi-
na«, stoji v Parku zmage (Park Po-
bedy) na Poklonnayi gori v Moskvi. 
Predsednik vlade je ob odkritju pou-
daril pomen dogodka: »V tem veli-
častnem muzeju na prostem, kjer 
se prepletajo zgodbe ljudi in naro-
dov, združenih v bolečini, zgodb, 
povedanih z vrhunsko umetnostjo 
in arhitekturo, bomo danes tudi 
Slovencem, padlim v prvi in drugi 
svetovni vojni, odkrili spominsko 
obeležje. To znamenje sprave med 
generacijami in evropskimi narodi 
je korak več k nadgradnji medse-
bojnega zaupanja.«

Izvedba projekta postavitve spome-
nika je v sodelovanju z mestom Mo-
skva in organi Ruske federacije po-
tekala pod okriljem Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. Koordinacijo po-
stavitve je opravila posoška Ustano-
va »Fundacija Poti miru v Posočju«. 
Avtor arhitekturnega umetniškega 
dela je domačin iz Kobarida Rok 
Klanjšček, iz podjetja REAL Engi-
neering, ki že vrsto let dela in živi v 

Ljubljani. Razložil je, da spomenik 
simbolično izhaja iz našega očaka, 
simbola Slovenije Triglava, ki se po-
javlja tudi v vseh naših drugih ura-
dnih simbolih. Mag. Tadej Koren je 
izrazil zadovoljstvo ob odkritju prve-
ga spomenika, posvečenega padlim 
slovenskim vojakom in drugim žrt-
vam vojn slovenskega naroda na 
ozemlju Ruske federacije. »Gre za 
veliko simbolno dejanje, s katerim 
sporočamo, da nismo pozabili 
vseh tistih, ki jih je usoda poslala 
daleč stran od domačih krajev. 
Tam so izgubili življenja, njihovih 
grobov oziroma krajev pokopa pa 
ne poznamo.«
Urška Lazar, Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju«

TRADICIONALNA 
SLOVESNOST PRI RUSKI 
KAPELICI
Pri Ruski kapelici pod Vršičem je tudi 
letošnjega julija potekala spominska 
slovesnost, ki so jo povezali s stole-
tnico ustanovitve Univerze v Ljublja-
ni, pri kateri so imeli pomembno vlo-
go tudi prebegli ruski profesorji. 
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Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči 
sredstva, ki jih pridobi s prodajo do-
volilnic za uporabo vstopno-izstopnih 
mest, po delitveni shemi dodeli obči-
nam. Ta sredstva je Občina Bovec tudi 
v tem letu namenila ureditvi vstopno-
izstopnih mest za plovbo po reki Soči 
in pritokih. Uredila je otoka za zaboj-
nike za smeti na vstopnem mestu 
Čezsoča. V neposredni bližini je ureje-
no z lesom obdano kemično stranišče, 
ki je namenjeno tudi pohodnikom. Od 
parkirišča vstopnega mesta Zmuklica 
do reke Soče vodi daljša potka, na 
kateri so uredili mostičke in lesene 
stopnice. Posamezni manjši posegi so 
bili potrebni tudi na drugih vstopno-
izstopnih mestih. Občina Bovec bo 
tudi v prihodnje vsa sredstva, prido-

bljena iz tega naslova, vlagala v in-
frastrukturo vstopno-izstopnih mest.

EKOLOŠKO STRANIŠČE NA MAN-
GARTSKEM SEDLU

Letos so na Mangartskem sedlu 
postavili dehidracijsko stranišče, za 
kar so moči združili Občina Bovec, 
Krajevna skupnost Log pod Mangar-
tom in Razvojna zadruga Log pod 
Mangartom. Občina sofinanciranje 
pričakuje od Ministrstva za okolje in 
prostor (MOP), in sicer iz naslova 11. 
člena Zakona o Triglavskem naro-
dnem parku. Za naložbo je namenila 
nekaj več kot 8.000 evrov proračun-
skih sredstev, pri tem pa računa na 
80-odstotno sofinanciranje MOP.
Milan Štulc in Mateja Kutin

Utrinki

Minister Po~ival{ek pri 
bov{kem `upanu

V drugi polovici julija se je na Bov-
škem mudil minister za gospodarstvo 
Zdravko Počivalšek. Na delovnem 
obisku v Posočju je skoraj dve uri 
namenil pogovorom na Občini Bo-
vec, kjer se je pogovarjal z županom 
Valterjem Mlekužem, direktorico 
občinske uprave Katarino Barbaro 
Ostan in poslancem v Državnem 
zboru RS Danijelom Krivcem.

Nadvse spodbudni pogovori so tek-
li v smeri predstavitve priložnosti in 
težav, ki jih predstavlja bovški turi-
stično-gospodarski produkt. Sprego-

vorili so o turističnem obisku, pobi-
ranju turistične takse in regulaciji vse 
večjega števila ponudnikov za plovbo 
po reki Soči. Beseda je tekla tudi o 
pomembnosti sistema daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) 
za gospodarstvo. Za največje bovško 
podjetje DOLB pomeni prepolovitev 
stroškov ogrevanja, je pa tudi prilož-
nost za nadaljnji razvoj in gradnjo 
velikega bazena ob obrtni coni. Go-
vorili so o energetski sanaciji objek-
tov (tudi Hotela Alp), za kar je znatna 
sredstva prispevalo tudi Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
nujnosti zagotavljanja odprtosti večjih 

MINISTER ZDRAVKO POČIVAŠEK SE JE POLETI MUDIL V POSOČJU, kjer je doživel popolno-
ma različne turistične produkte: od petzvezdične destinacije do mednarodno poznanega in 
trajnostno naravnanega glasbenega festivala Metaldays. Srečal pa se je tudi z županoma Uro-
šem Brežanom in Valterjem Mlekužem. Po njegovem mnenju ima Posočje vse možnosti razvo-
ja v smeri »turizma 365 dni«: pozimi smučarski turizem, poleti športno-poletno aktivno preživlja-
nje v naravi in poslovni turizem. A treba je izboljšati turistično infrastrukturo, za kar pa je potre-
bno sodelovanje.

NA MANGARTSKEM SEDLU SO LETOS POSTAVILI DEHIDRACIJSKO STRANIŠČE. Foto: 
Erik Cuder 

Slavnostna govornika sta bila pred-
sednik državnega zbora mag. Dejan 

slovesnosti pa sta se udeležila tudi 
predsednik RS Borut Pahor ter 
predsednik vlade Marjan Šarec.

Tradicionalne prireditve sta se udele-
žila tudi bovški župan Valter Mlekuž 
in podžupan Miro Bozja. Člani 
Društva 13-13 so na svojstven način 
že s svojo prisotnostjo pričarali ob-
dobje prve svetovne vojne. Po koncu 
spominske slovesnosti se je dogaja-
nje preselilo v središče Kranjske Go-
re, kjer je bilo med predstavniki poli-
tičnih, gospodarskih in diplomatskih 
sredin iz obeh držav – Slovenije ter 
Rusije – veliko priložnosti za izme-
njavo informacij in mnenj. Mlekuž in 
Bozja sta se srečala s kranjskogor-
skim županom Janezom Hrovatom 
in bohinjskim županom Jožetom 
Sodjo. To je bila odlična priložnost 
za pogovore o aktualnih zadevah v 
vseh treh prijateljskih občinah znot-
raj Triglavskega narodnega parka.
Milan Štulc

19. SPOMINSKA SLOVE-
SNOST NA MRZLEM VRHU
Mrzli vrh – Društvo »Peski 1915–
1917« Tolmin je tudi letos sredi av-
gusta organiziralo spominsko slove-
snost s sveto mašo v spomin vsem 
padlim na obeh straneh frontne linije 
v prvi svetovni vojni. Kot vedno se je 
odvijala pred skalno kaverno, ki je 
bila v vojni prevezovališče in v kateri 
so madžarski vojaki postavili oltar 
devici Mariji.

Slovesnosti se vsako leto udeležijo 
diplomatski predstavniki držav tistih 
narodov, ki so se borili na soški 
fronti, predstavniki sorodnih društev 
iz Slovenije in tujine ter številni do-
mačini. Zbrane je pozdravil predse-
dnik društva Ludvik Pavšič, z dalj-
šim nagovorom pa je spregovorila 
podžupanja občine Tolmin Maša 
Klavora. Zgodovinar dr. Renato 
Podbersič je v slavnostnem govoru 
razmišljal o dogajanjih in trpljenju lju-

TRADICIONALNE SLOVESNOSTI PRI RUSKI KAPELICI so se letos udeležili tudi bovški župan 
in podžupan ter člani Društva 13-13. Slednji so že s svojo prisotnostjo pričarali obdobje prve 
svetovne vojne. Foto: arhiv Valterja Mlekuža

Židan in prorektor ljubljanske uni-
verze prof. Boštjan Botas Kenda, 
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hotelov v Bovcu tudi pozimi, pa o 
potrebi po novih hotelskih nastani-
tvah. Minister je spoznal veliko teža-
vo mirovanja naložbe v Hotel Kanin, 
saj je ta nujno potreben za razvoj 
stacionarnega turizma in se seznanil 
s še nekaterimi razvojnimi načrti ter 
trendi v občini.

Glavna beseda je tekla o projektu 
gradnje nove kaninske žičnice ozi-
roma izvedbi projekta celostne pre-
nove kaninskega smučišča. Minister 
se je strinjal, da je to projekt, ki ga 
mora sofinancirati država, sam pa je 
pripravljen vložiti veliko truda v to, 
da bo do konca leta 2022 projekt tu-
di dokončno izveden. V ta namen so 
se že dogovorili za sestanek, ko bodo 
določili delovno skupino, ki bo pred-
nostno vodila projekt gradnje novih 
žičniških naprav s spremljajočo infra-
strukturo na smučišču Kanin. »Verje-
tno država vsega v celoti ne bo mog-
la financirati, mora pa zadevo pelja-
ti tako, da bo to omogočila. Pričaku-
jem, da bo Bovško in s tem Posočje 
po tej investiciji ‘turistično eksplodi-
ralo’, saj bo zares ponujalo odlične 
produkte za razvoj celoletnega turiz-
ma. Pogoje imate in nujno morate 
preučiti načine, kako to izpeljati,« je 
svoja pričakovanja orisal Počivalšek.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Prvi parkomat v Bovcu
Občina Bovec je v Bovcu postavila 

prvi parkomat, ki zajema parkirišča 
na območju pri Kulturnem domu 

Bovec, marketu Mercator in Vrtcu 
Bovec. Za prvo uro parkiranja parko-
mat s pritiskom na gumb izda 
brezplačni listek, za vsako nadaljnjo 
uro pa je parkirnina en evro.

Parkirnina se plačuje do konca 
septembra. S tem želi občina urediti 
režim parkiranja na način, da na 
omenjenih parkiriščih posamezniki 
ne bodo več puščali svojih vozil po 
cele dneve in tako drugim uporabni-
kom onemogočali normalno parkira-
nje. Parkomat stoji ob parkirišču pri 
otroškem igrišču, nedaleč stran od 
avtobusnega postajališča, doslej pa je 
v veliki meri že dosegel svoj namen.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Oblikovanje lesenih izdelkov 
bov{ke dedi{~ine in 
pripovedni{tva

V drugi polovici avgusta je Občina 
Bovec v okviru projekta Artistic na 
bovškem trgu organizirala delavnice 
z naslovom Oblikovanje lesenih iz-
delkov bovške dediščine in pripove-
dništva. Projekt podpira in ohranja 
nesnovno kulturno dediščino Bovške-
ga ter spodbuja prebivalce, da razvi-
jejo izdelek te dediščine v poslovno 
priložnost in jo s tem ohranjajo.

»V sklopu delavnic smo v sodelova-
nju z Zdravkom Strajnarjem pripra-
vili teden spoznavanja in ustvarjanja 
lesenih izdelkov. Izkušeni rokodelec 
je predajal svoje znanje na mlajše 
generacije in jih poučeval, kako se 
lahko prek lesenih izdelkov izraža 

S PARKOMATOM ŽELI OBČINA BOVEC PREPREČITI CELODNEVNO PARKIRANJE na parki-
rišču pri kulturnem domu.

Utrinki

AVGUSTA SO V BOVCU POTEKALE DELAVNICE IZKUSTVENEGA UČENJA (»learning by do-
ing«), ki jih je v okviru projekta Artistic organizirala Občina Bovec. Udeleženci so iz lesa izdelovali 
izdelke, vsebino pa črpali iz bovške kulturne dediščine in pripovedništva.

PLOŠČA PRED KAVERNO NA MRZLEM 
VRHU. Foto: Vladimir Cvek

STO LET RAJKA ZORNIKA
Bovec – Rajko Zornik je 29. avgusta 
praznoval okroglih in častitljivih sto 
let. Ob tem visokem jubileju ga je obi-
skal tudi bovški župan Valter Mlekuž 
in mu prisrčno čestital. Zahvalil se mu 
je za vse, kar je s svojim delom in poš-
tenim življenjem prispeval k vsakda-

di v letih vojne v naših krajih ter dru-
gje. Prisotnim sta spregovorila tudi 
namestnica madžarske veleposlani-
ce in namestnik slovaške veleposla-
nice, ki sta v slovenščini pozdravila 
ter kratko opisala, kako so se njuni 
rojaki borili v naših krajih daleč od 
svojih domov.

Na slovesnosti in pri sveti maši je so-
deloval Mešani pevski zbor Župnije 
Volče. Somaševanje devetih duhov-
nikov je vodil duhovnik monsignor 
Renato Podbersič, ki je z zanimivim 
nagovorom spregovoril o poteku voj-
ne v Gorici in Vrtojbi. Povezovalka 
kulturnega dela slovesnosti je med 
drugim prebrala nekaj odlomkov iz 
knjige dr. Lajosa Négyesija Mrzli 
vrh – Gora krvi in vzdihljajev.

Želja prisotnih je bila, naj tudi letošnja 
slovesnost vse opominja na čase trplje-
nja, ki se ne bi smeli več dogajati.
Tatjana Božič, članica UO Društva 
»Peski 1915–1917« Tolmin

njemu življenju ter razvoju doline.
V družbi predstavnic Rdečega križa 
(RK) Slovenije, Območnega združe-
nja Tolmin, občinske organizacije 
RK, bovške župnijske Karitas in 
Društva upokojencev Bovec je v ča-
su obiska slavljenec povedal marsi-
katero anekdoto ter življenjsko izku-
šnjo. Le malokdo ve, da je pred 
mnogimi leti, ko sta kot mlad par s 
svojo soprogo načrtovala družino, 
na dražbi kupil hišo v Bovcu. Ker pa 
je ugotovil, da je to hišo nekdo drug 
bolj potreboval kot onadva, sta mu 
jo velikodušno odstopila.
Rajka Zornika Bovčani poznajo kot 
buškga brivca, za kar se je izučil leta 
1934, dve leti kasneje pa na trgu 
odprl svojo lastno obrt. Od takrat je 
neprestano obratoval, kasneje pa v 
posel uvedel še svojega sina Zlatka.
Ob častitljivemu jubileju so Rajka 
med drugim obiskali tudi člani Mo-
škega pevskega zbora Golobar.
Besedilo in foto: Milan Štulc

RAJKO ZORNIK JE KONEC AVGUSTA PRA-
ZNOVAL ČASTITLJIVO OBLETNICO
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tudi kulturna dediščina,« je poveda-
la Manja Pečjak, ki je spremljala 
izvajanje projekta. Skupaj z otroki so 
izdelovali kip krivopetnice, ki je kot 
dobra trentarska vila del naše bogate 
dediščine. Kot je še povedala Pečja-
kova, bo Strajnar svoje znanje roko-
delskih spretnosti delil tudi konec 
oktobra, ko bo skupaj z obiskovalci 
izdeloval manjše lesene izdelke.

Med delavnicami je udeležence 
obiskal tudi župan Valter Mlekuž in 
pohvalil tako trud mentorjev kot tudi 
mlade »lesarske mojstre«, ki pridno 
»srkajo« njihovo znanje in izkušnje, 
Miloš Domevšček pa je na ogled 
prinesel grb Občine Bovec, ki ga je 
iz lesa izdelal lani.
Besedilo in foto: Milan Štulc

120 let PGD Srpenica
Na Srpenici so 21. septembra 

proslavili 120 let Prostovoljnega ga-
silskega društva (PGD) Srpenica. 
Praznovanje s slovesno povorko pod 
vodstvom poveljnika Boštjana Ža-
garja, slovesnostjo in gasilsko vese-
lico so pripravili tamkajšnji gasilci. 
Kot je povedal predsednik PGD Srpe-
nica Žan Logar, je za njimi častitljivo 
obdobje uspešnega delovanja. Ne gre 
pozabiti ustanovnih članov, vetera-
nov in zdajšnjih gasilcev, »ki so s 
svojim prostovoljnim delom postavili 

temelje društva, ob katerih smo izpe-
ljali nakup več gasilskih vozil in ure-
dili prostore društva ter garaže. S 
pridobitvijo teh vozil smo zaključili 
celovit projekt posodobitve voznega 
parka.« Kot je še povedal, jim je bila 
pri tem v veliko pomoč Gasilska zve-
za (GZ) Bovec.

Čestitke so pripadnikom PGD 
Srpenica izrekli član poveljstva GZ 
Slovenije (regijski poveljnik) Stanko 
Močnik, predsednik GZ Bovec Boris 
Zorko, slavnostni govornik državni 
sekretar na Ministrstvu za obrambo 

mag. Miloš Bizjak in župan občine 
Bovec Valter Mlekuž. Slednji je v 
svojem nagovoru poudaril, da bi bila 
občina Bovec brez PGD tudi brez 
požarnega varstva. Prav to, zagotav-
ljanje požarne varnosti, je bil pred 
120 leti tudi osnovni namen ustano-
viteljev. Gasilci se ob različnih nesre-
čah vedno prvi odzovejo. »Narava do 
naših krajev ni bila prizanesljiva in 
vi ste vedno nepogrešljiv del zaščite 
in reševanja. Vseskozi pa ste gasilci 
in s tem društvo tudi pomemben del 
družabnega življenja v vašem oko-

lju,« je povedal župan, prepričan, da 
bo gasilstvo na Srpenici živelo še 
naprej. Dokaz tega, da se ni bati za 
prihodnost, je številno članstvo in 
zagnan podmladek. Srpenica je do-
kaz, kaj lahko naredi skupnost, ki 
dela v skupno dobro. »Gasilci imate 
zame posebno mesto in vlogo pri ra-
zvoju občine, dokaz, da se tega zave-
damo, pa je tudi izgradnja novega 
gasilskega doma na Srpenici. Neka-
teri so me spraševali, ali je tak več-
namenski objekt potreben. Odgovor 
je jasen, saj bi si tudi sam želel, da 
bi vsaka krajevna skupnost v naši 
občini lahko pridobila tak objekt, ki 
je v prvi vrsti namenjen reševanju 
ljudi in njihovega premoženja. Vseka-
kor pa si moramo prizadevati, da bo 
gradnja kar najbolj racionalna in se 
bo sredstva pridobivalo tudi iz drugih 
virov, saj je celotna investicija za Ob-
čino Bovec veliko finančno breme. Ne 
nazadnje je bilo tako obljubljeno tudi 
občinskemu svetu ob sprejemanju 
proračuna. Prepričan sem, da boste 
novo pridobitev znali v celoti izkori-
stiti,« je ob 120-letnici PGD Srpenica 
povedal župan.

Ob jubileju so srpeniški gasilci iz-
dali spominsko plaketo in podelili 
številna priznanja.
Milan Štulc

Utrinki

SEPTEMBRA SO SRPENIŠKI GASILCI POČASTILI ČASTITLJIVI JUBILEJ – 120-letnico delo-
vanja. Ob tej priložnosti so izdali spominsko plaketo in podelili številna priznanja. Foto: arhiv 
PGD Srpenica

PRVI [OLSKI DAN
Ob~ina Bovec – V letošnjem šol-
skem letu bo v bovški OŠ in njenima 
podružnicama na Žagi in v Soči zna-
nje pridobivalo 212 otrok, od tega 
bo v prvem razredu OŠ Bovec 16 
prvošolčkov.
Pred slovesnim vstopom v šolo sta 
prvošolčke pozdravila ravnatelj OŠ 
Bovec Iztok Kenda in župan Občine 
Bovec Valter Mlekuž. Pričakali so jih 
že pred šolo in jih nato povabili v ra-
zred. Zelo lep sprejem so jim pripra-
vili ostali učenci, ki so jim v tako ime-

novanem špalirju ploskali vse do ra-
zreda v prvem nadstropju. Tam jim je 
tudi župan zaželel prijetno in uspešno 
šolanje, hkrati pa jih pozval k vestne-
mu učenju ter lepemu vedenju. Uči-
teljici sta za otroke pripravili kratko 
lutkovno predstavo, nato pa je vsak 
od njih prejel darilce v obliki rumene 
rutice, ki jo bodo za boljšo vidnost 
nosili na poti v šolo, svinčnika ter 
priponke. Za konec so se posladkali 
s slastno torto in se udeležili priredi-
tve v Kulturnem domu Bovec.
Besedilo in foto: Milan Štulc

MEDNARODNA POLETNA 
[OLA
Bovec – Letošnja Poletna šola Bovec 
je bila že 26. zapovrstjo, trajala pa je 
od 16. do 30. avgusta. Udeležilo se 
jo je 45 študentov iz alpsko-jadranske 
regije. Posvetili so se programu, ki 
je bil posvečen vodilni temi »Drugi in 
jaz – Die Anderen und ich – Ostali i 
ja – Gli altri ed io – Chei altris altris e 
jo«. Na zaključni prireditvi, ki je pote-
kala v Hotelu Alp, je Andrea Wernig 
prisrčno pozdravila tudi prvega mo-
ža občine Bovec Valterja Mlekuža. 

»Vedno se razveselimo, ko pridete 
v naše kraje, marsikdo od tistih, ki 
so bili pri nas pred vami, pa se radi 
vračajo na Bovško. Ob zaključku 
poletne šole vam želim srečno 
vrnitev na domove, v prepričanju, 
da s seboj odnašate veliko novega 
znanja ter najlepše spomine in 
občutke iz naše doline,« je v poz-
dravnem nagovoru povedal župan.

Ob koncu prireditve se je dolgoletni 
vodja poletne šole univerzitetni pro-
fesor dr. Vladimir Wakounig iz Uni-
verze Celovec po 11. izvedbah Pole-

16 PRVOŠOLČKOM so na OŠ Bovec pripravili slovesen sprejem.
POLETNE ŠOLE BOVEC SE JE UDELEŽILO 45 ŠTUDENTOV. Letošnji program je bil posve-
čen temi »Drugi in jaz – Die Anderen und ich – Ostali i ja – Gli altri ed io – Chei altris altris e jo«.
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Festival src
Bovški poletni večeri so ponovno 

dokazali svojo upravičenost in na 
bovški trg skozi poletje privabili re-
kordno število obiskovalcev. Festival 
src je bil nekakšen »super finale« 
vseh dogodkov. Kot že vrsto let doslej 
se je odvil v dveh večerih. Prvi je na 
trg privabil doslej največje število 
obiskovalcev, drugi večer pa je zara-
di slabega vremena potekal v Kultur-
nem domu Bovec. Svetovno znane in 
priznane folklorne ter plesne skupine 
so pričarale izvrsten spektakel.

Letošnji festival v Čenti je bil že 

50. povrsti, zato je bilo tudi plesnih 
in folklornih skupin več kot po nava-
di in je trajal dva dni več. Nastopi 
niso bili le v Čenti in Bovcu, ampak 
tudi na odrih v Huminu, Vidmu in 
Lignanu. V Bovcu so na prvi večer, 
15. avgusta, nastopile plesne skupine 
Tradiciones Peru iz Peruja, Sbandi-
eratori dei Rioni di Cori iz Italije in 
Compan~ía Folklórica CAMAGUA s 
Kube, ki se je po lanskem zapletu 
želela še enkrat vrniti v Bovec. Sku-
pine je ob prihodu pozdravil župan 
Valter Mlekuž, v organizaciji Občine 
Bovec pa so si po kosilu ogledali do-

Utrinki

FESTIVAL SRC je tudi letos v Bovec pripeljal svetovno znane in priznane folklorne in plesne 
skupine, ki so v dveh večerih pričarale izvrsten spektakel.

lino Soče, obiskali muzej v Informa-
cijsko izobraževalnem središču TNP 
Dom Trenta ter občudovali slap Bo-
ka. Za uvod v prvi večer sta zbrane 
nagovorila župana občin Bovec in 
Čenta Valter Mlekuž in Mauro Stec-
cati. Domači župan se je zahvalil 
kolegu za obisk otvoritvenega večera 
festivala in dobro medsebojno sode-
lovanje. Čestital mu je za 50. izvedbo 
festivala.

Letošnji Festival src se je v Bovcu 
tudi zaključil. V kulturnem domu so 
21. avgusta nastopile štiri plesne sku-
pine: folklorni plesni ansambel Umu-
zi Wenkosi iz Južne Afrike, skupina 
Spustan Sanskrutik Trust iz Indije, 
Eygunychvan s Kamčatke in Te Toa 
Vii Fenua z Markeških otokov.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Bovec maraton odli~no 
izpeljan

V izjemno lepem vremenu je sredi 
septembra Bovec maraton 2019 nadvse 
uspel, tako z organizacijske kot tudi 
vseh ostalih plati. Udeležba je bila 
izjemna, po nekaterih ocenah pa naj 
bi bilo skupaj s tekači vseh obisko-
valcev čez ves dan okoli pet tisoč.

Dogajanje se je začelo že v petek, 
ko so pod večer v Stergulčevi hiši 
najprej pripravili pogovor z Urško 
Žolnir in Juretom Koširjem na temo 

moja kariera. Jasmina Kozina Pra-
protnik in Urban Praprotnik sta pri-
pravila motivacijsko predavanje z naslo-
vom »Vpliv teka na staranje, kaj se 
lahko naučimo od Kazimire Lužnik«.

V soboto je pred startom zbrane 
že tradicionalno nagovoril župan Ob-
čine Bovec Valter Mlekuž. Start teka 
»Fun Run« pa je bil ob zvokih himne 
Bovec maratona v izvedbi Petra Del-
la Bianca natanko ob devetih. Ude-
ležil se ga je tudi bovški župan, in 
sicer v podporo Društvu MI-DO. 
Čeprav je bila njegova uvrstitev odlič-
na, seveda ni tekel na čas, temveč za 
namen podpore borkam z rakom. Da 
na bovškem trgu nikomur ni bilo ni-
ti za trenutek dolgčas, so poskrbeli s 
številnimi nastopi. Gledalce so zaba-
vale članice Športnega twirling klu-
ba Deskle, Artfit studio Mojca Ma-
urič, Plesna šola Urška in otroci iz 
bovškega vrtca. Prvega tekača na 8 
kilometrov so se vsi še kako razvese-
lili, saj je bil zmagovalec domačin 
Tobi Gabršček. V ženski konkurenci 
je pri tem teku na najvišjo stopničko 
stopila Kristina Bele.

Veliko zabave je bilo na voljo tudi 
po startu na 21 in 42 kilometrov. V 
odličnem vzdušju smo pričakali 
prvega tekača na 21 kilometrov Ro-
berta Kotnika. Kmalu za njim je 
pritekla prva ženska Jasmina Pita-

V ČENTI SO V SEPTEMBRU POTEKALI DNEVI BAVARSKEGA PIVA.

tne šole Bovec poslovil s te funkcije. 
Občina jih je vsako leto podprla – 
ponudila jim je prostore, pomagala 
pa tudi finančno. »Vsakoletne eks-
kurzije, ki jih občina financira, so v 
tem prekrasnem okolju Bovškega 
res nekaj posebnega in pomembna 
nadgradnja spoznavanja ter učenja 
jezikov alpsko-jadranske regije.« 
Hvaležen je vsem, ki omogočajo, da 
ta projekt živi. Mentorji, profesorji in 
lektorji pa so tisti, ki oblikujejo in da-
jejo tej poletni šoli posebno noto, 
poseben prostor, tako da se razvije-
jo tudi zelo intenzivni odnosi med 
študenti, je še povedal Wakounig.

Besedilo in foto: Milan Štulc

DNEVI BAVARSKEGA PIVA
^enta (Italija) – V začetku septembra 
so v Čenti že enajsto leto zapored 
pripravili Dneve bavarskega piva, ki 
ga vsako leto pripravita pobrateni ob-
čini Čento in Unterföhring iz Nemčije, 
k sodelovanju pa povabijo tudi po-
brateni občini Bovec in Podklošter 
(Avstrija). Slovesnosti ob odprtju so 
se ob domačem županu Mauru 
Steccatiju udeležili bovški župan 

Valter Mlekuž, podžupanja Občine 
Unterföhring Betina Mäusel in žu-
pan Podkloštra Erich Kessler. Kot 
vedno se je začela pred farno cerkvi-
jo na Rimskem trgu, od koder so se 
zbrani ob glasbi godbe na pihala iz 
Unterföhringa in Coie sprehodili po 
ulicah Čente do prireditvenega pros-
tora. Tam sta Steccati in Mäuseljeva 
natančno ob 12. uri, kot to naredijo 
tudi na münchenskem Oktoberfestu, 
zabila pipi v soda prijateljstva.

Sledili so pozdravi najvišjih predstav-
nikov vseh štirih pobratenih občin. 

Vsi so poudarili velik pomen druže-
nja in krepitve prijateljstva med naro-
di, kot se za prave prijatelje spodo-
bi, pa so nazdravili letošnji prireditvi 
prijateljstva in s tem uradno odprli 
tamkajšnje Dneve bavarskega piva.

Bovški župan je povedal, da se župa-
ni in občinske uprave menjajo, sode-
lovanje med občinami pa se nadaljuje. 
»Poskrbeti moramo, da bo to sreča-
nje živo v taki obliki tudi takrat, ko 
bodo nas nadomestili drugi. To je 
res manifestacija prijateljstva. Le 
pravo prijateljstvo pa je tudi garan-

cija za mir. Povezuje nas tudi Pot 
miru, ki smo jo Posočani speljali 
od Avstrije, preko Slovenije in Italije 
do morja in je na območju, kjer so 
se pred več kot sto leti bili težki boji, 
edinstven izraz miru med narodi.«

Izmenjali so si priložnostna protoko-
larna darilca in druženje nadaljevali 
ob vrčku bavarskega piva in prijetne-
mu kramljanju.
Besedilo in foto: Milan Štulc

USPE[NO IZPELJANA 
^OMPARSKA NO^
Bovec – V lepem vremenu je sredi 
avgusta organizatorju Čomparske 
noči, Turističnemu društvu Bovec, 
uspelo izpeljati odlično prireditev, ki 
je skozi ves dan na bovški trg priva-
bila več tisoč obiskovalcev oziroma 
udeležencev. Pod večer se je na tr-
gu zbrala večtisočglava množica, za 
uvod v večerno dogajanje pa je žu-
pan Občine Bovec Valter Mlekuž 
po izbiri strokovne komisije najbolj-
šemu sirarju podelil zlato priznanje. 
Prejela ga je Ekološka kmetija Čer-
nuta iz Loga pod Mangartom.
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mic Vojska. Sledila je podelitev pri-
znanj teka na 21 kilometrov absolu-
tno in nastop Pihalnega orkestra 
Salonit Anhovo. Kmalu po 13. uri je 
v cilj pritekel prvi tekač na 42 kilo-
metrov. Zmagovalec letošnjega Bovec 
maratona je bil Franci Volkar, v 
ženski konkurenci pa je daleč pred 
konkurenco zmagala Neža Mravlje.

Po podelitvi priznanj Bovec Mara-
tona in pokalov za Pokal Primorske 
so jo veselo vrezali bovški harmoni-
karji, nato rock skupina 8 Energy, za 
konec pa je nastopila še akrobatska 
skupina Go Breakers. Ob 17. uri je 
bil start otroških tekov Kuža pazi tek, 

V OKVIRU FESTIVALA POHODNIŠTVA IN OB MEDNARODNEM DNEVU MIRU je potekal po-
hod preko Skutnika v Rezijo do planine Kot.

tako izven konkurence kot tudi v 
konkurenci. Celoten program je po-
vezoval Bojan Makovec. Večer je 
odmeval z zabavo z Dejanom Vunja-
kom in Barabami.
Besedilo in foto: Milan Štulc

^ez Skutnik v Rezijo
V okviru Festivala pohodništva Do-

lina Soče in ob mednarodnem dnevu 
miru je 22. septembra potekal pohod 
preko Skutnika v Rezijo do planine 
Kot. Organizator je bil Turizem Do-
lina Soče, vodil pa ga je direktor za-
voda Janko Humar. Pobudo sta Ob-
čini Bovec podala alpinista, brata 

Pietro in Giovanni Placentino.
Dogodka so se med drugimi ude-

ležili tudi bovški župan Valter Mle-
kuž, županja Občine Rezija Anna 
Micelli in podžupan Giuliano Fiori-
ni ter direktorica bovške občinske 
uprave Katarina Barbara Ostan. Pri-
jetno druženje in prijateljevanje je že 
samo po sebi pomenilo, da je pohod 
uspel na vseh ravneh, lepo vreme pa 
je dodalo še piko na i. Zbrane je 
najprej pozdravila županja Micellije-
va, ki se je zahvalila organizatorjem, 
ker so celoten dogodek pripravili res 
odlično, dobrodošlico pa zaželela 
prijateljem, ki so prišli z bovške stra-

ni. Spregovoril je tudi bovški župan, 
ki ni skrival veselja in časti, da je 
lahko prisoten na tem dogodku: »Ak-
cija, ki ste jo danes izvedli, mora 
dobiti svojo tradicionalnost. Kar malo 
me žalosti, da se dogodka niso uspe-
li udeležiti tudi kolegi župani, ki so 
predhodno obljubili svojo prisotnost, 
saj bi lahko res doumeli, kako lahko 
z malo besedami in majhnimi, a od-
ločnimi koraki naredimo ta svet lepši 
in prijaznejši. Danes je glavno sporo-
čilo, da si želimo miru in svobode. 
Zato gojimo to neizmerno dobrino,« 
je dejal župan in požel bučen aplavz.
Besedilo in foto: Milan Štulc

LETOŠNJI BOVEC MARATON JE ODLIČNO USPEL. Zmagovalec je bil Franci Volkar, v ženski 
konkurenci pa je bila najboljša Neža Mravlje.

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

Vrhunec večera je bil izbor miss 
Čomparske noči. Da je imel izbor še 
posebno težo, je poskrbela miss 
Slovenije Lara Kalanj, ki je organi-
zatorja počastila s svojo prisotnostjo 
in aktivnim sodelovanjem pri izbiri le-
tošnje miss Čomparske noči. Komi-
sija je med kandidatkami najprej iz-
brala tri finalistke, nato pa razglasila 
še zmagovalko – miss Čomparske 

noči 2019, ki prihaja iz Francije, nje-
na prva spremljevalka pa z Žage. 
Nagrado za zmagovalko je bila ob 
lenti, ki ji jo je nadela miss Slovenije, 
in šopku rož, ki ji ga je predal župan, 
celoletna vozovnica za poletno-zim-
ski center Kanin, ki jo je podaril 
Sončni Kanin, predal pa vodja žični-
čarjev Marko Mlekuž.
Besedilo in foto: Milan Štulc

FOLKLORNI FESTIVAL
Bovec – Poleti so na velikem odru 
na bovškem trgu zaigrali in zaplesali 
plesalci Folklorne skupine BC ter 
Folklorne skupine Val Resia – Rezija 
in zapele Buške čeče in Glasbena 
skupina Vruja iz Istre. Srečanje že 
tradicionalno organizira omenjena 
domača folklorna skupina. Ob re-

dnem financiranju Folklornega 
društva BC dogodek še dodatno fi-
nancira Občina Bovec. Večera so 
se udeležil tudi župan Valter Mle-
kuž in predstavniki Občine Rezija. 
Festival je sicer tudi plod dobrega 
sodelovanja obeh občin in prilož-
nost za poglabljanje prijateljskih 
čezmejnih odnosov.
Besedilo in foto: Milan Štulc

LETOŠNJA MISS ČOMPARSKE NOČI PRIHAJA IZ FRANCIJE. Za nagrado je prejela celoletno 
vozovnico za poletno-zimski center Kanin.

FOLKLORNI FESTIVAL JE TUDI LETOS POPESTRIL POLETNO DOGAJANJE.
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Ob~ina Kobarid
Pogovor z županom

Oktober je mesec, ko praznuje Ob-
čina Kobarid. Zaznamuje ga vrsta 
prireditev, zaokroži pa slavnostna 
seja s podelitvijo občinskih nagrad. V 
času intenzivnih priprav na prazno-
vanje smo potrkali na vrata župana 
Marka Matajurca in se z njim pogovar-
jali o aktualnem dogajanju v občini.

Devet mesecev je, odkar ste zased-
li mesto župana. Naj vas za začetek 
vprašam, kako ocenjujete vaše delo 
v tem času? Kako ste se ujeli z ob-
činskim svetom, kako z občinsko 
upravo?

Ocenjevanje samega sebe ni hvale-
žno; za to so bolj verodostojni obča-
ni. Na občini se čutijo določene spre-
membe. Upam si trditi, da smo v tem 
času nekaj naredili. Ena vidnih spre-
memb je slap Kozjak. Začeli smo 
zaračunavati uporabo infrastrukture, 
ki smo jo uredili. Ta drzna poteza je 
bila zelo uspešna. V prihodnjem letu 
bomo v infrastrukturo na območju 
Kozjaka vložili okoli 50.000 evrov – v 

Iz ob~inskih uprav

parkirišče, stranišča, informacijske in 
razgledne točke, počivališča … Ukvar-
jali smo se tudi z drugimi stvarmi, ki 
pa potrebujejo več časa za izvedbo.

Z zaposlenimi na občinski upravi 
sem se dobro ujel. Kolektiv je dela-

Utrinki

KOBARIŠKI ŽUPAN MARKO MATAJURC. Foto: Foto Červ

Seveda se najdejo posamezniki, ki 
skušajo stvari izpodbijati. Povsod je 
tako. Žal mi je, da se to pojavlja bolj 
zaradi politike kot zaradi argumen-
tov, da neka stvar ni v redu. Ne pod-
piram politike, ki nekaj podira, am-
pak tisto, ki gradi. Ne glede na poli-
tično barvo je vsak prišel v OS, da bo 
za občino nekaj naredil.

Kako ste zadovoljni z gospodarskim 
stanjem v občini?

Ne bi bil dober župan, če bi rekel, 
da sem zadovoljen. Dober župan mo-
ra skrbeti za razvoj. Na neki način je 
stanje kar v redu, saj nezaposlenosti 
ne beležimo. Delo je za vse, ki želijo 
delati. Tudi turizem, ki se dobro raz-
vija, prinaša delovna mesta. Seveda 
stremim k dvigu gospodarstva in de-
lovnih mest, ker to pomeni razvoj kra-
ja. Več delovnih mest pomeni več sta-
novanjske problematike, ki jo bomo 
tudi morali reševati. Stremimo tudi k 
odprtju delovnih mest na drugih pod-
ročjih. Kobarid ima ugodno lego, saj 
leži na križišču poti proti Bovcu, Tol-

ven. Mogoče nam pri obilici dela 
kdaj kakšna stvar uide iz rok. Če 
bomo dobro sodelovali ter ideje raz-
vijali v smer napredka in nadgradnje, 
bomo uspešni. Tudi z delom občin-
skega sveta (OS) sem zadovoljen. 

TRBI[KI FESTIVAL
Trbi` (Italija) – Sredi avgusta je na 
Trbižu potekalo uradno odprtje 12. 
Alpenfesta. Na povabilo trbiškega 
kolega Renza Zanetteja se ga je 
tudi letos udeležil bovški župan Val-
ter Mlekuž. Festival se je začel s 
tradicionalno parado predstavnikov 
posameznih mest v narodnih nošah, 
ki je v spremstvu glasbe v izvedbi 
skupine »Gruppo bandistico Valca-
nale« potekala iz spodnjega dela 
Trbiža do osrednjega trga.

nette. Podpredsednik Deželnega 
sveta Furlanije - Julijske krajine Ste-
fano Mazzolini je v svojem nagovo-
ru izpostavil tudi pristno sodelovanje 
s prijatelji iz občine Bovec ter omenil 
sodelovanje in načrtovanje skupne-
ga evropskega čezmejnega projekta 
za postavitev novih smučarskih 
naprav ter izvedbo dodatnih smučar-
skih prog.

Tudi Mlekuž meni, da je festival pri-
ložnost za srečanje in tkanje prija-
teljskih odnosov med slovensko, fur-
lansko, italijansko in nemško govo-
rečim prebivalstvom. Hkrati je tudi 
dokaz, da lahko trije narodi živijo v 
miru in skupaj premorejo neusahljiv 
vir kulturnega življenja.
Besedilo in foto: Milan Štulc

SPOMIN NA PARTIZANSKE 
BOJE V KRNSKEM POGORJU
Planina Kuhinja – Kljub deževne-
mu, vetrovnemu in mrzlemu vreme-
nu se je 8. septembra pri koči na 
planini Kuhinja na že peti prireditvi v 
počastitev partizanskih bojev v 

Alpenfest je odprl župan Zanette. V 
italijanskem, slovenskem in nem-
škem jeziku je pozdravil vse priso-
tne, še posebej župane sosednjih 
občin. »Trbiž je mesto, za katerega 
lahko brez zadržkov trdimo, da se 
v njem diha evropski veter. Alpen-
fest ni samo skup prireditev, tem-
več je izraz prijateljevanja in miro-
ljubnosti med tremi narodi, kar je 
specifična značilnost tega obmo-
čja, bogastvo, ki ga številna druga 
območja nimajo,« je poudaril Za-

Krnskem pogorju zbralo okrog sto 
ljudi. Kakor da bi vreme prisotne ho-
telo opomniti, kako hudo se je bilo 
bojevati v takih vremenskih razme-
rah v teh gorah. Prireditev so organi-
zirali Združenje borcev (ZB) za vred-
note NOB Bovec, Kobarid, Tolmin, 
Krajevna organizacija (KO) ZB Koba-
rid, Planinsko društvo (PD) Kobarid 
in Lovska družina Smast. Prisotni so 
bili praporščaki, pa tudi zamejski žu-
pani, predstavniki Vsedržavnega 
združenja partizanov Italije iz Čeda-
da in Nadiških dolin ter Planinske 
družine Benečije. Slavnostni govor-
nik je bil iz mlajše generacije, lju-
bljanski raper Darko Nikolovski. V 
svojem govoru je poudaril, da mora-
mo negovati to, kar so nam priborili 
dedje in očetje. Še posebno po-
membno je to prenašati na mlajše 
rodove, da se take grozote, kot so 
se odvijale v pogorju Krna, ne bi več 
ponovile. Ker so bili na prireditvi tudi 
mlajši, je nastopajočim učencem iz 
PŠ Smast podaril namizno igro Pos-
tani partizan, ki jo je osnoval sam. 
Igralca popelje v leto 1941, kjer se 

TRBIŠKI FESTIVAL ALPENFEST je priložnost za srečanje in tkanje prijateljskih odnosov med 
slovensko, furlansko, italijansko in nemško govorečim prebivalstvom.

SO^Asnik, letnik XX, {t. 4, 2019



SO^Asnik, letnik XX, {t. 4, 2019

( 16 )

klor, ki je tedaj že v vodi, se veže na 
trde delce. In več kot jih je, več se ga 
veže, to pa povečuje karcenogenost 
vode. V naših vodovodnih sistemih 
pa se doziranje klora sploh ne preki-
ne, kar pomeni, da je stanje še hujše. 
Pa klor ni le rakotvoren, tudi uniči ne 
vsega, kar je škodljivo zdravju. Bak-
terije, nekatere viruse in E-coli že, ne 
pa parazitov in enoceličnih organiz-
mov. Tudi po tej plati je UV-žarnica 
bolj učinkovita. Svetnikom postaja 
jasno, da moramo uvesti UV-svetilke. 
Na zadnji seji smo o tem ponovno 
razpravljali. Četudi je bilo vse že to-
likokrat pojasnjeno, nekateri namreč 
še nočejo razumeti težave. Skupaj z 
direktorjem Komunale Tolmin in še 
nekaterimi predstavniki smo se odlo-
čili, da bo Sužid prva vas, v kateri 
bomo namestili UV-žarnice – ima 
najbolj urejeno vodovodno infrastruk-
turo in tam jih lahko najhitreje pos-
tavimo, pa tudi najbolj učinkovite 
bodo. Skupaj s filtracijo nas bo to 
stalo od 13 do 14 tisoč evrov, kar ni 
velik denar za eno vas, še posebej, če 
gledamo, kaj je bolj zdravo. Verja-
mem, da kloromat potem ne bo več 
potreben. Sam menim, da bi morala 
po vseh vaseh voda odprto teči v va-
ških koritih. Zdaj jo gre iz vodovodne-
ga omrežja prav lepa količina – in to 
klorirane – nazaj v naravo, ko je vo-
dohran poln. Po drugi strani pa se 
uporabniki doma bojijo zalivati rože 
in vrt, ker plačajo vsako kapljico. Za-
govarjam tudi vodovodne sisteme, ki 
imajo ločeno pitno in požarno vodo. 
To ni velik strošek. Zato sem velik 

minu in Italiji – takoj čez mejo je 
avtocesta, ki nas povezuje z Evropo.

Veliko vlagate v cestno in komu-
nalno infrastrukturo. Katere večje 
naložbe, ki se letos izvajajo, bi po-
udarili?

Zaključili smo gozdno cesto na Oz-
ben. V Kobaridu smo uredili asfaltno 
prevleko na Šarfovi ulici, čaka nas še 
ureditev dela kanalizacije in asfaltaci-
ja za zdravstvenim domom. Na ce-
stah imamo več gradbišč. Na obmo-
čju Livka in Livških Raven, kjer se bo 
urejalo državno cesto, pripravljalna 
dela že tečejo. Ureja se tudi državna 
cesta Borjana–Podbela. Ta odsek je v 
tem trenutku zaprt, ker se urejajo 
kanalizacijska in vodovodna infra-
struktura ter elektrika. V prihodnjem 
letu se bo urejala cesta proti Trnove-
mu ob Soči; pod Tonocovim gradom 
se bo del ceste rekonstruiral. Sedaj se 
ureja spodnja razbremenilna cesta od 
Napoleonovega mosta mimo Kampa 
Lazar do Otone, po domače do Velike 
rejde. V okviru te naložbe se bo vko-
palo kablovod od Kobarida do Bovca 
in s tem bodo odpravljene težave 
oskrbe z elektriko. Z lastniki zasebnih 
parcel nas čaka še dogovarjanje. Upa-
mo na njihov posluh. Če bomo dobi-
li dovoljenja, bodo ponekod tudi več-
ji posegi, namenjeni ureditvi kolesar-
ske steze. Naložba bo ljudem prines-
la korist – imeli bodo asfaltirano ko-
lesarsko stezo, ki jo bodo lahko ko-
ristili za rekreacijo.

Bo ta razbremenila cesta urejena 
kot dvosmerna?

Osebna vozila se bodo lahko nemo-
teno srečevala, za večja vozila pa bo-
do urejena izogibališča. Ko bo zgor-
nja cesta urejena, bo spodnja name-
njena le še kolesarjem in lastnikom 
parcel. Pod Italijo, ko so na Soči name-
ravali zgraditi hidroelektrarno, so v 
Otoni že zgradili del poti. Moja ideja 
je, da bi po tej trasi uredili dostop do 
Oton, ki bi bil bistveno lažji od seda-
njega. Tako bi se lahko tam odprla 
kajakaška ali rafting proga.

Veliko bomo vlagali v sanacijo pla-
zov Drežnica in Vrsno. Če nam bo 
uspelo pridobiti državna sredstva, 
bomo sanirali tudi lokalno cesto 
Vrsno–Krn. Načrtujemo še ureditev 
posameznih odsekov gozdne ceste od 
Magozda proti Trnovemu, saj pred-
stavlja edino povezavo drežniških 
vasi s svetom v primeru, ko je treba 
zapreti glavno cesto.

Znani ste po prizadevanjih za 
neklorirano vodo. Kako daleč ste? 
Si lahko nadejamo, da boste to »bit-
ko« dobili in boste zgled drugim?

V zmago ne dvomim, ker niso UV-
žarnice nič novega. Prejšnja občinska 
politika temu ni bila naklonjena. Tre-
nutno potekajo priprave na namesti-
tev prvih UV-žarnic. Dejstvo je, da če 
hočemo klorirati vodo, moramo 
najprej opraviti monitoring motnosti 
vode. Problematičnost klora se na-
mreč povečuje z motnostjo vode. Če 
imaš nameščen merilec motnosti vo-
de – in pri nas jih ni – se doziranje 
klora v vodo avtomatično prekine, ko 
motnost vode preseže 1 NTU, ampak 

zagovornik pavšala in ne števcev.

Občina skrbi tudi za varnost v pro-
metu. V okviru Evropskega tedna 
mobilnosti (ETM) ste uradno pre-
dali namenu na novo urejeni pre-
hod na Volaričevi ulici, ki je del 
varne šolske poti in naj bi prispeval 
k večji varnosti. Kaj načrtujete v 
prihodnje na področju varnosti v 
prometu?

Na moj prvi delovni dan se je na 
Volaričevi ulici zgodila prometna ne-
sreča, na srečo brez večjih posledic. 
Na istem mestu so se že v preteklosti 
dogajale nesreče. Hitro sem ukrepal 
in predsedniku Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine 
Kobarid (SPVCP) naročil, da se v naj-
krajšem možnem času to uredi. S 
pomočjo Direkcije za infrastrukturo 
RS smo uredili prehod, ki zagotavlja 
bistveno večjo varnost. V okviru ETM 
smo ga simbolično odprli. Zavedam 
se, da ta rešitev ni idealna, a z izgra-
dnjo južne razbremenilne ceste bo 
vse lažje, saj bodo ceste skozi Koba-
rid postale občinske; lahko jih bomo 
urejali z režimom po naših željah – z 
enosmernimi cestami in večjimi po-
vršinami, namenjenimi pešcem.

Čaka nas urejanje manjkajočih 
pločnikov; nedokončani so na delu 
Gregorčičeve ulice, ki se spušča proti 
Mlekarni Planika, proti Svinu, od cen-
tra proti bencinskemu servisu, v sta-
rem delu Kobarida in od bencinskega 
servisa proti Mlekarni Planika.

Poletna turistična sezona je za na-
mi. Je dosegla vaša pričakovanja? 

Utrinki

priključi partizanskim enotam.

Na prireditvi je bilo namestniku voja-
škega atašeja Ruske federacije v 
Sloveniji podpolkovniku Sergeju Ba-
ninu podeljeno priznanje Janka 
Premrla Vojka ter plaketa miru Koba-
riškega muzeja za aktivno in plodno 

sodelovanje ter skrb za obiskovanje 
pomnikov in krajev, kjer so se boje-
vali ruski vojaki. KO ZB Kobarid je 
dal predlog, da se v bližini planinske 
koče postavi spominsko obeležje 
vsem vojakom, ki so se bojevali in 
umirali v prvi in drugi svetovni vojni, 

še posebej ker takega obeležja tukaj 
ni, spomin nanje pa kar kliče po 
njem.

V kulturnem programu je poleg 
učencev PŠ Smast nastopil tudi uče-
nec Glasbene šole Tolmin, recitator-
ka in Mešani pevski zbor Justin Ko-
goj iz Dolenje Trebuše.
Besedilo in foto: Vojko Hobič, predse-
dnik KO ZB za vrednote NOB Kobarid

OBNOVLJEN SPOMENIK 
PADLIM BORCEM IN UMRLIM 
INTERNIRANCEM
Ladra – Spomenik padlim borcem 
NOB in umrlim v internaciji iz vasi La-
dra ter Smast, ki je bil postavljen leta 
1972 in ga je po vseh letih že začel 
načenjati zob časa, je doživel prepo-
trebno obnovo. Ob tem je vnovič 
prišla do izraza pomembnost in moč 
prostovoljstva.

PROSTOVOLJCI SO OBNOVILI SPOMENIK, 
ki je v vasi Ladra postavljen v spomin padlim 
borcem NOB in umrlim v internaciji. Foto: ar-
hiv Vojka Hobiča

PARTIZANSKE BOJE V KRNSKEM POGORJU so 8. septembra kljub slabemu vremenu počas-
tili pri koči na planini Kuhinja.

Iz ob~inskih uprav
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Kakšni so načrti za prihodnje?
Turizem se dobro razvija, verja-

mem pa, da nismo še dosegli viška. 
Niti nismo še dosegli tiste točke, da 
bi bili zgledno urejeni. Glede obiska 
Kozjaka smo res nekaj naredili, še 
zdaleč pa ne vsega. Ta zgodba je pre-
segla pričakovanja; nismo pričakova-
li takega obiska. Dobili smo kar ne-
kaj pisnih pohval. Treba bo ustrezno 
urediti tudi lokacijo pri Mrzlem stu-
dencu in Tonocov grad, ki imata 
močno zgodovinsko sporočilo, ki ga 
ne smemo zanemariti. Naložba bo 
doprinesla k razvoju, prej ali slej bo-
mo uvedli tudi neko pristojbino.

Na tem mestu bi omenil problema-
tiko soteskanja in kopanja v Kozjaku, 
zaradi katere so kritike celo poletje 
kar deževale na Občino Kobarid. Dr-
žava je to prepovedala, ne izvaja pa 
nadzora, zato mnogi to kršijo. Obči-
na sicer zdaj pripravlja odlok, ki bo 
to prepovedoval. Gre za občutljivo 
biosfero, ki jo velik pretok ljudi obre-
menjuje. Ko so nekateri govorili o 
številki 100.000 obiskovalcev letno, 
se nam ni zdelo realno. Od 6. junija, 
ko smo začeli pobirati nadomestilo, 
do konca avgusta pa smo zabeležili 
več kot 70 tisoč obiskovalcev. Napo-
ved je bila torej kar realna. Tako vi-
soka številka zahteva določen režim, 
da naravni spomenik ne propade. Žal 
država v 30 letih ni naredila popol-
noma nič, se pa zdaj z Ministrstvom 
za okolje in prostor pogovarjamo o 
prenosu vseh pristojnosti na Občino 
Kobarid. Upam in verjamem, da bo-
mo uredili tako, kot je prav. Ob slapu 

je tudi še nekaj »črnih« vstopnih 
točk, ki so jih ljudje sami ustvarili in 
skozi katere je šel letos velik delež 
obiskovalcev. Delamo na tem, da bo 
tudi to v naslednjem letu urejeno. 
Vedno začenjaš kot amater, potem pa 
postaneš profesionalec. Tudi mi smo 
tako začeli. Sedaj vidimo, kje je 
kakšna težava, ki je prej niti predvi-
deli nismo, pa čeprav smo razmišlja-
li kar nekaj časa. Ureditev parkirišča 
ob vstopni točki je bila tudi zelo 
dobra poteza, ki je odpravila parkira-
nje ob cesti proti Drežnici, ki je pred-
stavljalo veliko nevarnost. 

Kakšni so rezultati avtobusa Hop 
ON Hop OFF KOBARID?

Letos ga je koristilo več kot 2.200 
ljudi, od tega okoli 220 kolesarjev. 
Ideja je dobra, moti pa me, da si s 
tem ustvarjamo minus. Ugotoviti mo-
ramo, ali ga pokrijemo posredno s 
tem, ko turisti trošijo pri lokalnih 
ponudnikih, ali je treba cene reguli-
rati. Menim, da je avtobus treba oh-
raniti, bomo pa tehtno premislili 
glede cen – glede višine in glede 
enotnosti za vse relacije.

Kaj bi zaželeli vašim občanom ob 
prazniku?

V prvi vrsti to, da bi bili zdravi, da 
bomo lahko delali in s skupnimi 
močmi reševali težave. Ob obo-
jestranski podpori in razumevanju bo 
uspeh zagotovljen, v tem primeru pa 
bodo tudi občani lahko ponosni na 
svojo občino.
Pogovor pripravila: Mateja Kutin

Podelili leto{nje ob~inske 
nagrade

Na slavnostni seji Občine Kobarid, 
ki je v Kulturnem domu Kobarid po-
tekala 17. oktobra, v tednu rojstva 
pesnika Simona Gregorčiča, so letos 
podelili plaketo in dve denarni nagra-
di. Župan Marko Matajurc pa je še 
petim posameznikom in skupinam 
podelil posebno zahvalo za delovanje 
v preteklem letu.

Plaketo je prejel Slavko Gregorčič 
za dolgoletno angažirano, prostovolj-
no, požrtvovalno in nesebično delo 
na mnogih področjih skupnosti, saj 
deluje v različnih društvih ter zdru-
ženjih na Kobariškem in je v prete-

klih desetletjih opravil tisoče prosto-
voljnih delovnih ur. Že kot mladenič 
je sodeloval pri akcijah Turističnega 
društva (TD) Kobarid, pomagal je pri 
urejanju poti v kraju in okolici ter pri 
krasitvi Kobarida v času božičnih in 
novoletnih praznikov. Zgodaj je pos-
tal član Planinskega društva Kobarid, 
v katerem je že skoraj 40 let član 
upravnega odbora društva, leta 1987 
pa je prvič postal tudi njegov pred-
sednik. V kriznih časih, ko je društvo 
pestila kadrovska kriza, se je s še 
večjo zagnanostjo lotil mnogih pro-
jektov. Drugič je predsedniško vlogo 
prevzel leta 2012 in v času, ko se 
mnoga druga društva soočajo z upa-

Utrinki

SLOVO OD ^ASTNEGA 
OB^ANA METODA BAJTA

Po hudi bolezni se je poslovil ča-
stni občan Občine Kobarid Metod 
Bajt. Njegovo življenje je zaznamo-
vala glasba, ki se ji je predal že kot 
mlad fant v rodnih Libušnjah in ki 

mu je tudi določila pot do zborovod-
je številnih zborov v Posočju. S svo-
jim izjemnim glasom se je usedel v 
srca vseh, ki so ga imeli čast slišati 
in poslušati v času njegovega pevske-
ga udejstvovanja. Kot skladatelj je za 
seboj pustil opus več kot 40 priredb, 
predelav in avtorskih skladb, večino-
ma za moški zbor. S svojim delova-
njem in dosežki na področju ljubi-
teljske kulture je pustil neizbrisen 
pečat. Njegovo delo krepko presega 
meje lokalnega in je pomembno pri-
spevalo k promociji, razvoju ter ugle-
du kraja in občine Kobarid, zato mu 
je občinski svet Občine Kobarid lani 
tudi podelil naziv častnega občana.
Tanja Volarič Karlo
Foto: arhiv Občine Kobarid

LETOŠNJI KONCERT MIRU, ki je navdušil množico obiskovalcev, je oblikovala priznana slo-
venska glasbena skupina Katalena. Organiziran je bil tudi s pomočjo strateškega projekta 
WALKofPEACE, ki se izvaja v okviru Programu Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020. Foto: 
Mihael Uršič

Ker Združenje borcev za vrednote 
NOB Bovec, Kobarid, Tolmin nima 
zagotovljenih namenskih sredstev za 
obnovo, se je krajevna organizacija 
omenjenega združenja skupaj s Kra-
jevno skupnostjo Ladra-Smast in po-
samezniki sama lotila obnove ter po-
membnemu pomniku preteklosti v 
35 urah prostovoljnega dela povrnila 
nekdanji sijaj. Spomenik so s toplo 
vodo pod pritiskom temeljito očistili 
in mu s tem povrnili belo barvo. Za 
tem so s posebnim strojčkom poglo-
bili že obledele vklesane črke, jih 
pobarvali z zlato barvo in vse skupaj 
še zloščili. Celoten spomenik so 
zaščitili s posebno tekočino, ki odbi-
ja dežne kaplje. Oktobra smo z uči-
telji in učenci PŠ Smast ob spome-
niku izvedli tudi krajšo slovesnost.
Vojko Hobič, predsednik KO ZB za 
vrednote NOB Kobarid

KONCERT MIRU V KOBARIDU
Kobarid – Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju« je v sodelovanju s 
Kobariškim muzejem, Občino Koba-
rid in Posoškim razvojnim centrom 
tudi letos organizirala Koncert miru, 
ki se je 1. avgusta odvil na kobari-
škem trgu. Njegovo osnovno sporo-
čilo je promoviranje vrednote miru, 
ki je ena najbolj pomembnih, in 
ohranjanje spomina na vse padle 
vojake v prvi svetovni vojni. Ta spo-
minski kulturno-glasbeni dogodek je 
namenjen domačinom in številnim 
turistom, ki na višku turistične sezo-
ne bivajo v dolini Soče.

Letošnji Koncert miru je oblikovala 
priznana slovenska glasbena skupina 
Katalena, ki je poleg drugih predsta-
vila tudi pesmi z vojno tematiko iz svo-
jega albuma Človek ni zver, o vojni 
in miru pa sta spregovorila domači-

na Matej Kavčič ter Rok Bratina.

Poznavanje dediščine prve svetovne 
vojne in drugih vojn nas spodbuja, 
da še bolj cenimo to, da živimo v ča-

su miru. Koncert ozavešča, da se je 
za mir treba truditi, ga negovati. Po-
trebno je sprejemanje zgodovine, 
spoštovanje drugačnosti, vzgoja 

( 17 )
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( 18 )Iz ob~inskih uprav

dom članstva, se lahko kobariško dan-
danes pod njegovim vodstvom po-
hvali z več kot 200 člani. Velik pečat 
je pustil tudi pri markacistih, saj že 
več kot 40 let skupaj z drugimi vzor-
no skrbi za več kot 70 kilometrov 
planinskih poti. V letih 2006 in 2007 
je označil dobršen del sto kilometrov 
dolge Poti miru v Posočju, ki jo je 
uredila Ustanova »Fundacija Poti mi-
ru v Posočju«, pred nekaj leti pa še 
del poti Alpe Adria Trail od Drežnice 
do Tolmina. Nenadomestljiva je bila 
lani njegova vloga pri gradnji prizid-
ka v koči na planini Kuhinja. Več kot 
40 let je tudi član Lovske družine 
Kobarid, v kateri je bil svojčas tajnik 
in član odbora, od leta 1986 deluje v 
Radioamaterskem klubu Krn, več let 
je bil član sveta Krajevne skupnosti 
Kobarid, leta 1990 je pomagal pri iz-

ki danes sodelujejo tudi v drugih vo-
kalnih zasedbah. Zbor je osvojil bo-
gat in pester program domačih, pa 
tudi tujih zborovskih skladb, s kate-
rimi se predstavlja na vsakoletnih 
revijah ter samostojnih koncertih, pa 
tudi na raznih prireditvah. V prete-
klosti je svojo kakovost potrdil tudi 
na tekmovanjih; med drugim je leta 
2004 uspešno nastopil na zbo-
rovskem tekmovanju v Postojni. Šte-
vilčna zasedba je zgled tudi v med-
generacijskemu povezovanju, saj se 
izkušenim pevcem pridružujejo tudi 
mladi, ki so na začetku zborovske 
poti, sodelovanje pa spodbuja tudi 
druge pozitivne vrednote, ki pomem-
bno oblikujejo in bogatijo mladega 
človeka. Pevski zbor jim namreč ob 
glasbeni vrednosti pomeni tudi pri-
ložnost za druženje.

Na slavnostni seji so letos podelili 
tudi pet zahval:
• Marijanu Gregorčiču za trud in 

prizadevanje pri uvedbi elektrike 
na planinah pod Krnom;

• gasilcem Prostovoljnega gasilskega 
društva Breginj za ure prostovolj-
nega dela in požrtvovalnost v 40 
letih njihovega obstoja;

• Kulturno, turistično, športnemu 
društvu Poletje v naročju Krna za 
ambiciozno idejo o uvedbi glasbe-
no-kulturno-športnega festivala in 
dokaz, da se vse da ter zmore, če 
je volja;

• Žaku Gomilščku za izjemne špor-
tne uspehe na področju gorskega 
kolesarstva;

• Janku Volariču za skrb in priza-
devno delo na področju prometne 
varnosti na Kobariškem.

Tanja Volarič Karlo

gradnji in postavitvi zbirke v Kobari-
škem muzeju, izkazal pa se je tudi pri 
popotresni obnovi sakralne dediščine 
na Kobariškem, saj je bil dolgo član 
župnijskega gospodarskega sveta.

Denarno nagrado je prejelo TD 
Breginj, ki prav letos praznuje 25-let-
nico delovanja in je eno najbolj za-
služnih, da se v Breginjskem kotu 
oživlja spomin na tradicijo ter da 
tudi v najzahodnejšem delu Sloveni-
je ne manjka kulturnega dogajanja. 
Društvo si je v prvih letih obstoja 
močno prizadevalo predvsem za ob-
novo starega vaškega jedra v Breginju 
in tako prispevalo pomemben delež k 
temu, da se je arhitekturni biser sta-
rega Breginja leta 1996 iztrgalo uni-
čenju ter pozabi. Odtlej zgledno skrbi 
za urejenost muzejske zbirke, redno 
vzdrževanje in urejanje celotnega 

objekta ter okolice, urejanje javnih 
površin v naselju, organiziranje raz-
ličnih dogodkov v prekrasnemu am-
bientu starega vaškega jedra, obenem 
pa skrbi tudi za ohranjanje lokalne 
tradicije s podporo lokalnim običa-
jem. Vsa ta leta ga vodi in čez izzive 
usmerja neutrudni predsednik Pavel 
Tonkli, ki mu gre velika zahvala ter 
pohvala za uspešno delo društva.

Za bogatitev kulturnega utripa in 
nadaljevanje bogate tradicije zbo-
rovskega petja na Kobariškem prejme 
denarno nagrado tudi Mešani pevski 
zbor Planinska roža, ki deluje od 
leta 1992 in v svojih vrstah združuje 
28 pevk ter pevcev iz Kobarida, oko-
liških vasi in Tolmina. Pod vodstvom 
zborovodkinje in ustanoviteljice Mir-
jane Antih Čebokli so se v vseh letih 
delovanja v njem kalili številni člani, 

Utrinki

OBČINA KOBARID JE NA SLAVNOSTI SEJI PODELILA LETOŠNJE NAGRADE. Na fotografiji so nagrajenci v družbi župana 
Marka Matajurca (z leve): starša Žaka Gomilščka, Marijan Gregorčič, Slavko Gregorčič, župan, Janko Volarič, Igor Bric v 
imenu PGD Breginj in Tilen Rakušček v imenu Kulturno, turistično, športnega društva Poletje v naročju Krna (manjkata 
predstavnika TD Breginj in Mešanega pevskega zbora Planinska roža). Foto: Foto Červ

mladih za strpnost … Lani so na 
Koncertu miru mladi iz mnogih držav 
podpisali Zavezo za mir.

Organizatorji si želijo ohranjati spo-
min na žrtve prve svetovne vojne in 
krepiti vrednoto miru, zato bodo vsa-
ko leto priredili Koncert miru, ki bo 
tako postal tradicionalni dogodek.
Erika Kapitan, Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju«

PODELITEV NAGRAD 
MATURANTOM GIMNAZIJE 
TOLMIN
Tolmin – Gimnazija Tolmin se matu-
rantom vsako leto pokloni s poseb-
no prireditvijo. Letos je ta potekala 
25. septembra v Kinogledališču Tol-

min, tik pred začetkom novega štu-
dijskega leta. Na prireditvi so matu-
ranti prejeli priznanja in pohvale za 
svoje dosežke ter delo v gimnazij-
skih letih. Jabolko odličnosti, po-
sebno nagrado Gimnazije Tolmin, ki 
se podeljuje za izjemne dosežke v 
vseh štirih letih gimnazijskega izo-
braževanja, je letos prejel zlati matu-
rant Žiga Taljat.

Maturo je letos opravljalo 50 dija-
kov. Nadpovprečen delež uspešnih 
maturantov kaže na njihovo marljivo 
delo v vseh štirih letih. Z nadpov-
prečnim številom doseženih točk se 
je večina dijakov vpisala na želeno 
fakulteto. Tudi pri študiju jim želimo 
veliko uspeha.
Anja Ivančič, dijakinja Gimnazije Tolmin

TIK PRED ZAČETKOM NOVEGA ŠTUDIJSKEGA LETA se je Gimnazija Tolmin poslovila od le-
tošnjih maturantov. Na posebni prireditvi so jim podelili priznanja in pohvale, jabolko odličnosti 
pa je šlo v roke zlatega maturanta Žige Taljata. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin
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DOBRODOŠLI POD NAŠO STREHO!
KLJUČNA JE ODLOČITEV
V Svetovalnem središču Nova Gorica – dislokacija Tolmin odraslim nu-
dimo celovito svetovalno podporo za načrtovanje nadaljnjih izobraževalnih 
in kariernih poti. Na osebnem pogovoru svetovalka prisluhne vašim željam 
ali potrebam po učenju, znanjih, kompetencah, pomislekom, strahovom in 
oviram, s katerimi se srečujete na poti vseživljenjskega učenja. Dobili boste 
sogovornico in vso podporo pri odločitvi za vpis v primeren učni program.
S koristnimi informacijami o možnih izobraževanjih boste prihranili čas, ki 
bi ga sicer potrebovali za iskanje ustreznega usposabljanja, tečaja ipd. Na že-
ljo vam svetovalka lahko pomaga tudi pri pripravi izobraževalnega načrta 
ali zbirne mape, s katero bodo vaša znanja in kompetence postale vidne.

ŠE VEDNO SE LAHKO VPIŠETE
Čeprav so izobraževanja že v polnem teku, se še vedno lahko prijavite v pro-
grame, tečaje, delavnice … V tem šolskem letu bomo v Zgornjem Posočju iz-
vedli pisano paleto različno dolgih neformalnih izobraževanj za odrasle. 
Kar 90 odstotkov teh je za udeležence brezplačnih, saj jih sofi nancirajo raz-
lična ministrstva, evropski skladi ter občine Bovec, Kobarid in Tolmin.

 ŽE VESTE, KATERA ZNANJA POTREBUJETE?
Da boste pravočasno obveščeni o razpisanih programih in ne boste zamudi-
li vpisnih terminov, vam svetujemo, da na naši spletni strani spremljate NA-
POVEDNIK (www.prc.si/napovedujemo).

Možgani niso stroj, ki ga 
dobimo ob rojstvu, nato 
pa ga samo uporabljamo. 

So nedodelan stroj, ki ga moramo 
šele izpopolniti in razviti z učenjem. 
Ker so možgani po naravi zelo 
plastični, so se zmožni učiti vse 
življenje. Prav nevroplastičnost pa 
pogojuje naše dejavnosti v 
celotnem življenjskem obdobju. Z 
učenjem se možgani tudi fi zično 
spreminjajo. Nevronske mreže 
rastejo in postajajo vse bolj 
kompleksne ali pa ugašajo ter celo 
odmirajo, če učenje ni dovolj 
učinkovito.
Ker je prav učenje pomemben 
dejavnik razvoja možganov, ti pa se 
največ naučijo skupaj z drugimi 
ljudmi, ne pa sami, vas tudi v 
šolskem letu 2019/2020 vabimo pod 
našo streho.
Več o tej temi boste lahko prebrali v 
pogovoru z nevrologom dr. Blažem 
Koritnikom, ki bo objavljen v 
naslednji številki SOČAsnika.

Osebno svetovanje poteka vsak delovni dan v prostorih Posoške-
ga razvojnega centra, enota ljudska univerza, Trg tigrovcev 1, 
Tolmin. Po dogovoru lahko osebno svetujemo na terenu, v podje-
tjih ipd. Nudimo tudi skupinska svetovanja.

Dnevno lahko spremljate dogajanje na naši ljudski univerzi tudi na 
FB Ljudska univerza Tolmin.

Svetovalni tel.: 05/38-41-506 ali e-naslov: patricija.rejec@prc.si

Čas za osebni pogovor s svetovalko si predhodno rezervirajte 
na zgornjih stikih.

Operacijo Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje ne-
formalno pridobljenih znanj od 2016 do 2022 delno sofinancirata Evrop-
ska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport.



Svetla stran življenja

Posoški razvojni center, enota ljudska univerzaSOČAsnik, oktober 20192

Večgeneracijski center Goriške (VGC), ki bo v začetku prihod-
njega leta vstopil v četrto leto delovanja, je namenjen izvajanju 
preventivnih programov in vključevanju ranljivejših skupin 
družbe. Cilj VGC je druženje oziroma ohranjanje in širjenje so-
cialne mreže uporabnikov, kar prispeva k dvigu kakovosti nji-

hovega življenja. V dejavnosti, ki jih izvajamo v vseh treh obči-
nah Zgornjega Posočja, se lahko vključite predvsem starejši, 
priseljenci, otroci in mladi, njihovi starši ter osebe z nizko delov-
no intenzivnostjo.

Čuječnost je način zavedanja svojega doživljanja, ki 
ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in 

radovednosti. Ko smo čuječi, je naša pozornost 
usmerjena na trenutno izkušnjo, kot se poraja iz 
trenutka v trenutek. Zavedamo se svojih misli, čustev, 
telesnih občutkov in namer ter zunanjega dogajanja, 
ne  da bi se poskušali doživljanju izogniti, ga zadržati 
ali ga kako drugače spreminjati. Raziskave kažejo, da 
je redno izvajanje prakse čuječnosti posameznikom 
pomagalo vzgojiti dolgoročno in globoko izkušnjo 
notranje mirnosti, boljše koncentracije, dobrega 
počutja in višjega vrednotenja samega sebe, vključno 
z zmanjšanjem stresa, tesnobe in depresivnosti. 
Ravno to izkušnjo smo hoteli ponuditi našim 
obiskovalcem. Udeleženke in udeleženci izražajo 
veliko zadovoljstvo nad tovrstnim načinom vadbe, 
prijetnim, sproščenim vzdušjem ter strokovnostjo 
naših vaditeljic. Vadba čuječnosti poteka celo leto v 
Tolminu in v Kobaridu.

TEČAJI 
TUJIH 

JEZIKOV ZA 
STAREJŠE

VADBA 
ČUJEČNOSTI 

Za starejše z veseljem oblikujemo 
jezikovne tečaje, ki upoštevajo 

njihove potrebe, specifi ke, kar vodi do 
hitrejšega usvajanja izbranega tujega 
jezika. Vsako leto v občinah Tolmin in 
Kobarid, v Bovcu pa na vsaki dve leti, 
starejšim ponudimo možnost vključitve 
v 30-urne začetne, nadaljevalne ali 
osvežitvene tečaje. Največ zanimanja je 
za učenje italijanščine, angleščine in 
nemščine. Skladno z željami in 
potrebami lahko organiziramo tudi 
učenje drugih jezikov.

TEČAJI 
SLOVENSKEGA 

JEZIKA ZA 
PRISELJENCE in 
MEDKULTURNA 

SREČANJA

USTVARJALNE 
DELAVNICE 

in 
PREDAVANJA

Priseljenci se s preselitvijo v novo 
okolje soočajo s številnimi težavami 

zaradi nepoznavanja slovenskega jezika, 
kulture, navad in pomanjkanja socialnih 
omrežij. VGC z namenom blaženja 
začetnih stisk priseljencem, ki ne 
izpolnjujejo pogojev za vključitev v 
180-urni javno veljavni program 
Začetna integracija priseljencev, ponuja 
možnost vključitve v začetni tečaj 
slovenščine, kjer lahko usvojijo osnovna 
znanja uporabe jezika.
Na medkulturnem srečanju, ki ga 
organiziramo enkrat letno, priseljencem 
nudimo možnost, da predstavijo svojo 
kulturo, jezik, običaje, kulinariko ipd. 
Srečanje ponuja priložnost za druženje 
in s tem širjenje socialne mreže.

Širjenju socialne mreže, koristnemu 
preživljanju prostega časa, pridobivanju 

raznovrstnih znanj, spretnosti in veščin so 
namenjene delavnice ter predavanja, ki vsako 
leto od septembra pa vse do konca junija 
potekajo v vseh treh občinah.
Udeleženci lahko na delavnicah izvejo več o 
zdravilnih zeliščih in njihovi uporabi, se 
naučijo dekorirati svoj dom in vrt, izdelati 
nakit, čistila, makrame, voščilnice za različne 
priložnosti, usvojijo veščine risanja na svilo ali 
steklo, spoznajo »quilling« tehniko, dopolnijo 
kuharska znanja ipd. Predavanja pa jih 
obogatijo z znanji o najbolj primerni prehrani, 
različnih tehnikah za izboljšanje počutja, 
veščinah za izboljšanje odnosov ter jih 
informirajo o pomenu medsosedske pomoči 
in podpore. S pomočjo izkušenih 
predavateljev lahko tudi obnovijo znanja o 
varnosti v prometu, temeljnih postopkih 
oživljanja ter uporabi defi brilatorja.

S ČIM VAS LAHKO OBOGATIJO BREZPLAČNE VSEBINE 
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORIŠKE?

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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Vključijo se lahko zaposleni in brezposelni. Prednost imajo starejši 
od 45 let, ki imajo manj kot srednješolsko izobrazbo.

TEČAJI ZA OSEBNO IN POKLICNO RAST
 Dobra komunikacija – dobri odnosi: 60-urni tečaj komunikacije s prak-

tičnimi vsebinami, ki jih lahko uporabite pri vsakdanji komunikaciji doma 
ali na delovnem mestu.

 Domača kozmetika in družinski proračun: 60-urni tečaj o osnovah izde-
lovanja domače kozmetike.

 UŽU – Izzivi podeželja: 120-urni program za vse, ki oddajate ali namera-
vate oddajati sobe/apartmaje (zakonodaja, spletni rezervacijski sistemi, 
promocija, tuj jezik, ogled dobre prakse ipd.).

 UŽU – Izzivi podeželja 2 – Sobivam z naravo: 120-urni program o spozna-
vanju zelišč, ki nas obdajajo (nabiranje, sušenje, priprava, uporaba ipd.).

 UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem: 120-urni program o zdravem na-
činu življenja, veščinah uspešne komunikacije, družinskem proračunu, 
krajšimi izobraževalnimi izleti ipd.

RAČUNALNIŠKI TEČAJI NA DOLOČENO TEMO
 ABC uporabe Excela: 50-urni program Excela za podjetnike in začetnike.

 Digitalna mineštra: 50-urni tečaj, na katerem boste posodobili in razši-
rili računalniške in digitalne veščine (družabna omrežja, digitalna foto-
grafija, urejanje besedil/podatkov, mobilni telefon).

 Povežimo pametni telefon in računalnik: 50-urni nadaljevalni tečaj upo-
rabe pametnega telefona in računalnika.

 Tečaj fotografije: 50-urni tečaj o osnovah fotografije.

JEZIKOVNI TEČAJI (60-urni)
 Začetni tečaj ruščine.
 Začetni ali nadaljevalni tečaj italijanščine.
 Začetni ali nadaljevalni tečaj angleščine.

 BREZPLAČNI TEČAJI V 
ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Tečaji so za udeležence brezplačni, saj 
projekt »Pridobivanje temeljnih in poklic-
nih kompetenc v dolini Soče II« sofinanci-
rata Republika Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij in prijave:
T:  05/38-41-514 (Nika Kikelj Maver), 05/38-41-513 (Jana Skočir)
E:  nika.km@prc.si, jana.skocir@prc.si
W: www.prc.si/napovedujemo

Več informacij in prijave:
T:  05/38-41-505 (Urša Čimžar)
E:  ursa.cimzar@prc.si
W: www.prc.si/napovedujemo

POČITNIŠKE 
DEJAVNOSTI 
ZA OTROKE

TEČAJI 
RAČUNALNIŠKEGA 

in DIGITALNEGA 
OPISMENJEVANJA 

ZA STAREJŠE

Veščine uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije so 

pomembne tudi za starejše, saj jim 
omogočajo dostop do informacij 
in storitev, komunikacijo s 
prijatelji ter družino, vključenost v 
družabna omrežja, nudijo jim 
možnosti za učenje in delo na 
daljavo ter omogočajo varno 
uporabo interneta pri 
komunikaciji in nakupih. 
Digitalno opolnomočeni starejši 
lahko občutno povečajo 
samostojnost na številnih 
področjih življenja. Začetni in 
nadaljevalni računalniški tečaji ter 
tečaji uporabe pametnih telefonov 
so jim dostopni v Bovcu, Kobaridu 
in Tolminu.

Staršem, ki v času poletnih 
počitnic nimajo varstva za 

otroke od petega do dvanajstega 
leta starosti in si težko 
privoščijo plačljive programe 
počitniških dejavnosti, nudimo 
možnost vpisa v 40-urni 
program počitniških dejavnosti 
Počitniško sonce. Trudimo se, 
da vsako leto pripravimo pester 
desetdnevni program z veliko 
igre, gibanja na prostem in 
ustvarjanja. Program se odvija 
konec julija in v začetku avgusta 
v Tolminu.

Tečaje izvajamo v Tolminu, Kobaridu ali Bovcu.

2018−2022



Seznam podjetij, pri katerih še vedno lahko 
povprašate za kadrovsko štipendijo:

MAHLE EDS iz Šempetra pri Gorici
Razpisane so štipendije za: 1. in 2. stopnjo bo-
lonjskega študija strojništva, elektrotehnike 
ter računalništva in informatike.

Več informacij: 05/33-94-437
Prošnjo za štipendijo pošljite na e-naslov: 
si.studenti@si.mahle.com

HIDRIA
Razpisane so štipendije za poklice: orodjar, me-
hatronik, strojni tehnik in inženir strojništva 
ter za 1. stopnjo bolonjskega študija strojništva, 
elektrotehnike, metalurgije in ekonomije. Šti-
pendijo lahko dobi tudi varnostni inženir.

Več informacij: 08/20-28-266
Prošnjo za štipendijo pošljite na e-naslov: 
stipendija@hidria.com

GOSTOL TST Čiginj
Razpisane so štipendije za poklice: elektrikar, 
oblikovalec kovin – orodjar in diplomiran in-
ženir strojništva.

Več informacij: 05/38-01-316
Prošnjo za štipendijo pošljite na e-naslov: 
vesna.perat@gostol-tst.eu

STUBELJ Deskle
Razpisane so štipendije za poklice: oblikova-
lec kovin, ključavničar, elektrotehnik, strojni 
tehnik, inženir strojništva in elektro inženir.

Več informacij: 05/33-10-332
Prošnjo za štipendijo pošljite na e-naslov: 
fi nance@stubelj.si

ITW APPLIENCE Components Tolmin
Razpisane so štipendije za: tehnične poklice, 
predvsem na poklicni in srednji ravni izobra-
ževanja.

Več informacij: 05/38-20-366
Prošnjo za štipendijo pošljete na e-naslov: 
majda.flajsivancic@itwappliance.com

Za to šolsko leto je 15 podjetij iz regije razpi-
salo potrebo po skupno 90 kadrovskih štipen-
distih. Za obdobje 2016–2022 je na razpolago 
več kot 2 milijona evrov za sofi nanciranje kad-
rovskih štipendij.

SOČAsnik, oktober 20194

NAJVEČKRAT JE BILA 
ŠTIPENDIJA PODELJENA ZA 

POKLIC STROJNEGA TEHNIKA.

V Posočju se podeljuje štipendije za 
izobraževalne programe strojništva 
in elektrotehnike na vseh ravneh. 
Sledijo štipendije za mehatronike. 
Več kot 30 štipendij je bilo podelje-
nih gimnazijskim maturantom in 
ekonomskim tehnikom ter več kot 
20 štipendij za študij na področju 

gradbeništva, računalništva in in-
formatike ter ekonomije. Za vse os-
tale poklice je bilo podeljenih manj 
kot 10 štipendij.

VEČ KOT 70 PODJETJEM IZ VSE 
REGIJE SMO SOFINANCIRALI 

ŠTIPENDIJO ZA 710 
ŠTIPENDISTOV.

Največ štipendij je bilo sofi nancira-
nih v šolskem letu 2014/2015, ko je 
štipendijo hkrati prejemalo 187 di-
jakov in študentov. Povprečna viši-
na kadrovske štipendije se je iz 210 
evrov v šolskem letu 2008/2009 
dvignila na povprečnih 310 evrov v 
šolskem letu 2018/2019.

S ŠTIPENDIJO DO PRAVIH 
KADROV. PRIDRUŽITE SE.

Kadrovske 
štipendije v 
šolskem letu 
2019/2020

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

Posoški razvojni center, enota ljudska univerza

REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA 
SHEMA GORIŠKA, 
obdobje 2008–2019

Več informacij:
T:  05/38-41-884 (mag. Martina Smolnikar)
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Odprta {tiri cestna gradbi{~a
Na Kobariškem so trenutno odprta 

kar štiri cestna gradbišča: v Borjani, 
proti Trnovem ob Soči in dve na Liv-
škem. Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo (DRSI), ki je na-
ročnik del, načrtuje, da bo do nas-
lednje turistične sezone večina že 
urejenih in predanih v uporabo. Naj-
manj ovir za udeležence v prometu 
je sicer na delovišču proti Trnovem 
ob Soči, kjer izvajalec del Ginex In-
ternational ureja nekdanjo prometno 
povezavo med spodnjim in zgornjim 
delom Soške doline, ki so jo vrsto let 
uporabljali le kolesarji, pešci in la-
stniki tamkajšnjih parcel. Gre za sta-
ro makadamsko cesto, ki pelje mimo 
Kampa Lazar in se na glavno cesto 
priključi nad tolmunom Otona. DRSI 
se namreč v letu 2020 pripravlja na 
nadaljevanje del na glavni cesti Ko-
barid–Trnovo ob Soči, zato namerava 
do tedaj makadamsko cesto utrditi in 
preplastiti z asfaltom. Ko bodo pri-
hodnje leto na glavni cesti stekla 
gradbena dela, bo tako služila kot 
razbremenilna za osebna vozila in bo 
omogočala nemoten pretok prometa 
lokalnemu prebivalstvu med Kobari-
dom in Bovcem. Po zaključku vseh 
cestnih del pa naj bi služila kolesar-
jem, pešcem, lastnikom parcel in 
pohodnikom, za druge udeležence 
prometa pa naj bi bila zaprta. Na 
trasi, dolžine 2.480 metrov, je pred-
videna ureditev odvodnjavanja, širi-
tev ceste, ureditev kabelske kanaliza-
cije in revizijskih jaškov za elektro-
vode, obnova kabelske kanalizacije 
za telekomunikacijske vode, postavi-
tev novih opornih konstrukcij in ure-
ditev podpornih zidov. Projekt v 

vrednosti 1,7 milijona evrov v večini 
financira DRSI (dobrih 1,3 milijona 
evrov), preostanek pa Elektro Pri-
morska, saj sočasno z ureditvijo ces-
te poteka tudi izgradnja in vkop ka-
belske kanalizacije za nov kablovod.

Pri delih v Borjani, ki sicer poteka-
jo že nekaj mesecev in kjer se v sklo-

pu rekonstrukcije ceste sočasno ure-
ja tudi spremljevalna infrastruktura, 
kot so meteorna kanalizacija, vodo-
vod, telekomunikacijski vodi, elektro-
vodi ter javna razsvetljava, je izvaja-
lec Kolektor CPG sredi septembra 
prišel do točke, ko je bila nujna uved-
ba popolne zapore ceste. Do decem-

bra bo tako dostop do spodnjega 
dela Borjane, Podbele in Robidišč 
možen po obvozu prek vasi Logje. V 
tem času se izvajajo podporne in 
oporne konstrukcije, večji prepusti, 
rušitev enega objekta in manjši del 
komunalne infrastrukture. Pri koor-
dinacijskih sestankih v gradbenem 
odboru ves čas sodelujejo tudi pred-
stavniki krajevne skupnosti. Naložba 
je ocenjena na 2,8 milijona evrov, od 
tega Občina Kobarid prispeva skoraj 
300 tisoč za ureditev vodovoda in 
javne razsvetljave. Izvajalec ob ugo-
dnih vremenskih razmerah načrtuje, 
da bi dela lahko zaključil celo pred 
iztekom roka za popolno zaporo, ki 
je 20. decembra.

Na Livškem dela potekajo na od-
seku Idrsko–Livek (pri Globoščaku) 
in v smeri proti Livškim Ravnam. 
Sredi julija sta DRSI in Kolektor CPG 
podpisala pogodbo za rekonstrukcije 
dela državne ceste na relaciji Idrsko–
Livek. V tem sklopu se bodo izvedli 
tudi konstrukcijski objekti, in sicer 
kamnita zložba, krone obcestnega 
zidu in pilotna stena. Vrednost na-
ložbe je nekaj več kot 1,2 milijona 
evrov. Izvajalec je z deli začel v za-
četku septembra, in sicer z izvedbo 
krone, sledi pa izgradnja pilotne stene. 
Dela naj bi bila končana do novem-
bra prihodnje leto, dotlej pa so pred-
videne delne in občasne popolne zapo-
re. Dva meseca prej naj bi se zaklju-
čila tudi dela proti Livškim Ravnam, 
kjer se trenutno izvaja prva faza pro-
jekta, to je rekonstrukcija ceste od 
Livških Raven do turističnega kom-
pleksa Nebesa. V drugi fazi bo izva-
jalec opravil dela tudi na trasi med 
Nebesi in Livkom. Pogodba je bila 

NA KOBARIŠKEM SO TRENUTNO ODPRTA KAR ŠTIRI CESTNA GRADBIŠČA: v Borjani (zgor-
nja fotografija), proti Trnovem ob Soči ter dve na Livškem (spodnja fotografija).

Utrinki

NA KOBARI[KI [OLI KO[^EK 
ANGLIJE
Kobarid – Zadnji teden avgusta 
smo na OŠ Simona Gregorčiča Ko-
barid gostili angleške učitelje iz 
Norwicha. Po razredih, na hodnikih, 
v telovadnici in na stadionu je bilo 
občutiti radost ter smeh, ki sta daja-
la občutek, kot bi košček Anglije pri-
šel k nam. »English Experience« je 
šola iz Norwicha, ki poleg rednega 
izobraževanja nudi tudi tečaje angle-
ščine za otroke, stare od 6 do 18 
let. Ker pa osnovnošolske otroke 
starši po navadi s težkim srcem sa-
me pošiljamo v Anglijo, ta šola že 
več kot 20 let izvaja tečaje tudi izven 
države, predvsem v Italiji, Nemčiji, 
Španiji, Franciji, na Poljskem, pa tu-

di v Ukrajini in na Tajskem. Pred 
osmimi leti so v Sloveniji prvič go-
stovali na OŠ Orehek v Kranju, letos 
pa tudi v Kobaridu. Teden (ali dva), 
ki ga otroci preživijo z učitelji, ni po-
uk angleščine, ampak je mešanica 
športa, gledaliških in raznovrstnih 
ustvarjalnih delavnic, jezikovnih de-
javnosti, glasbe ter zabave. Otroci 
delajo v majhnih skupinah in na ne-
zavedni ravni usvajajo angleški jezik, 
saj so z visoko usposobljenimi učite-
lji potopljeni v čisto jezikovno kopel.

Smeh na obrazih, angažiranost ot-
rok ter njihove izjave med in na kon-
cu kampa so očiten dokaz, da so se 
imeli lepo, pa čeprav so morali »v 
šolo« hoditi tudi med počitnicami.

V času tečaja je tolminskim in mos-

tarskim otrokom Občina Tolmin 
omogočila prevoz iz Tolmina v Koba-
rid in nazaj ter s tem staršem močno 
olajšala logistiko prevoza učencev.
mag. Sandra Kozorog Košuta, 
koordinatorica tabora

IZOBRA@EVANJE V OKVIRU
ERASMUS+ KA1 NA FINSKEM
Oulu (Finska) – OŠ Simona Gregor-
čiča Kobarid je vključena v projekt 
Erasmus+ KA1, ki je namenjen izo-
braževanju strokovnih delavcev v 
vzgoji in izobraževanju v tujini ter je 
financiran iz sredstev Evropske unije. 
V dvoletnem projektu, ki nosi naslov 
Korak za korakom po poti do uspeha, 
na kobariški šoli sodeluje osem uči-
teljic razredne in predmetne stopnje 

KONEC AVGUSTA JE NA KOBARIŠKI OŠ PO-
TEKAL TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA. Otroci 
so delali v majhnih skupinah in na nezavedni 
ravni usvajali angleški jezik, saj so bili z visoko 
usposobljenimi učitelji iz Anglije potopljeni v 
čisto jezikovno kopel. Foto: arhiv OŠ Kobarid
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podpisana sredi maja, dela pa obse-
gajo podporne in oporne konstrukci-
je, ureditev odvodnjavanja in rekon-
strukcijo ceste. Vrednost pogodbenih 
del je nekaj več kot 1,3 milijona ev-
rov. V sklopu gradbišča je družba 
Elektro Primorska po ločeni pogodbi 
naročila tudi izvedbo kabelske kana-
lizacije za srednje napetostne kable 
na relaciji od turističnega kompleksa 
Nebesa do Livških Raven.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Do zdravstvenega doma tudi 
z avtomobilom

Že dolgo se vleče vprašanje uredi-
tve dostopa do kobariškega zdrav-
stvenega doma (ZD) z avtomobilom, 
saj je zemljišče, na katerem so vrsto 

meru dostopati do zdravstvenega 
doma,« pravi župan in pojasnjuje, da 
se občinsko in zasebno zemljišče, ki 
pripada stanovalcem bloka na Mate-
ličevi ulici, stikata ravno v jugozaho-
dnem vogalu obstoječega dializnega 
centra. Koridorja do ZD Kobarid brez 
dogovora s stanovalci bloka tako za 
zdaj ni mogoče urediti.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Elektrika že na treh 
planinah pod Krnom

V planinah pod krnskim pogorjem 
se je to poletje zaključil pomemben 
projekt, saj jih je podjetje Elektro 
Primorska po izgradnji nove trans-
formatorske postaje priključilo na 
električno omrežje, s čimer bo v pri-

let parkirali uporabniki, v zasebni 
lasti stanovalcev bloka na Mateličevi 
ulici. Potem ko so se ti poleti dokonč-
no odločili zapreti rampo za dostop 
do parkirnih mest in ker se dogovar-
janja z Občino Kobarid niso premak-
nila z mrtve točke, se je slednja od-
ločila nadomestno parkirišče urediti 
na sosednjem zemljišču, za katerega 
je lastninsko pravico pridobila de-
cembra lani. Za zdaj gre za začasno 
rešitev težave, saj sploh poleti, ko 
Kobarid preplavijo turisti, uporabniki 
avtomobilov zaradi zasedenosti niso 
mogli pustiti niti na bližnjem javnem 
parkirišču pri kulturnem domu. Žu-
pan Marko Matajurc je zato odredil 
začasno ureditev zemljišča na Mate-
ličevi ulici, pri čemer so morali 

ZAHTEVEN PROJEKT ELEKTRIFIKACIJE PODKRNSKIH PLANIN, ki je bil ocenjen na 370 ti-
soč evrov, je trajal kar dve leti. Na omrežje so zdaj priključene planine Leskovica, Kašina in Ku-
hinja, v prihodnje pa načrtujejo tudi povezavo do ostalih na tem območju.

odstraniti tudi stari, košati oreh, saj 
se je počasi nagibal in bi ogrožal par-
kirane avtomobile in njihove uporab-
nike. »Ker se mi je zdelo nedopustno, 
da v vseh letih ni bilo mogoče doseči 
niti dogovora niti rešitve na tako po-
membnem področju, kot je neoviran 
dostop do centra zdravstvenih storitev 
v osrednjem kraju občine, sem se od-
ločil, da kot lastniki sosednje parcele 
na njej začasno vzpostavimo vsaj 
parkirišče ter tako občanom in dru-
gim uporabnikom zdravstvenega do-
ma omogočimo čim bližji dostop z 
avtomobili. Za zdaj gre za začasno 
ureditev, si pa prizadevamo, da bi s 
prebivalci bloka na Mateličevi ulici 
dosegli dogovor, kako z na novo na-
stajajočega parkirišča v nujnem pri-

Utrinki

OBČINA KOBARID JE NAŠLA REŠITEV PARKIRANJA V BLIŽINI ZDRAVSTVENEGA DOMA in 
začasno uredila parkirišče na zemljišču, za katerega je pridobila lastninsko pravico decembra 
lani.

ter namestnica ravnateljice za vrtec. 
Kot prvi sva se izobraževanja v mes-
tu Oulu na Finskem udeležili Tanja 
Sivec Rutar, učiteljica angleščine, 
in Nina Levpušček Melinc, učitelji-
ca slovenščine ter šolska knjižničar-

ka. Ker velja Finska za državo z 
odličnim izobraževalnim sistemom, 
ni bilo težko izbrati, kam oditi na 
Erasmus izobraževanje.

Oulu velja za prestolnico severne 
Finske in leži približno na polovici 

med skrajnim severom in jugom ter 
je okoli sto kilometrov oddaljena od 
Švedske. Finci veljajo za zaprte, 
umirjene in tihe ljudi, vendar izredno 
prijazne. Potrebujejo veliko osebne-
ga prostora in časa zase, a med nji-
mi se počutiš varno.

Izobraževanje z naslovom »How are 
you teacher?« je bilo izjemno kako-
vostno, organizacija na zelo visoki 
ravni, znanje naše predavateljice 
Paule Saanio pa široko. Program je 
bil odlično zasnovan in zelo zanimiv. 
Obiskali smo Univerzo Oulu, kjer 
smo bili vsi udeleženci navdušeni 
nad njeno prostorsko urejenostjo. 
Poslušali smo predavanje o stresu v 
učiteljskem poklicu, finskemu izo-
braževalnemu sistemu in med seboj 
smo primerjali izobraževalne sisteme 
držav, iz katerih smo prišli udeležen-
ci omenjenega izobraževanja.

Strokovna izobraževanja so bila 
prepletena s spoznavanjem finske 
kulture, običajev in finskih stereoti-

UČITELJICI KOBARIŠKE OŠ STA V OKVIRU PROJEKTA ERASMUS + KA1 obiskali Finsko, ki 
velja za državo z odličnim izobraževalnim sistemom. Izobraževanje, ki sta se ga udeležili dve 
učiteljici, je bilo izjemno kakovostno. Foto: NLM

pov. Udeležili smo se tudi delavnice, 
na kateri smo posneli animirano ri-
sanko o finskih stereotipih, obiskali 
muzej umetnosti in pripravili tipično 
finsko hrano.
Tanja Sivec Rutar, učiteljica angleščine, 
in Nina Levpušček Melinc, učiteljica 
slovenščine ter šolska knjižničarka

SRE^ANJE SLEPIH IN 
SLABOVIDNIH IZ VSE 
SLOVENIJE NA KANINU
Kanin – Peti september bo zagoto-
vo ostal v lepem spominu vsem 130 
udeležencem srečanja slepih in sla-
bovidnih ter njihovim spremljeval-
cem. Pobudo zanj sem kot član Li-
ons kluba (LK) Kobarid Soča podal 
potem, ko smo prav tako na mojo 
pobudo z Medobčinskim društvom 
slepih in slabovidnih Nova Gorica 
(MDSSNG) lani uspešno izvedli tri-
dnevno ustvarjalno delavnico v Tri-
glavski roži v Trenti in jo zaključili na 
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ODSLEJ LAHKO VODO NATOČIMO TUDI 
PRI MRZLEM STUDENCU.

Utrinki

hodnje olajšano delo ene od vitalnih 
žil Posočja. Doslej so namreč v pla-
ninah uporabljali agregate na nafto, 
kar je predstavljalo veliko tveganje za 
okolje. Projekt elektrifikacije je zara-
di vkopavanja kablovoda na zahtev-
nem terenu in umeščenosti v Triglav-
ski narodni park trajal kar dve leti in 
bil ocenjen na 370 tisoč evrov. Moči 
so pri njem z delom in denarjem 
združili različni deležniki: Elektro 
Primorska, podkrnske pašne skup-
nosti in Planinsko društvo Kobarid, 
ki je s tem dobilo elektriko tudi v 
svojo kočo na planini Kuhinja, prilju-
bljenem zbirališču pohodnikov in 
turistov pod Krnom. Na omrežje so 
tako zdaj priključene planine Lesko-
vica, Kašina in Kuhinja, v prihodnje 
pa načrtujejo tudi povezavo do dru-
gih na tem območju.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Po vodo zdaj mogo~e tudi k 
Mrzlemu studencu

Na Kobariškem in nasploh v Po-
sočju kakovostne vode (za zdaj) ne 
primanjkuje. V Kobaridu pa so zdaj 
olajšali še dostop do starega izvira 
studenčnice, ki na plano prihaja pri 
Mrzlem studencu. Območje je bilo 
dolgo zapuščeno, zadnja leta pa jo v 
življenje ponovno obujajo posa-
mezniki iz Turističnega društva 
(TD) Kobarid in krajani. TD je pod 
vodstvom predsednice Natalije Rot 
letos poleti izvir uredilo tako, da je 
zdaj vodo mogoče brez težav tudi 

natočiti, ureditev pa je lepo umešče-
na v naravno okolje.

Prizorišče, s katerim se povezujejo 
številne zgodbe ljudskega izročila na 
Kobariškem, se zadnja leta uveljavlja 
tudi kot naravno središče z možnost-
mi organizacije društvenih dogodkov. 
To je potrdil tudi avgustovski koncert 
Janeza Dovča in domače skupine 
Into Music, na katerem se je zbralo 
veliko število ljudi. Če bo lastnik 
zemljišča soglašal, člani TD tudi v 
prihodnje upajo na nove glasbene 
dogodke na terasah pod cesto, ki pe-
lje k cerkvi sv. Antona. Konec avgu-
sta je TD uspešno izpeljalo tudi sim-
pozij o staroverstvih in pokristjanje-
vanju, na katerem so različni strokov-

njaki predstavili svoje raziskave ter 
ugotovitve s področja slovenske kul-
turne dediščine na tem področju.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Silhuete odstranili `e v 
nekaj tednih

Sredi avgusta je Javna agencija RS 
za varnost prometa v Kobaridu prip-
ravila okroglo mizo na temo večje 
varnosti na cestah v Posočju. Njena 
direktorica Vesna Marinko je skupaj 
z generalno direktorico policije mag. 
Tatjano Bobnar predstavila tudi no-
vo obliko preventivnih aktivnosti za 
večjo prometno varnost, in sicer po-
stavitev silhuet policista in policistke 
z radarjem na cestah Zgornjega Po-
sočja. Silhuete v naravni velikosti naj 

bi voznike opozarjale na nevarnosti 
na cestah in jih spodbudile k zmanj-
šanju hitrosti vožnje. Postavili so jih 
na cestah Predel–Bovec, Žaga–Koba-
rid, Trenta–Bovec, Staro selo–Kobarid 
in Robič–Staro selo. Žal namenu vsaj 
v Kobaridu niso prav dolgo služile, 
saj so jih neznani objestneži odstra-
nili že po nekaj tednih.

Policijska uprava Nova Gorica je 
sicer pripravila tudi načrt ukrepov za 
izboljšanje stanja na cestah v Po-
sočju, kjer so letos zabeležili osem 
smrtnih žrtev. Ta vključuje predvsem 
povečan nadzor prometa in večjo 
prisotnost policistov, pa tudi poveča-
no prisotnost policistov Specializira-
ne enote za nadzor prometa.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

ZA POVEČANJE PROMETNE VARNOSTI so bile v Posočju postavljene silhuete policistov. Žal 
so nekatere objestneži odstranili že po nekaj tednih.

Kaninu. Organizacijo letošnjega sre-
čanja sta prevzela MDSSNG in Zve-
za društev slepih in slabovidnih Slo-
venije (ZDSSS), pri izvedbi pa so ak-
tivno ter sponzorsko sodelovali tudi 
Občina Bovec, Javni zavod Sončni 
Kanin in LK Kobarid Soča.

Krivec, direktor Sončnega Kanina 
Rok Ovsenik ter bovški župan Val-
ter Mlekuž. Nato se je ena skupina 
udeležencev odpravila na polurni, 
druga pa na enourni pohod. Po 
vrnitvi so jim delavci Sončnega Kani-
na na izbiro pripravili dve bogati eno-
lončnici. V okviru srečanja so imeli 
udeleženci tudi možnost obiska ti-
pno-zvočne predstavitve z naslovom 
Čudovit alpski svet, ki so jo pripravili 
predstavniki Triglavskega narodnega 
parka.

Miljavec je o srečanju povedal, da je 
to »za slepe in slabovidne iz vse 
Slovenije zagotovo največji dogo-
dek vseh let, saj smo se prvič po-
dali na tako zahtevno, a tudi tako 
dobro organizirano gorsko turo. 
Preživeli smo čudovit dan na s 
soncem obsijanem in v modrino 
obarvanem Kaninu. Preprosto 
neprecenljivo!«
Besedilo in foto: Milan Štulc

V restavraciji Prestreljenik so zbrane 
nagovorili predsednik MDSSNG 
Igor Miljavec, predsednik ZDSSS 
Matej Žnuderl, spodaj podpisani 
kot nekdanji predsednik LK Kobarid 
Soča in pobudnik srečanja, posla-
nec v Državnem zboru RS Danijel 

DVAJSETA OBLETNICA OZVVS 
GORNJEGA POSO^JA
Volarje – V soboto, 21. septembra, 
so se Pod Lahnco na Volarjih zbrali 
veterani vojne za Slovenijo iz Zgor-
njega Posočja, da bi se s krajšo slo-
vesnostjo in druženjem spomnili 20. 
obletnice ustanovitve lastne organi-
zacije Območnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo Gornjega Po-
sočja (OZVVS) na območju nekda-
nje skupne občine Tolmin.

Po izvedenih nadomestnih volitvah 
za člane posameznih organov zdru-
ženja in sklepni točki občnega zbora 
je novi predsednik Iztok Uršič po-
delil medalje najboljšim strelcem 
Kragljevega memoriala, ki je bil maja 
na strelišču v Tolminskem Lomu.

Prvi predsednik OZVVS Pavel Četr-
tič se je v svojem govoru spomnil 
prvih korakov novega društva. Mar-
ca 1999 se je v dvorani podjetja 
Grad zbralo več kot 200 pripadnikov 

V ZAČETKU SEPTEMBRA SO SE SLEPI IN SLABOVIDNI IZ VSE SLOVENIJE s svojimi spre-
mljevalci udeležili srečanja in pohoda na Kaninu.
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Otroci spoznali novo 
ureditev na Volari~evi ulici

Letošnji Evropski teden mobilnosti 
(ETM) je z geslom Gremo peš! pose-
bej spodbudil k najbolj ekonomični 
in za zdravje koristni obliki gibanja 
– pešačenju. Otroci kobariške OŠ so 
se na Dnevu trajnostne mobilnosti, ki 
je v okviru te vseevropske pobude 
potekal 17. septembra, seznanili tudi 
z novo ureditvijo prehoda za pešce 
na Volaričevi ulici, na katerem je v 
preteklosti že večkrat prišlo do nelju-
bih prometnih dogodkov. Ob krajši 
slovesnosti, ki so jo osnovnošolci v 
ta namen pripravili ob omenjenem 
prehodu za pešce, je župan Marko 
Matajurc učencem zagotovil, da bo 
v prihodnje poskusil promet čim bolj 

umakniti na obrobje kraja. V pripra-
vi je že elaborat za ureditev južne 
obvoznice po Mučeniški ulici in mi-
mo ribogojnice s priključkom na dr-
žavno cesto proti Staremu selu. Ure-
ditev prehoda za pešce na Volaričevi 
ulici, ki jo je osmislila Direkcija RS 
za infrastrukturo (DRSI) in ki je na-
letela na različne odzive krajanov, je 
zato le začasna. Ker pa gre za držav-
no cesto, bi za kakršnokoli spremem-
bo moralo miniti vsaj eno leto, saj bi 
jo morali na DRSI na podlagi pobude 
lokalne skupnosti vnovič pripraviti in 
potrditi. Predsednik Sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu 
(SPVCP) Občine Kobarid Janko Vo-
larič zato poudarja, da je bil trenutno 
dosežen vsaj namen močne upoča-

snitve prometa na tej prometni točki 
in s tem večja varnost pešcev, ki 
prečkajo prehod. Učenci so se na 
Dan trajnostne mobilnosti čezenj 
sprehodili v spremstvu učiteljev, rav-
nateljice in župana. Volarič je v ime-
nu SPVCP šoli podaril dve kolesi, ki 
ju bodo s pridom uporabili učenci 
petega razreda, ki opravljajo kolesar-
ski izpit.

Ob Dnevu trajnostne mobilnosti so 
se po Gregorčičevi ulici, ki je bila 
zaprta za promet, in pred OŠ odvija-
le športne igre za osnovnošolce. Naj-
mlajši pa so si na prireditvenem pro-
storu ob cerkvi ogledali otroško 
predstavo Petjin kolesarski izlet, ki je 
na igriv, a poučen način predstavila 
pravila in načine obnašanja na cesti. 
V naslednjih dnevih so ETM obeleži-
li tudi na podružničnih šolah, kjer so 

spoznavali, kako biti varen udeleže-
nec v prometu.
Tanja Volarič Karlo in Mateja Kutin, 
lokalna koordinatorka ETM

V prvi razred 50 u~encev
V OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 

so letos vpisali še eno številčno moč-
no generacijo, saj se je v šolske klopi 
v Kobaridu in na podružnicah v Dre-
žnici, Breginju in Smastu podalo na-
tanko 50 prvošolcev. Skupaj s starši 
so jih na prireditvi v šolskih prostorih 
pozdravili župan Marko Matajurc, 
ravnateljica Melita Jakelj, predse-
dnik Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Janko Volarič ter 
direktorica podjetja Planika Kobarid 
Anka Lipušček Miklavič. Tudi letos 
je občina prvošolcem podarila enole-
tno nezgodno zavarovanje, odsevni 

Iz ob~inskih uprav

KOBARIŠKO OŠ IN NJENE PODRUŽNICE letos obiskuje kar 50 prvošolcev.OBČINA KOBARID SE JE TUDI LETOS PRIDRUŽILA EVROPSKEMU TEDNU MOBILNOSTI. 
Otroci kobariške OŠ so se na Dnevu trajnostne mobilnosti, ki je potekal 17. septembra, seznani-
li tudi z novo ureditvijo prehoda za pešce na Volaričevi ulici. Foto: Tanja Volarič Karlo

Utrinki

enot teritorialne obrambe in civilne 
zaščite, ki so leta 1991 strnili vrste, 
da bi tudi z lastnimi življenji ohranili 
pridobitve plebiscita in zaščitili člo-
vekove pravice na slovenskem 

ozemlju. V 20-letni zgodovini so ve-
terani Posočja razvili društveni pra-
por, postavili dve spominski obeležji, 
ki nas spominjata na krizne dogodke 
v letu 1991, podpisali so listini o so-

delovanju z Združenjem veteranov 
Sever in Združenjem borcev za 
vrednote NOB in se posvetili dejav-
nostim za razpoznavanje vrednot 
osamosvojitvene vojne. Po pozdrav-
nem nagovoru gostov, so se zbrani 
veterani spominjali dogodkov iz 
pestre 20-letne preteklosti območ-
nega združenja. Kot veleva običaj, 
so bili navzoči postreženi s porcijo 
pravega vojaškega pasulja in pijačo. 
Za konec je novi predsednik organi-
ziral nevsakdanje strelsko tekmova-
nje. Prisotni veterani za zbiranje 
zmagovalnih točk niso uporabili pa-
pirnate tarče, ampak so se pomerili 
v streljanju pločevink s fračo.

Navzoči so se razšli v upanju, da bo 
novo vodstvo kljub nekaterim teža-
vam uspešno nadaljevalo načrtova-
ne dejavnosti in prijateljsko druženje 
veteranov vojne za Slovenijo.
Besedilo in foto: PaČ

UVODNO SRE^ANJE SKUPIN 
AKTIVNA STAROST – SO@ITJE 
GENERACIJ
Jesen je čas, ko se udeleženci sku-
pin Aktivna starost – sožitje genera-
cij, ki jih v vseh treh posoških obči-
nah izvaja Center za socialno delo 
Severna Primorska, Enota Tolmin, 
zopet zberemo skupaj in tako otvori-
mo novo sezono srečanj za starejše. 
Tokratno srečanje, ki smo ga izvedli 
19. septembra, je bilo bolj športno 
obarvano. Za svoje zdravje smo 
najprej poskrbeli med vodeno vadbo 
pri Belopeškem jezeru, se sprehodi-
li okrog njega in uživali v čudoviti na-
ravi ter pogledu na mogočne gore. 
V vseh teh letih izvajanja programa 
število udeležencev vseskozi naraš-
ča; na tokratnem srečanju nas je 
uživalo kar 131. Med nami so se 
spletla številna prijateljstva, na kar 
smo zelo ponosni. Lepo je opazovati 
zadovoljne in nasmejane obraze, 

VETERANI VOJNE ZA SLOVENIJO so se septembra zbrali, da bi se s krajšo slovesnostjo in 
druženjem spomnili 20. obletnice ustanovitve organizacije Območnega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Gornjega Posočja.
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brezrokavnik in odsevne kapice za 
večjo vidnost ter varnost na cesti, 
Planika pa jih je obdarila s sirom iz 
svoje proizvodnje.

Razigrani šestletniki si bodo prvi 
šolski dan zapomnili tudi po ogledu 
otroške predstave, ki jim je polepšala 
prve šolske korake, v spremstvu star-
šev pa so nato spoznali še učilnice, 
v katerih bodo preživeli to leto.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Gasilci predstavili 
problematiko svojega doma

Kobariški župan Marko Matajurc 
je na protokolarni slovesnosti koba-
riškim gasilcem tudi uradno predal 
ključe novega hitrega tehničnega vo-
zila (HTRV) Ford Ranger 3.2, Limi-
ted, s katerim se jim bo v prihodnje 

precej olajšalo intervencije. Gre za 
eno pomembnejših občinskih naložb, 
ki jo bo Občina Kobarid odplačevala 
nekaj let; še vedno odplačuje tudi 
nakup gasilskega vozila za Prosto-
voljno gasilsko društvo Breginj, ki je 
letos praznovalo 40 let delovanja in 
je vozni park okrepilo leta 2015.

Kobariški gasilci sicer že lep čas 
opozarjajo, da prostori, v katerih do-
mujejo, ne ustrezajo njihovim potre-
bam in tehničnim zahtevam. Proble-
matiko so predstavili tudi občinskim 
svetnikom. Objekt na Mučeniški ulici 
je bil zgrajen v 60. letih, njim pa v 
uporabo predan leta 1982 po sanaci-
ji po potresu leta 1976. Tedaj je dru-
štvo razpolagalo s štirimi vozili in 
posredovalo okoli 15-krat letno; da-
nes ima šest vozil in en starodobnik, 

KOBARIŠKI GASILCI SO VESELI NOVEGA HITREGA TEHNIČNEGA VOZILA, ki jim ga je kupi-
la občina, s katero intenzivno iščejo rešitve prostorske problematike.

v celem letu pa naštejejo med 70 in 
100 intervencij. Z županom Matajur-
cem so že začeli pogovore o morebi-
tnih rešitvah; naklonjen je izgradnji 
novega reševalnega centra, v katerem 
bi pod eno streho združili tudi druge 
službe s področja zdravstva, reševa-
nja in intervencij. »Resno razmišlja-
mo in iščemo rešitve, da bi v Kobari-
du zgradili sodoben gasilsko-reševalni 
center, kjer bi bili prostori za vse 
službe, ki so vpete v reševanje, inter-
vencije, nudenje prve pomoči in po-
dobno,« je potrdil Matajurc.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Poletje v Kobaridu
Letošnje poletje na Kobariškem 

resnično ni bilo dolgčas, dober obisk 
prireditev v Kobaridu in vaseh po oko-

lici pa je ponovno potrdil, da so tudi 
prebivalci željni glasbenega in kul-
turnega dogajanja. V Kobaridu so se 
koncerti vrstili vsak konec tedna v 
avgustu. Gostovanje Anike Horvat je 
naletelo na velik odmev in primorska 
pevka je že obljubila, da bo v prihod-
nje gradila na ideji pevskega večera, 
ki bi omogočil predstavitve tudi mla-
dim posoškim pevskim upom, če bo 
za to le posluh v lokalnem okolju. 
Pomembna prireditvena pridobitev je 
tudi lokacija pri Mrzlem studencu, 
kjer se je koncert Janeza Dovča iz-
kazal za dobro potezo organizatorjev 
iz turističnega društva. Izjemno de-
javna so bila tudi društva, skupine in 
krajevne skupnosti po vaseh. Priredi-
tev Poletje v naročju Krna iz leta v 
leto raste in privablja tudi obiskoval-

Utrinki

TUDI LETOŠNJE POLETJE NA KOBARIŠKEM JE BILO PESTRO. Pomembna prireditvena pri-
dobitev v Kobaridu je lokacija pri Mrzlem studencu, kjer je potekal koncert Janeza Dovča.

polne želja po odkrivanju nečesa 
novega in druženju. Dan, ki smo ga 
preživeli skupaj, nam bo še dolgo 
ostal v lepem spominu.

Med nas prav lepo vabimo tudi nove 

UVODNO SREČANJE SKUPIN AKTIVNA STAROST – SOŽITJE GENERACIJ je sredi sep-
tembra potekalo pri Belopeškem jezeru. Foto: Vilma Svetičič

člane, da se nam pridružite na sre-
čanjih skupin. Za dodatne informaci-
je smo vam na voljo na telefonski 
številki 041-300-114.
Nežka Koren, izvajalka programa

NA TABORU MLADIH PEVCEV 
PRIMORSKE ZAPELO 90 
OTROK
Tolmin – Med 25. in 30. avgustom 
je v Tolminu potekal tretji Tabor mla-
dih pevcev Primorske, ki ga ob pod-
pori Občine Tolmin soorganiziramo 
Kulturno društvo Magdalenčica, 
Javni sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti, Območna iz-
postava Tolmin ter Zavod za kultur-
no, šport in mladino Občine Tolmin. 
Izobraževalno-počitniški tabor je bil 
namenjen pevcem, starim od 11 do 
16 let, kljub imenu pa so se ga ude-
ležili tudi pevci iz ostalih delov Slove-
nije in zamejstva. S prostori so nam 
letos pomagale tolminske OŠ, gim-
nazija, glasbena šola in župnija.

Tabor raste in se nadgrajuje tako pro-
gramsko kot po številu udeležencev. 
Na prvem je projektni zbor sestavlja-
lo 60 pevcev, letos že 90. Vsebin-

sko smo letošnji pevski teden dopol-
nili z dvodnevnim izobraževanjem za 
zborovodje otroških in mladinskih 
pevskih zborov, kjer so udeleženci z 
opazovanjem dela mladinskega zbo-
ra pridobivali predvsem praktična 
znanja. Kako se da z zanimivo zbo-
rovsko literaturo in pravim pristopom 
navdušiti ter motivirati mlade za pet-
je, so znova dokazali strokovnjaki: 
Martina Burger, Monika Fele, Pe-
tra Grassi, Barbara Kovačič, Sto-
jan Kuret in Meta Praček. Z vese-
ljem so nas obiskali tudi vsi trije 
skladatelji, ki so napisali novitete 
prav posebej za tabor: Anej Černe, 
Ambrož Čopi in Tadeja Vulc.

Program tabora je sestavljalo tudi 
nekaj skladb, ki so bile v Sloveniji iz-
vedene prvič. Pet intenzivnih pev-
skih dni so pevci potrebovali, da so 
ob strokovnem vodstvu na pamet 
usvojili 11 pesmi – ne samo v slo-
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ce iz bolj oddaljenih krajev. Letos so 
organizatorji še bolj ambiciozno pris-
topili in za vrhunec večdnevnega do-
gajanja na Drežniškem pripeljali tudi 
glasbeno skupino Big Foot Mama, 
zagnanost pa se jim je poplačala z 
zadovoljnimi in številnimi kupci vsto-
pnic za festivalsko dogajanje. Tudi na 
Livku in Vrsnem vse bolj bogatijo re-
pertoar ponudbe – letos so ponovno 
organizirali zelo uspešen Liwkstock, 
na Vrsnem pa Legenda.fest.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Jestival z velikim obiskom
V začetku oktobra je Kobarid po-

novno gostil zdaj že tradicionalni 
Jestival, ki predstavlja poklon lokalni 
kulinariki, katere prva ambasadorka 
v svetu je Ana Roš iz Hiše Franko. 
Letos se je na stojnicah s hrano, pi-
jačo in drugimi domačimi izdelki 
predstavilo kar 49 ponudnikov iz 
Soške doline ter tudi iz bolj oddalje-
nih krajev Slovenije, prireditev pa je 
po obisku presegla dosedanje. Zado-
voljstva ni manjkalo niti med organi-
zatorji niti med ponudniki in obisko-
valci, ki so prek dneva uživali tudi v 
pestrem glasbenem, športnem ter kul-
turnem programu. Že dopoldne so se 
predstavili udeleženci svetovnega 
prvenstva v gorskem kolesarjenju brez 
prestav. Na tradicionalnem Vzponu 
za pokal občine Kobarid v Drežniške 
Ravne so se pomerili cestni kolesarji. 

LETOŠNJI JESTIVAL JE V KOBARID PRIVABIL REKORDNO ŠTEVILO OBISKOVALCEV. Zado-
voljstva ni manjkalo niti med organizatorji niti med ponudniki in obiskovalci, ki so prek dneva 
uživali v kulinaričnih dobrotah ter pestrem glasbenem, športnem in kulturnem programu.

KOBARIŠKI MUZEJ – letos mineva 30 let od 
sestanka, na katerem so sklenili, da v kraju 
ob Soči na noge postavijo uspešno muzejsko 
zgodbo o zgodovini, ki je zaznamovala ne le 
regijo, ampak pustila tudi pomemben pečat v 
evropskem prostoru.

Na glavnem trgu so potekale kuhar-
ske in ustvarjalne delavnice, predsta-
vil se je Pihalni orkester Tolmin, 
drežniška gledališka skupina je upri-
zorila igro Štruklji in sir, večer pa je 
v sijajnem slogu zaključil Rudi Bu-
čar s koncertom, na katerem so ga 
spremljale kobariške frčafele.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

30 let od ideje o nastanku 
Kobari{kega muzeja

Ustanovitelji Kobariškega muzeja 
so letos poleti praznovali natanko 30 
let od sestanka, na katerem so skle-
nili, da v kraju ob Soči na noge pos-

tavijo uspešno muzejsko zgodbo o 
zgodovini, ki je zaznamovala ne le 
regijo, ampak pustila tudi pomemben 
pečat v evropskem prostoru. Po kraj-
ši slovesnosti so obiskali grob pokoj-
nega Miloša Volariča, likovnika in 
prvega kustosa muzeja, ter se spom-
nili prehojene poti.

Zdajšnji direktor muzeja Martin 
Šolar jih je razveselil s podatkom, da 
je obisk v prvih devetih dneh letoš-
njega avgusta presegel lanskega v 
tem času. »V vseh letih delovanja je 
muzej naštel že okoli dva milijona 
obiskovalcev, največ leta 1994, ko ga 
je obiskalo 85 tisoč ljudi – leta 1993 

je prejel muzejsko nagrado Sveta Evro-
pe –, lani 66 tisoč, letos spet kaže 
odlično,« je dejal Zdravko Likar, 
idejni oče projekta. Slednjemu novih 
idej za prihodnost ne manjka, med 
drugim tudi za ureditev okolice To-
nocovega gradu.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

venščini – različnih obdobij in slo-
gov ter se s programom predstavili 
na zaključnem koncertu v nabito 
polni dvorani Kinogledališča Tolmin. 
Polovica pevcev se je tabora udele-
žila drugič, nekateri tretjič, vse to pa 
je lep dokaz, da se imajo kljub inten-

KONEC AVGUSTA JE V TOLMINU POTEKAL TABOR MLADIH PEVCEV PRIMORSKE. Pet in-
tenzivnih pevskih dni je 90 pevcev potrebovalo, da so ob strokovnem vodstvu na pamet osvojili 
11 pesmi različnih obdobij in slogov ter se s programom predstavili na zaključnem koncertu v 
nabito polni dvorani Kinogledališča Tolmin. Foto: Jana Jocif

NA DOGODKU KOBARIŠKA POJE se je predstavilo šest domačih glasbenih sestavov.

zivnemu delu mladi pri nas lepo. 
Čas je bil tudi za druženje; kopali so 
se v Idrijci, imeli orientacijski pohod, 
si ogledali film, ustvarjali na delavni-
ci, se sprehodili do Sotočja in še bi 
lahko naštevali.
Silva Seljak, vodja JSKD OI Tolmin

KOBARI[KA POJE
Kobarid – Občina Kobarid je v ted-
nu svojega občinskega praznika v 
kulturnem domu pripravila koncert 
šestih zborov s Kobariškega, ki so 
se predstavili z bogatim repertoar-
jem pesmi. Prireditev Kobariška po-
je naj bi v prihodnje postala stalnica 
oktobrskega programa, saj ima zbo-
rovsko petje na Kobariškem močno 

in bogato tradicijo.

Na izredno lepem dogodku so se 
vsak s po tremi pesmimi predstavili 
Vokalna skupina Drežnica, Mešani 
pevski zbori (MePZ) Drežnica, 
MePZ Sveti Anton Kobarid, MePZ 
Planinska Roža Kobarid, Pevski 
zbor Sedlo in Oktet Simon Gregor-
čič Kobarid. Na koncu so družno 
zapeli pesem Simona Gregorčiča 
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Pred koncem gradbene sezone h koncu 
tudi ve~ ob~inskih nalo`b na cestah

Pri skoraj 450 kilometrih lokalnih cest in javnih 
poti v času gradbene sezone praktično ni dneva, 
da na kakšnem odseku občinske ceste ne bi imeli 
odprtega delovišča.

Do konca oktobra je predviden zaključek sana-
cije večjih poškodb na dveh kilometrih lokalne 
ceste Koritnica–Rut–Grant, s katero je izvajalec 
začel prejšnji mesec. Gre za obnovo petih poško-
dovanih odsekov, ki obsegajo zamenjavo spodnjega 
in zgornjega ustroja ceste ter asfalta, izvedbo kam-
nito-betonskih zložb in armiranobetonskih kron, 
ureditev odvodnjavanja ter preplastitev dveh krajših 
odsekov ceste. Skupna vrednost naložbe znaša 
73.000 evrov, od tega jih bo Občina Tolmin del 
pokrila z nepovratnimi sredstvi, do katerih je upra-
vičena po 23. členu Zakona o financiranju občin.

Do prve polovice novembra je predviden rok za 
dokončanje pločnika ob državni cesti skozi Volče 
in njenega križišča z javno potjo proti tamkajšnjima 
pokopališču in deponiji. Pločnik, širok 1,5 metra, 
bo v dolžini 260 metrov potekal po desnem robu 
državne ceste, gledano iz smeri krožišča Peršeti 
proti Volčam, in sicer od prve hiše v naselju do 
križišča z omenjeno javno potjo, kjer bodo uredili 
prehod za pešce. Na celotnem odseku bo postavlje-

MED NALOŽBAMI NA CESTNI INFRASTRUKTURI, h katerim je Občina Tolmin pristopila v zadnjih mesecih, so med drugim 
razširitev ceste med Industrijsko cono Poljubinj in Žabčami, sanacija lokalne ceste Zatolmin–Korita–Čadrg, javne poti Hudajuž-
na–Obloke in lokalne ceste Koritnica–Rut–Grant. Foto: Boštjan Uršič

Utrinki

Eno devo le bom ljubil, ki jo je uglasbil Hra-
broslav Volarič. Tokratni dogodek so posvetili 
nedavno preminulemu glasbenemu ustvarjalcu 
Metodu Bajtu, ki je zaznamoval pevsko pot mar-
sikaterega od zdajšnjih pevcev in za seboj pustil 
bogato glasbeno dediščino.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

VRHUNSKI KLAVIRSKI KONCERT
Trenta – V sklopu tradicionalnega Trentarskega 
senjma so julija v Informacijskem središču Triglav-
skega narodnega parka pripravili klavirski koncert 
domače pianistke Ane Kravanja, izvrsten tudi za 
najzahtevnejše sladokusce tovrstne glasbe. Čeprav 
bi sodil v najboljše koncertne dvorane, je toliko 
bolj pohvalno, da se je Ana z veseljem odzvala po-
vabilu in nastopila v krogu domačinov. V prijetnem 
vzdušju je navdušila slehernega udeleženca.

Za nastop se je pianistki zahvalil tudi bovški župan 
Valter Mlekuž, ki ni spregledal truda in volje, ki 
ga je vložila na poti do uspeha. »To je res vrhun-
sko izvajanje, ki naježi dlako in navduši vsakega 
poslušalca. Iz njega veje vrhunskost poštenega 
podeželskega dekleta, ki je takrat, ko so se 
sovrstniki odločali za drugačno zabavo, sama 
trdo delala in iz črno-belih tipk izvabljala vedno 
čistejše in vedno bolj popolne melodije najbolj 

priznanih svetovnih skladateljev. Veliko odreka-
nja je bilo potrebnega, da je do danes Ana do-
segla veliko vidnih rezultatov in tako visoko 
glasbeno raven. Danes ji lahko samo čestitam 
in se ji zahvalim za vse dosedanje delo, hkrati 
pa jo prosim, da v svet ponese ime te slikovite 

doline, zibelke njenega otroštva in seveda ime 
te naše prelepe Bovške,« je bil navdušen župan. 
Med občinstvom je posebej pozdravil tudi sklada-
telja in dirigenta Avgusta Ipavca.
Milan Štulc

POMLADNI DAN PRI FONTANI NAVDU[IL 
POSLU[ALCE
Tolmin – »Dober večer, dragi obiskovalci, dragi 
Tolminci!« je v starem delu Tolmina pri fontani 23. 
avgusta zbrane nagovoril baskitarist Milan Jež. 
Na odru so mu družbo delali harmonikar Rado 
Kovačič, kitarist Teodor Čujec, Bogdan Kosmač 
na klaviaturah ter pevski tercet, ki so ga sestavljale 
Tatjana Golja, Mirjam Klinkon in Sonja Oze-
bek. Vsi skupaj slišijo na ime Pomladni dan.

V prijetnem avgustovskem večeru smo se poslu-
šalci prepustili glasbi, ki jo je z zgodbami o na-
stanku pesmi dopolnjeval Jež. Prepevali in igrali 
so o reki Idrijci, ki povezuje ljudi z obeh bregov, 
zato ni manjkala zimzelena Na mostu. V Zeleni sol-
zi – smaragdni Soči – je bilo moč uzreti odsev 
Gozdov v mesečini, z gora pa so prinesli Tri plani-
ke in nam povedali, kje Murke cveto. Obudili so 
spomin na Melhiorco iz vasi Šebrelje, položene na 
planoto nad strugo reke Idrijce, daleč proč od Av-
toceste, ki jo je instrumentalno izvedel Pomladni 

VRHINSKI KLAVISKI KONCERT DOMAČE PIANISTKE ANE 
KRAVANJA je obogatil letošnji Trentarski senjem. Foto: Jelica 
Kašca

SO^Asnik, letnik XX, {t. 4, 2019



SO^Asnik, letnik XX, {t. 4, 2019

( 26 )Iz ob~inskih uprav

na še javna razsvetljava. Gradbena 
dela bodo letošnji občinski proračun 
stala dobrih 70.000 evrov.

Sanacija približno 140 metrov dolge-
ga odseka lokalne ceste med Tolmin-
skimi koriti in vasjo Zadlaz - Čadrg, 
ki se bo predvidoma zaključila do kon-
ca novembra, bo Občino Tolmin in 
Javni zavod Triglavski narodni park 
stala okrog 45.000 evrov. Z vgradnjo 
drenažnih cevi na zgornji rob ceste 
bo urejeno odvodnjavanje v zimskem 
času poledenelega vozišča. Na spo-
dnjem robu ceste bodo zgrajene no-
ve kamnito-betonske zložbe in nove 
armiranobetonske krone, potrebne za 
delno razširitev ceste, stabilizacijo 
spodnjega roba ceste in vgradnjo 
zaščitnih ograj. Izvajalec bo saniral 
tudi najbolj poškodovane dele asfalta.

Pred kratkim pa so zaključili s sa-
nacijo dveh poškodovanih odsekov 
javne poti Hudajužna–Obloke. Na 
prvem odseku je med cesto in manj-
šim vodotokom, ki teče ob njej, izve-
del kamnito-betonsko zložbo in ar-
miranobetonsko krono ter plombo 
poškodovanega vozišča. Na drugem 
odseku ceste je s kamnito-betonsko 
zložbo stabiliziral zgornjo brežino, 
od koder je na cesto nenehno padalo 
kamenje. Na celotni dolžini ceste je 
izvajalec saniral tudi linijske razpoke 

čje gradbišča bo v celoti ograjeno, v 
času gradbenih del bo preko mostu 
omogočen tudi peš prehod, medtem 
ko bo sprehajalna pot ob Tolminki 
(pod mostom) v bližini mostu zaradi 
varnosti sprehajalcev zaprta.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Prometni re`im v starem 
mestnem jedru Tolmina spet 
obi~ajen

Sredi oktobra se je prometni režim 
na območju starega mestnega jedra 
(SMJ) Tolmina po trimesečni spre-
membi znova vrnil v ustaljene tire. 

PRIPRAVLJALNA DELA NA MOSTU ČEZ TOLMINKO SO SE ZAČELA. Polovično zaporo ceste 
z izmeničnim enosmernim prometom bodo izvajalci občasno in po potrebi postavljali še ta 
mesec, predvidoma od sredine novembra do zaključka del pa bo postavljena čez cel dan.

Utrinki

v asfaltu. Občinski proračun je za 
naložbo namenil 22.000 evrov.

Že v poletnem času je občina in-
vestirala 33.000 evrov v razširitev 100 
metrov dolgega odseka ceste med 
Industrijsko cono Poljubinj in Žabča-
mi. Polovico odseka so razširili z 
novo kamnito-betonsko zložbo in 
armiranobetonsko krono, preostanek 
pa z utrditvijo obstoječega spodnjega 
roba ceste. Razširjen del ceste so as-
faltirali in nevarni odsek zaščitili s 
cestno odbojno ograjo.
Špela Kranjc

Dela na mostu ~ez Tolminko 
ob polovi~ni zapori

Izvajalci iz podjetja Ginex Interna-
tional so že začeli s prvimi priprav-
ljalnimi deli za načrtovano razširitev 
mostu čez Tolminko pri Tolminu, po 
katerem poteka državna cesta Idrija–
Tolmin. V okviru naložbe, katere 
naročnik je Direkcija RS za infra-
strukturo, bodo obbetonirali temelje 
opornikov v strugi Tolminke in izved-
li nov podporni zid, razširili hodnik 
za pešce na levem in desnem robu 
mostu ter izvedli voziščno konstruk-
cijo ceste in druga sanacijska dela. 
Polovično zaporo ceste z izmeničnim 
enosmernim prometom bodo izvajal-
ci občasno in po potrebi postavljali 

še ta mesec, predvidoma sredi no-
vembra pa bo postavljena čez cel 
dan. V taki obliki bo ostala do za-
ključka del na objektu, ki bo predvi-
doma junija prihodnje leto. Izvajalec 
ob tem opozarja, da je naveden ter-
minski načrt okviren, saj se pri sana-
cijskih posegih njihov dejanski obseg 
ugotovi šele po porušitvi krovnih 
slojev betona in asfalta.

Komunala Tolmin bo v času sana-
cije mostu izvedla potrebno zamenja-
vo vodovoda na tem odseku in se s 
tem izognila kasnejšim novim pose-
gom na zaključenem objektu. Obmo-

dan. Nostalgično sta zveneli pesmi 
Spomin in Kam le čas beži, legen-
darni Stanki Kovačič so namenili 
pozornost s Stankinim venčkom, s 
Trebuškim venčkom pa povedali, da 
so tako ali drugače povezani z Dole-
njo Trebušo, ujeto v sotočje treh vo-
da.

V svoj repertoar so uvrstili Že poje 
Elisa in Larino pesem, opevali lepo-
to dežele na sončni strani Alp v pe-
smi Slovenija, od kod lepote tvoje in 
urezali največkrat predvajano sklad-
bo Na Golici. Tudi na Goriškega 

slavčka niso pozabili. Priredbo za 
pesem Mojo srčno kri škropite je za 
tercet napisal Bogdan Kosmač, ki 
se nenehno sprašuje, kaj bi svet 
brez prijateljstva. Zvezdnato nebo je 
še bolj zažarelo ob skladbi Prijatelji, 
ostanimo prijatelji ter Ljudje pomla-
di. Za odličen zvok sta skrbela tehni-
ka Darko Bončina in Andrej Le-
ban. Bučni aplavzi zadovoljnega ob-
činstva so potrdili ljudsko modrost, 
ki pravi, da glasba lahko spremeni 
svet, ker lahko spremeni ljudi.
Valentina Žbogar

BAKALINA VELIKA IN NJEN 
PRVENEC »PRVI KRAJEC«
Najprej je bila Bakalina, duo samo-
rastniških glasbenikov – tekstopisca 
in pevca Janija Kutina in harmoni-
karke Renate Lapanja. V skoraj 
desetletju ustvarjanja in prenašanja 
sporočila, odpetega v lokalnem ča-
drškem narečju, je duo postal pre-
poznaven tudi precej širše od rod-
nega Posočja. Z vsakim koncertom 
in izdanim albumom je Bakalina ras-

S CELOVEČERNIM KONCERTOM JE POMLADNI DAN konec avgusta pri fontani razvajal zado-
voljno občinstvo. Foto: Radovan Lipušček

BAKALINA VELIKA – Pod tem imenom se skriva nova zasedba prekaljenih glasbenikov, ki v 
glasbeni pustolovščini poslušalca popeljejo v skrivnostni svet preteklosti in narave. Foto: Janez 
Pelko

la ter končno »zrasla« v Bakalino Ve-
liko. Pod tem imenom se namreč 
skriva nova zasedba prekaljenih 
glasbenikov, ki v glasbeni pustolov-
ščini poslušalca popeljejo v skriv-
nostni svet preteklosti in narave – v 
jame, gozdove, gore in med živali. 
Vsak član je v pesmi vnesel nekaj 
svojega in tudi to dela prvenec z 
naslovom »Prvi krajec« tako pose-
ben.

Bakalina Velika so poleg Janija Kuti-
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Vse od 19. julija je bilo namreč za 
promet zaprto območje osrednjega 
dela Trga 1. maja (javno parkirišče 
ob fontani) s priključnimi javnimi 
potmi, do 31. avgusta in v času pri-
reditve Frika fest, Kmečki praznik 
Tolmin pa tudi enosmerna Cankarje-
va ulica. Rutarjeva ulica je letos ve-
činoma ostala prometno prehodna.

Občina Tolmin se je začasno spre-
membo prometnega režima v SMJ 
odločila na pobudo Krajevne skupnosti 
(KS) Tolmin, ki se je vključila tako v 
priprave kot v izvedbo aktivnosti. Pri 
vzpostavljanju letošnje začasne pro-
metne in urbane ureditve ter sprem-
ljajočih programskih vsebin v SMJ so 
se snovalci oprli na izkušnje in rezul-
tate anket, pridobljenih po lanskoletni 
poskusni enomesečni zapori trga pri 
fontani in dela Rutarjeve ulice. Del 
aktivnosti je bil izveden v okviru pro-
jekta Oživljanje starega mestnega je-
dra Tolmina, ki ga je Občina Tolmin 
kot vodilni partner uspešno prijavila 
na razpis LAS Dolina Soče; v aktiv-
nostih kot projektni partner sodeluje 
tudi Posoški razvojni center.

Z namenom ne le umikati (miru-
joči) promet iz SMJ, ampak obenem 
v njem zagotavljati tudi gostinsko 
ponudbo in ponudbo lokalnih pridel-
kov in izdelkov, so tokrat na trgu pri 

fontani postavili premično leseno 
gostinsko hiško z mizami, s stoli in 
senčniki. Še posebej veliko obiskoval-
cev se je pred lokalčkom usedlo med 
številnimi dogodki, ki so se na tam-
kajšnjem odru zvrstili v času spreme-
njenega prometnega režima. Številni 
organizatorji, velika večina med njimi 
prostovoljnih, so sestavili dolg in 
raznolik koledar dogodkov. Zaključil 
se je odmevno, z dvodnevno priredi-
tvijo Frika fest, Kmečki praznik Tol-
min v okviru omenjenega projekta 
Oživljanje starega mestnega jedra 
Tolmina. Organizacijo obsežnega do-
gajanja sta poleg Občine Tolmin in 
Posoškega razvojnega centra kot pro-
jektnih partnerjev prevzela Zavod za 
turizem Dolina Soče in Kmetijska 
zadruga Tolmin. Sicer pa se je med 
julijem in oktobrom v SMJ zvrstilo 
kar okoli 40 dogodkov, zato gre na 
tem mestu zahvala tudi vsem tistim, 
ki ste z njimi v stari del Tolmina zva-
bili množico obiskovalcev in tako 
prispevali k njegovemu oživljanju.

Po izteku začasne spremembe pro-
metnega režima je občina stanovalce in 
uporabnike območja 24. oktobra po-
vabila na evalvacijo z razpravo ter v 
nadaljevanju na prvo v nizu delavnic, 
namenjenih tudi širši javnosti. Na njej 
so udeleženci skupaj z arhitektom 

Tomažem Krušcem iskali možnosti 
rešitev urejanja mestnega središča.
Špela Kranjc

Sredi{~e vasi {e bolj urejeno 
in privla~no

Krajevna skupnost (KS) Kneža se 
je ob pomoči Občine Tolmin, ki s 
proračunskimi sredstvi podpira pro-
jekte po izboru posameznih KS, loti-
la celovite ureditve vaškega središča 
na Kneži. Pridobitev so namenu pre-
dali 11. oktobra. »Uredili smo okolico 
večnamenske dvorane Doma Puntar-
jev, novo veliko parkirišče s tribuna-

mi, ki bo služilo tudi raznim priredit-
vam na prostem, postavili javno 
razsvetljavo, vaško korito in prostor 
za zastave,« je dela, ki so potekala v 
drugi polovici lanskega leta in le-
tošnjo pomlad povzel nekdanji pred-
sednik KS Kneža Nejc Borovničar. 
Do konca letošnjega leta bodo posta-
vil še ekološki otok.

Naložbi v vrednosti dobrih 120.000 
evrov so namenili vsa proračunska 
sredstva, namenjena za projekte KS 
Kneža v zadnjih štirih letih, del pa je 
Občina Tolmin dodala še posebej.
ŠK

NA NOVO UREJENO OKOLICO DVORANE PUNTARJEV NA KNEŽI, ki jo je krajevna skupnost 
urejala v drugi polovici lanskega leta in aprila letos, so namenu predali 12. oktobra. Foto: Nejc 
Borovničar

Utrinki

KTŠ JE 50-LETNICO DELOVANJA DELIL S ŠIRŠIM OBČINSTVOM NA PRIREDITVI VEČNI 
ŠTUDENT. Vlado Kreslin je v višku večera navdušil s svojimi energičnim nastopom. Foto: To-
maž Rupnik

na (glas, piščal in besedila) ter Re-
nate Lapanja (harmonika) še An-
drea Pandolfo (trobenta, krilni rog 
in klavir), Matej Magajne (električ-
na in baskitara), Samo Kutin (zvoči-
la, balafon, »hurdy gurdy«, kitara in 
baskitara), Dejan Lapanja (bobni, 
kitara in baskitara) ter Marjan Sta-
nič (bobni in tolkala), kot gostja pa z 
njimi nastopa Bogdana Herman 
(glas).
Čadrg Records

KT[ JE VE^NI [TUDENT,  
@E 50 LET
Tolmin – V soboto, 14. septembra, 
se je na Mestnem trgu v Tolminu od-
vila prireditev, ki smo jo poimenovali 
Večni študent. Zakaj tako ime? Ker 
se pri Klubu tolminskih študentov 
(KTŠ) že 50 let menjajo generacije 
mladih, ki prihajajo in odhajajo, klub 
pa ostaja – večni študent.

V letu praznovanja 50-letnice delo-
vanja KTŠ smo aprila organizirali 
srečanje vseh nekdanjih aktivistov, 
izdelali smo zbornik z zgodovino klu-
ba ter pridelali čisto pravo KTŠ pivo. 
Vsi, ki še niste utegnili prelistati 

zbornika, lahko brezplačen izvod 
prevzamete v času naših uradnih ur.

Da bi praznovanje delili še s širšim 
občinstvom, smo septembra organi-
zirali prireditev s pestrim kulturnim 
programom. Začeli smo z odprtjem 
razstave fotografij, ki prikazuje delo-
vanje kluba skozi čas. Na fotografi-
jah je bilo mogoče videti raznolike 
dogodke, ki so se zvrstili v 50 letih 
delovanja, in aktivne generacije, ki 
so zanje skrbele. V popoldanskem 
delu se je na odru pokazalo veliko 

mladih posoških talentov. Nadobu-
dni standupovec Matic Kokošar je 
občinstvo nasmejal s svojimi zgod-
bami iz domače Baške grape. Gle-
dališka skupina Zvonko Gimnazije 
Tolmin je navdušila z izvrstno igro, 
mlada glasbenika pod imenom 
Brotherhood pa sta občinstvo ogre-
la pred večernim koncertom. Dogo-
dek je popestrila tudi frika velikanka, 
na kateri smo organizatorji dogodka 
upihnili svečke in klubu zaželeli vse 
najboljše.

Sledil je višek večera, ko je oder 
zavzel Vlado Kreslin, ki je na nabito 
polnem trgu navdušil s svojimi ener-
gičnim nastopom. Prireditev se je 
zaključila s skupino Like the Rolling 
Stones, ki je s pesmimi legendarne 
skupine marsikoga popeljala nazaj v 
mladost in zlata leta rokenrola. Slika 
pove več kot tisoč besed, vzdušje 
na trgu je bilo namreč res čudovito.
Lara Batistuta, predsednica KTŠ

TD MOST NA SO^I TOKRAT 
PO SLOVENIJI
Člani Turističnega društva (TD) Most 
na Soči so se konec septembra 
odpravili na izlet po Sloveniji. Prvi 
dan je bil namenjen ogledu Maribo-
ra. Po vzponu na Piramido, 386 me-
trov visok mestni grič, in ogledu ar-
heološkega najdišča nam je vodička 
razkazala staro mestno jedro in nas 
zapeljala na degustacijo vin v Vina-
govo klet. Seveda ni šlo brez ogleda 
najstarejše trte na svetu na Lentu. 
Nazadnje smo se spustili še v pod-
zemne rove pod Tamom, ki so jih le-
ta 1943 zaradi nevarnosti zračnih 
napadov zaveznikov zgradili Nemci. 
Večer smo zaključili ob štajerski ve-
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Kolopark je varen poligon, a 
treba je upo{tevati pravila

V Tolminu so 16. septembra v 
okviru Evropskega tedna mobilnosti 
uradno odprli prvi kolopark v Po-
sočju, ki predstavlja del urejanja 
športnega parka Brajda v skladu s 
sprejeto idejno zasnovo. Načrtovanje 
in gradnjo objekta, v tujini bolj zna-
nega kot »pumptrack« poligon, je 
Občina Tolmin kot investitor zaupa-
la izkušenemu Zavodu Aliansa, ki 
se je podpisal že pod več kot 40 as-
faltnih koloparkov v osmih državah. 
Gradbena dela na površini približno 
400 kvadratnih metrov so trajala dob-
ra dva tedna, kolopark pa sta simbo-
ličnim prerezom traku namenu pre-
dala župan Uroš Brežan, ki je nato 
na stezi opravil tudi poskusno vo-
žnjo, in direktor Zavoda za kulturo, 
šport in mladino Občine Tolmin 
(ZKŠM Tolmin) Branko Velišček. 
Sledili sta demonstracijska vožnja v 
urbanih športih izkušene ekipe 
Flowramps in brezplačna delavnica 
za obiskovalce pod vodstvom dveh 
mentorjev. Zaradi izjemnega zanima-
nja za uporabo koloparka je občina 
kasneje v oktobru izvedla še štiri 
dodatne delavnice pod vodstvom iz-
kušenega kolesarja Marka Muniha, 
ki so bile zelo dobro obiskane.

Pri koloparku gre za asfaltni poli-
gon, ki je primeren za vse starostne 
skupine uporabnikov, za vse velikos-
ti koles, rolke, rolerje in skiroje. To-
vrstni poligoni so sestavljeni iz zaob-

ljenih grbin in zavojev, ki so med 
seboj ritmično povezani v krožno 
celoto, tako da njihova razgibanost 
omogoča pestro in zabavno, a varno 
kolesarsko izkušnjo tudi na manjših 
površinah. Območje koloparka, na 
katerega se vstopa s ceste, ki gre mi-
mo Brajde, je tudi razsvetljeno. Vstop 
v tolminski kolopark, s katerim 
upravlja ZKŠM Tolmin, je prost za 
vse uporabnike. Pravila uporabe po-
ligona so v celoti objavljena na vho-
du vanj, v nadaljevanju pa navajamo 
povzetek ključnih:
• Park obratuje brez nadzora in ga 

uporabljajo na svojo odgovornost.
• Otroci morajo biti pod nadzorom 

odrasle osebe.
• Obvezna je uporaba čelade in pri-

poročljiva druga zaščitna oprema.
• Strogo je prepovedana vožnja s 

kakršnimi koli motornimi in elek-
tričnimi vozili.

• Vozi se samo v nasprotni smeri 
urinega kazalca.

• Na stezo se vstopa brez nevarnosti 
za druge obiskovalce, prepovedano je 
prehitevanje in ustavljanje na progi.

• Med vožnjo več uporabnikov mo-
rajo ti na stezi ohranjati dovolj 

veliko varnostno razdaljo.
• Vožnja po travi je prepovedana, 

prepovedano je odlaganje koles in 
druge opreme na travnato površino 
ob stezi.

• Gledalci morajo ostati zunaj proge, 
prav tako psi in druge živali.

Špela Kranjc

V Javorci ve~ nalo`b, vezanih 
na ~ezmejni projekt 
WALKofPEACE

Projekt Trajnostni razvoj dediščine 
med Alpami in Jadranom z akroni-
mom WALKofPEACE je eden od stra-
teških projektov v okviru Programa 
sodelovanja Interreg V-A Italija-Slove-
nija 2014–2020 in ga sofinancira 
Evropski sklad za regionalni razvoj. 
Poudarja posebnost programskega 
območja, to je kulturno dediščino 1. 
svetovne vojne od Alp do Jadrana, 
katere ohranjanje je izjemnega zgo-
dovinskega pomena tako v čezmej-
nem prostoru kot v Evropi in v svetu, 
obenem pa predstavlja tudi izreden 
potencial za razvoj kulturnega turizma.

Namen projekta WALKofPEACE, ki 
je bil predstavljen v drugi letošnji 
številki SOČAsnika, je izboljšanje ob-
stoječega stanja s skupnimi čezmej-
nimi aktivnostmi za dolgoročno ohra-
njanje dediščine 1. svetovne vojne ter 
njene uporabe za krepitev trajnostne-
ga kulturnega turizma. Naložbe na 
območju občine Tolmin v okviru 
projekta letos obsegajo ureditev ob-

Utrinki

URADNEMU ODPRTJU KOLOPARKA, ki sta ga s simboličnim prerezom traku izvedla župan 
Uroš Brežan in direktor ZKŠM Tolmin Branko Velišček, sta sledili demonstracijska vožnja v ur-
banih športih izkušene ekipe Flowramps ter brezplačna delavnica za obiskovalce pod vod-
stvom dveh mentorjev. Foto: Mateja Kutin

čerji. Naslednjega dne smo se 
najprej poklonili hmeljarski dediščini 
ob fontani piva v Žalcu, nato pa za-
peljali na Kozjansko in v Podsredi 
spoznali tamkajšnji znameniti grad. 
Stari Kukavičev mlin z mladimi lastni-
ki nas je pričakal z mletjem moke, 
pokušino in možnostjo nakupa eko-

loških dobrot. V turističnem Olimju 
smo si ogledali Minoritski samostan, 
čokoladni butik in Jelenov greben, 
kjer smo krmili jelene, še bolj pa 
praznili police domače trgovine. V 
pivovarni Haler nas je med kosilom z 
obiskom razveselil župan Podčetrt-
ka in nekdanji predsednik Turistične 

zveze Slovenije Peter Misja. Napo-
ren dan smo zaključili z nočitvijo v 
Rogaški Slatini in nočnim kopanjem.
Tretji dan nas je čakala s soncem 
obsijana Bela krajina, ki smo jo v šo-
li Bistra buča spoznali na zelo pris-
ten in duhovit način – kot učenci 2. 
razreda šole leta 1957. Nismo bili 
najboljši učenci, najslabše pa smo 
se odrezali v vedenju. Odličnjaka 
med nami ni bilo, marsikdo bo moral 
razred ponavljati! Učitelj je bil strog, 
a smo se med poukom zelo zabavali 
in se na koncu vsi nasmejani s spri-
čevali v rokah fotografirali pred dob-
ro staro šolo. Gostišče Veselič si 
bomo zapomnili po prijazni gostitelji-
ci in okusnem kosilu, ogled Vinske 
kleti Metlika pa nam je postregel še 
z eno uspešno slovensko vinsko 
zgodbo.
Ob spoznanju koliko lepot in dobrot 
premore naša mala Slovenija, smo 
se vračali proti domu v za nas še 
vedno najlepšo Soško dolino.
Danica Taljat, TD Most na Soči

ČLANI TD MOST NA SOČI SO SE LETOS ODPRAVILI NA IZLET PO SLOVENIJI. Belo krajino 
so v šoli Bistra buča spoznali na zelo pristen in duhovit način – kot učenci 2. razreda šole leta 
1957. Foto: arhiv Rajka Lebana

JESENSKI OBRA^UN 
RADOVEDNIH ZELI[^ARIC
Ko skozi na stežaj odprta vrata s 
svojimi toplimi odtenki vstopi jesen, 
za Radovedne zeliščarice (RZ), sek-
cijo pri Kulturnemu društvu podežel-
skih žena Gornjega Posočja, nasto-
pi čas za obračun: česa so se v izte-
kajoči se zeliščarski sezoni naučile, 
katere značilnosti in učinkovine 
zdravilnih rastlin so spoznale, kaj so 
iz nabranega pripravile. Medtem ko 
jim jesen ponuja še plodove in kore-
nine, so v poletnih mesecih skrbno 
nabirale, sušile ter shranjevale nad-
zemne dele izbranih zelišč. Nekate-
re so uporabile za čajne mešanice, 
druge za pripravke, ki pomagajo laj-
šati zdravstvene težave.

Ko potegnejo črto pod raznolikimi 
dejavnostmi, se poleg nabiranja zeli-
šč na seznamu znajdejo predavanja, 
delavnice in strokovne ekskurzije. 
Spoznale so učinkovine in uporab-
nost sladkega pelina, obrezovanje 
sivke ter vzgojo potaknjencev. Pri 
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močja Javorce, kraja evropskega spo-
mina, v prihodnjem letu pa bo na 
vrsti območje nemške kostnice na 
južnem obrobju Tolmina. Pri izvedbi 
investicij moči združujeta Posoški 
razvojni center kot vodilni partner 
projekta in Občina Tolmin.

Tako so se izvajalci v zadnjih dveh 
mesecih lotili zamenjave dotrajane 
strešne kritine na spominski cerkvi 
Sv. Duha, sanacije dostopne poti od 
Srednjice do Javorce in rekonstrukci-
je prvotne lesene ograje ob tej poti. 
Konservatorski nadzor nad deli izva-
ja Zavod za varstvo kulturne dediš-
čine, Območna enota Nova Gorica, 

V OKVIRU PROJEKTA WALKofPEACE so spomeniško območje Javorce letos »doletele« zame-
njava dotrajane strešne kritine na spominski cerkvi Sv. Duha, sanacija dostopne poti od Srednji-
ce do Javorce in rekonstrukcija prvotne lesene ograje ob tej poti. Foto: arhiv Občine Tolmin

Utrinki

ki je predhodno izdal kulturno-
varstveno soglasje za izvedbo del. 
Javorca je tudi med izvedbo del vse-
skozi odprta za obiskovalce, ki jih je 
iz leta v leto več. K temu zagotovo 
ogromno prispeva prestižni znak 
evropske dediščine, ki ga je temu 
spomeniškemu območju predlani 
podelila Evropska komisija. V okviru 
nanj vezanega projekta Javorca, kraj 
evropskega spomina, Občina Tolmin 
tudi letos pripravlja cikel medijskih 
srečanj Podpisani!, ki ga je javnosti 
prvič predstavila lansko jesen. Do-
godke bomo pravočasno najavili.
mag. Matjaž Kos in Špela Kranjc

V treh osnovnih {olah 
skupaj letos 112 prvo{olcev

V šolskem letu 2019/2020 tri os-
novne šole na območju občine Tol-
min skupaj obiskuje 962 učencev, 
vrtčevskih otrok je okroglih 400, na 
tolminski gimnaziji pa imajo 177 di-
jakov. Pouk glasbene šole, ki pokriva 
območje celega Zgornjega Posočja, 
obiskuje skoraj 350 učencev.

V OŠ Franceta Bevka Tolmin je v 
vpisanih skupno 586 učencev, ki so 
razporejeni v 33 oddelkov. Od tega 
jih je 495 v 22 oddelkih centralne 
šole v Tolminu; med njimi je tudi 47 
prvošolčkov, ki so razporejeni so v 
dva oddelka. V tri oddelke do 5. ra-
zreda v podružnični šoli v Volčah je 
vpisanih 40 otrok, od tega je devet 
prvošolcev, v dva kombinirana oddel-
ka podružnice na Kamnem pa je 
razporejenih 18 učencev, od katerih 
je sedem prvošolcev. Podružnično 
šolo za izobraževanje in usposablja-
nje otrok s posebnimi potrebami obi-
skuje 33 učencev, ki so razdeljeni v 
šest oddelkov. Centralno šolo OŠ 
Dušana Muniha Most na Soči sku-
paj s tremi podružnicami v Dolenji 
Trebuši, Podmelcu in na Šentviški 
Gori obiskuje 331 učencev. Od tega 
jih je v centralni šoli oziroma njenih 
13 oddelkih 268, preostalih 63 učen-
cev pa je razporejenih po podružni-
cah – 12 v Dolenji Trebuši, 25 v Pod-
melcu in 26 na Šentviški Gori. Šolski 
prag je 2. septembra prvič prestopilo 

40 otrok; 28 prvošolcev na Mostu na 
Soči, po dva prvošolca v Dolenji Tre-
buši in Podmelcu ter osem prvošolk 
na Šentviški Gori. V vrtec pri OŠ 
Most na Soči je vpisanih skupaj 161 
otrok; od tega 92 v pet oddelkov na 
Mostu na Soči, po 24 v dva oddelka 
v Dolenji Trebuši in Podmelcu ter 21 
v dva vrtčevska oddelka na Šentviški 
Gori. Pouk v OŠ Simona Kosa 
Podbrdo v tem šolskem letu obiskuje 
45 učencev v štirih kombiniranih od-
delkih, kar devet je prvošolcev. V 
enem oddelku vrtca imajo deset otrok.

V VVZ Ilke Devetak Bignami Tol-
min je z novim šolskim letom vpisanih 
skupaj 229 otrok od 1. do 6. leta staros-
ti. Skupaj osem oddelkov v centralni 
stavbi v Tolminu obiskuje 126 otrok, 
enoto v šolskem centru 48 otrok v 
dveh oddelkih, dva oddelka v Volčah 
30 otrok in še 25 otrok dva oddelka 
na Volarjih. Sedem oddelkov Gimna-
zije Tolmin, ki je edina srednja šola 
v Posočju, obiskuje 177 dijakov.

V programe Glasbene šole Tolmin 
(poleg matične šole v Tolminu ima 
ta še oddelke na Mostu na Soči, v 
Bovcu, Kobaridu in Podbrdu) je vpi-
sanih skoraj 350 učencev, starih pet 
let in več. Obiskujejo pouk predšol-
ske glasbene vzgoje, glasbene in 
plesne pripravnice, pouk 17 glasbil 
in petja ter baleta.

Zadnje šolske počitnice je Občina 
Tolmin med drugim izkoristila za 
izvedbo drugega dela naložbe v okvi-

RADOVEDNE ZELIŠČARICE PRI IZVIRU HUBLJA, kamor so jih pospremile ajdovske kolegice 
iz študijskega krožka Zeliščna mavrica. Foto: arhiv sekcije RZ

zeliščarju Miranu Čebašku so si v 
Vodicah ogledale točenje brezove 
vode. Pridobivanje drevesnih sokov 
je star običaj, saj prve zapise o tem 
zasledimo že v 10. stoletju. Zdravilni 
napitek iz brezovega soka opisuje 
tudi Valvazor v Slavi vojvodine 

Kranjske. S člani zeliščarske sekcije 
Košutniki iz Vodic so se Radovedne 
zeliščarice družile ob nabiranju 
astramontane in šentjanževke v Idrij-
skih Krnicah ter zdravilnih rastlin v 
Gorenji Trebuši. Na strokovnih eks-
kurzijah so si ogledale več zeliščnih 

kmetij. V Vojščici jim je Magda Ro-
gelja razkazala svoje vrtove in jih 
spoznala s kraškimi zelišči. Za poku-
šino jim je pripravila zeliščno frtaljo 
in napitke. V Krkavčah jih je Jana 
Bergant seznanila z avtohtonimi 
rastlinami in dišavnicami slovenske 
Istre v povezavi s strokovnimi dogna-
nji raziskav ter jim predstavila po-
stopke predelave v eterična olja in 
hidrolate. Na posestvu Histria Bota-
nica jih je pogostila z istrskimi bobiči 
in zeliščno fokačo z drožmi. Na de-
lavnicah so si pridobile izkušnje za 
izdelavo galenskega mazila, tonika 
in kreme s smiljem, naravnega dez-
odoranta, repelenta ter mazila z ar-
niko.

Nekoč so ljudje naravo mnogo bolje 
poznali. Danes se zanimanje za po-
zabljena znanja in stare recepte po-
večuje. Zavedanje, da se v naravi 
skriva izjemna zdravilna moč, naraš-
ča. K temu s svojo dejavnostjo pri-
spevajo tudi Radovedne zeliščarice.
Mojca Rutar, sekcija RZ

V ZARO^I[^U POSEJANA 
P[ENICA
Zaro~i{~e – Potem ko je Turistično 
društvo (TD) Kobarid poleti naletelo 
na velik izziv, saj so mu stanovski 
kolegi iz TD Babinci predali štafetno 
palico za dogodek, poimenovan Se-
tev 2.000 zlatih pšeničnih zrn za no-
vo tisočletje, se je zagnano vrglo v 
izvedbo ideje. V Zaročišču, ob poti 
proti slapu Kozjak, je ob setvi, ki je 
potekala na prvo oktobrsko soboto, 
pripravilo dogodek s kulturnim pro-
gramom. Članice domačega društva 
so v družbi gostov z vzhodnega dela 
Slovenije posadile pšenico in za ju-
nij prihodnje leto napovedale od-
mevnejšo prireditev, ki bo spremljala 
žetev.

Gre za projekt, ki so ga leta 1999 
začeli v Babincih, ko so posejali prvih 
dva tisoč pšeničnih zrn, poimenova-
nih zlata zrna za novo tisočletje. Od 
takrat se setev seli iz kraja v kraj, vsa-
kih sedem let pa se vrne v Babince. 
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ŽUPAN IN PODŽUPAN NA OBISKU – Prvošolce v Tolminu in na Mostu na Soči je na prvi šolski dan pozdravil župan Uroš Brežan, podžupan To-
maž Štenkler pa je uspešno delo zaželel učencem v Podbrdu. Foto: Matjaž Kos in Tomaž Štenkler

tolminskega vrtca, so se tokrat ena-
kih posegov lotili v vzhodnem delu 
Šolskega centra Tolmin, kjer se iz-
vaja pouk za nižje razrede osnovne 
šole, ter delu Podružnične šole za 
izobraževanje in usposabljanje otrok 
s posebnimi potrebami. Nove, tako 
imenovane led svetilke so energetsko 
učinkovitejše, vgrajena tehnologija pa 
uravnava moč svetlobe v učilnicah 
glede na zunanjo dnevno svetlobo.
Špela Kranjc

U~ence in njihove star{e 
Pe{bus spet spodbujal k 
aktivni poti v {olo

Tudi ob letošnjem Evropskem ted-
nu mobilnosti, ki je potekal pod slo-
ganom Gremo peš!, so osnovnošolci 
pokazali veliko zanimanja za sodelo-
vanje v projektu Pešbus, ki poteka ob 
podpori Inštituta za politike prosto-
ra (IPoP). Evropski teden mobilnosti, 
ki sicer tradicionalno poteka od 16. 
do 22. septembra, so s Pešbusom v 
OŠ Franceta Bevka Tolmin letos po-
daljšali vse do 27. septembra, pilotno 
pa so se projektu med 16. in 20. sep-
tembrom pridružili še na OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči.

Aktivna pot v šolo pomeni, da ot-
roci v šolo pridejo peš, s kolesom ali 
skirojem. V varnem okolju se priva-
jajo na udeležbo v prometu in so 
tako pozneje pripravljeni na samos-

Iz ob~inskih uprav

Utrinki

ru čezmejnega projekta LightingSo-
lutions, namenjenega vpeljavi rešitev 

za energetsko učinkovito razsvetljavo 
javnih stavb. Potem ko so izvajalci 

lani zamenjali dotrajane strope in 
svetilke v prostorih zunanje enote 

S setvijo simbolične količine pšeni-
ce se poudarja pomen rodovitnosti 
in vračanja k pridelkom narave. Pri-
reditev v Zaročišču je popestrila tudi 
otroška folklorna skupina Pastirci iz-
pod Krna in moški del Mešanega 
pevskega zbora Sveti Anton Koba-
rid.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

KULINARI^NO 
PRESENE^ENJE NA 
STR@I[KARSKEMU SEJMU
Str`i{~e – V začetku avgusta se je v 
Stržišču odvila tradicionalna priredi-
tev Stržiškarski sejem 2019, ki se je 
drži sloves, da tega dne nikoli ne 
dežuje. Tudi tokrat je jasen dan po-
nujal čiste poglede na Porezen, Koj-

»ČE V MESTU ZAVRTIMO ŠTEVILKO HALO, PICA!, pride ta z avtomobilom, če pa v Stržišču, 
pride s tovorno žičnico«, so se pošalili domačini. Foto: Cveto Zgaga

SETEV 2.000 ZLATIH PŠENIČNIH ZRN ZA NOVO TISOČLETJE – TD Kobarid je v začetku ok-
tobra v Zaročišču posejalo pšenico. Tako se je društvo pridružilo projektu, ki se že dve desetletji 
seli iz kraja v kraj in povezuje društva.

co in Črno prst ter privabljal obisko-
valce od blizu in daleč.

Organizatorja – Krajevna skupnost 
(KS) Stržišče in Društvo Baška de-
diščina (DBD) – sta spomnila, da 
praznik korenini v času, ko je vsak-
danjik uravnavala narava. V času 
Stržiškarskega sejma, vedno prvo 
nedeljo po svetem Lovrencu, je mi-

nil čas žetve, zemlja je že napenjala 
zrna repe in ajde v novo rast, pod 
ostro koso so popadale cvetoče tra-
ve. Napočil je čas, ustavljen za ve-
selje, sejem, ples …

K radosti druženja je najprej pristo-
pilo Kulturno društvo Gorenj Konc z 
Livka in nasmejalo s komedijo Zlata 
poroka. Bogat spremljevalni pro-
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MOSTARSKA ŠOLA SE JE LETOS PRVIČ PRIDRUŽILA PROJEKTU PEŠBUS. Sodelovalo je 
62 osnovnošolcev prve triade, za njihovo varnost pa je skrbelo 22 prostovoljcev. Foto: arhiv OŠ 
Most na Soči

LETOŠNJI PEŠBUS JE V TOLMINU POTEKAL DVA TEDNA. Vanj se je vključilo 35 osnovnošol-
cev prve triade, na štirih progah pa jih je spremljalo 12 prostovoljcev. Foto: Mateja Kutin

Utrinki

tojno pot v šolo. Pešbus ima tako kot 
pravi šolski avtobus vstopne postaje 
in vozni red, vodi pa ga spremljeva-
lec. V Tolminu je letos v projektu 
Pešbus sodelovalo 35 osnovnošolcev 
prve triade, od tega 13 na modri pro-
gi z začetno postajo pri spomeniku 
v Brunovem drevoredu, 11 na oranžni 
progi z začetno postajo na stičišču 
Kosovelove in Žagarjeve ter ulice Na 
hribih, sedem na rdeči progi z zače-
tno postajo pred domom upokojen-
cev in štirje na rumeni progi z zače-
tno postajo v Ulici prekomorskih bri-
gad. Končna postaja vseh štirih prog 

je bila skupna – šolski center. Kot pro-
stovoljni spremljevalci so sodelovali 
starši petih otrok, večino spremstev 
pa je opravilo sedem članov Moto 
kluba Soča, ki je tokrat zelo aktivno 
sodeloval že pri pripravah na izvedbo 
projekta. Najbolj zavzeti, ki so izpol-
nili vnaprej postavljena pravila in v 
šolo prišli peš v Tolminu najmanj 
osemkrat v dveh tednih in na Mostu 
na Soči vseh pet dni v enem tednu, 
so si za nagrado prislužili darilno 
vstopnico za brezplačen ogled risan-
ke ali otroškega filma po izbiri v Ki-
nogledališču Tolmin.

Na Mostu na Soči je v pilotni iz-
vedbi projekta sodelovalo 62 osnov-
nošolcev prve triade, za njihovo var-
nost pa je skrbelo 22 prostovoljcev, 
večinoma staršev in starih staršev 
otrok ter člani Društva šola zdravja. 
Pet učencev je k pouku pripešačilo 
iz Modreja, preostali pa so vsak dan 
prehodili pot od avtobusne postaje 
sredi naselja do šole. Poleg najmlaj-
ših so se na pobudo za aktivno pot 
v šolo odzvali tudi učenci višjih ra-
zredov. Glavni cilj letošnjih aktivnosti 
je namreč bilo čim bolj omejiti pro-
met mimo šolskih objektov in s tem 
prispevati k večji varnosti otrok.

Izvajalci so bili z letošnjo izvedbo 
projekta zadovoljni in se že veselijo 
ponovitve v prihodnjem šolskem le-
tu. In čeprav je letošnji Pešbus po 
enem oziroma dveh tednih zaklju-
čen, še vedno velja (kjer je to mogo-
če) otroke spodbujati k aktivnemu 
prihodu v šolo skozi celo šolsko leto. 
To je namreč pomembno za zdravje, 
samostojnost in socialni razvoj otrok 
ter zagotavlja minimalno priporočeno 
količino fizične aktivnosti, obenem 
pa spodbuja tudi vzgojo o prometni 
varnosti in trajnostnem razvoju.

Marina Laharnar, Zavod KŠM Tolmin, 
in Špela Kranjc

gram, razpršen okrog in okrog do-
ma krajanov, je bil namenjen vsem 
generacijam: napihljiva igrala za 
najmlajše, preizkus v jahanju me-
hanskega bika za drznejše, ponud-
ba na stojnicah za tiste, ki se držijo 
tradicije, za vse pa srečke in vabilo 
na ples. DBD je povabilo k sodelo-
vanju pri zbiranju gradiva za projekt 
Mrouce cajta. Za presenečenje je 
poskrbelo Planinsko društvo (PD) 
Podbrdo s kulinaričnim doživetjem. 
Sreča je izbrala dva dobitnika, ki sta 
prejela pici, dostavljeni po tovorni 
žičnici z vrha Črne prsti. Zgnetla in 
spekla sta jo letošnja oskrbnika Pla-
ninskega doma Zorka Jelinčiča Ines 
Selinšek in Damjan Robar. Ob 
spustu sta se napili še vonjav diše-
čih trav in gorskega cvetja. Akcijo je 
zanetilo večletno medsebojno pro-
stovoljstvo med KS Stržišče, DBD in 
PD Podbrdo, podkrepljeno z izme-
njavami izkušenj ter podpore. Nad 
prepadnimi stenami drseči voziček 
je pritegnil zanimanje in se izkazal 
kot glavna atrakcija spremljevalnega 
programa.
Olga Zgaga, DBD

KULTURNA DEDI[^INA NA 
INFORMACIJSKIH TABLAH
Hudaju`na – Krajevna skupnost 
(KS) Hudajužna-Obloke je zaradi 
dotrajanosti na prehodu v letošnje 
leto odstranila in na isto mesto pos-
tavila novo avtobusno postajo. Pri 
tem je ravnala trajnostno, saj je prav 
tako kakor prvotna izdelana iz okolju 
prijaznega masivnega lesa.

Poleg že obstoječe informacijske ta-
ble z zemljevidom območja je letoš-
nje poletje dobila postaja še dodat-
no vsebino: tri informacijske table 
Hudajužne in Oblok skozi čas. V so-
delovanju s KS jih je kot rezultat le-
tošnjega 14. FEStivala Odmevi de-
diščine pripravilo Društvo Baška de-
diščina. V okviru svojih prireditev si 
namreč prizadeva za seboj pustiti 
trajnostni odtis, ki bo ljudem v vese-
lje ter bo prispeval k prepoznavnosti 
in ohranjanju identitete Baške gra-
pe.

Vsebina tabel je povzeta po zgibanki 
»Obloke in Hudajužna – zgodovina 
in istovetnost« izpod peresa domači-
na dr. Silva Torkarja. Z bogato pre-

teklostjo obeh krajev seznanjajo kra-
jane, ki jo gotovo že poznajo in so 
nanjo ponosni, nagovarjale in pri-
tegnile pa naj bi predvsem obisko-
valce iz drugih krajev. Morda bodo 
zaustavile korak pohodnikom, pla-
nincem, lovcem, ribičem, navijačem 
športnih prireditev, ljubiteljem nara-

ve in rekreacije, šolski mladini na 
ekskurzijah v Zakojco ipd.
V društvu in KS so prepričani, da so 
omenjene novosti potrebne ter zani-
mive. Z bogato kulturno dediščino 
tega območja bodo presenetile 
mnoge.
Besedilo in foto: Olga Zgaga
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K mečki praznik, že 36. 
po vrsti, se je po dol-
gih letih spet vrnil v 

Tolmin. S Praznikom frike 
sta združila moči in na 

Sredi oktobra se je v Tolminu odvil prvi Frika fest. Dvodnevni festival je združil dva tradicionalna praznika na 
Tolminskem: Kme~ki praznik in Praznik frike.

Frika fest napolnil staro mestno jedro 
Tolmina

dvodnevnem dogodku se je 
vse vrtelo okoli živine, izdel-
kov iz mleka, lokalnih pri-
delkov in glasbe. Festival se 
je odvijal v sklopu projekta 

Oživljanje starega mestnega 
jedra Tolmina, ki ga sofinan-
cirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropske-
ga sklada za regionalni ra-

zvoj. Pri organizaciji festiva-
la, ki je po besedah razstav-
ljavcev in obiskovalcev, od-
lično uspel, pa smo sodelo-
vali Občina Tolmin, Kmetij-

1 – FRIKA FEST SE JE ZAČEL V 
PETEK ZVEČER S KULINARIČNO 
DELAVNICO S KUHARJEM URO-
ŠEM ŠTEFELINOM, ki je tolminsko 
kuhinjo predstavil na svoj način. 
Poleg pripravljenih jedi je šef iz Vile 
Podvin predstavil tudi idejo, kako je 
na svoji lokalni tržnici povezal in 
spodbujal kmete, da so začeli in-
tenzivneje pridelovati ter prodajati 
svoje pridelke in izdelke. Dogajanje 
je nato popestrila Etno banda Po-
seben gušt, imitatorji Iztoka Mla-
karja iz Dolenjske. Večer so z gla-
sovi zaokrožili Coro Sanvita, zbor 
iz Dolomitov, skupaj s Komornim 
zborom Musica Viva Tolmin.

2 – SOBOTNO DOPOLDNE SE JE 
ZAČELO NA PARKIRIŠČU ZA KI-
NOGLEDALIŠČEM, KJER JE SVOJ 
PROSTOR NAŠEL KMEČKI PRA-
ZNIK. Avkcija goveda, razstava do-
mačih živali in razstava kmetijske 
mehanizacije je privabila tako Tol-
mince kot tudi obiskovalce od dru-
gje. Pri Kinogledališču Tolmin pa 
se je odvijala razstava najboljših si-
rov doline Soče skupaj s srečelo-
vom Kulturnega društva Podežel- 
skih žena Gornjega Posočja, brez 
katerega kmečkega praznika ni.

3 – V STAREM MESTNEM JEDRU 
IN PO CANKARJEVI ULICI SO SE 
PREK CELEGA DNEVA PREDSTAV-
LJALE POLNE STOJNICE LOKAL-
NIH PRIDELKOV IN IZDELKOV. Eko-
loška turistična kmetija Pri Lovrču, 

ska zadruga Tolmin, Turi-
zem Dolina Soče in Posoški 
razvojni center (PRC).
Pripravili: Nika Ivančič, PRC 
in M. Š.

Iz ob~inskih uprav

Utrinki
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POHOD, KI JE NEZLOMLJIVO 
POVEZAN S PRETEKLOSTJO
Grahovo ob Ba~i – V začetku okto-
bra se je odvil 7. pohod po tematski 
poti Na svoji zemlji. Društvo Baška 
dediščina (DBD) ga je posvetilo 100. 
obletnici rojstva režiserja Franca Šti-
glica, ki je s filmskim prvencem Na 
svoji zemlji ime Baške grape ponesel 
v svet.
Na startu na Grahovem ob Bači se je 
zbralo okrog 50 pohodnikov iz vse 
Primorske. Na štiriurnem pohodu jim 
je društvo predstavilo nastajanje film-
ske zgodbe ter skozi prijetne in manj 
prijetne, čustvene, hudomušne in 
poučne zgodbe lokalno zgodovino. 
Posebej se je dotaknilo treh, ki so jih 
letos zaznamovale okrogle obletnice: 

100. obletnice rojstva in 40. obletnice 
smrti borca NOB, minerja in diver-
zanta Rudija Bašlja ter 100. obletni-
ce rojstva slikarja domačina Ljuba 
Brovča, ki se je rojstnemu kraju Ko-
ritnici poklonil s številnimi risbami, le-
ta 1972 pa z izdelavo osnutka za ve-
ličasten šestmetrski spomenik pad-
lim krajanom v obliki treh pušk. Baš-
lju je društvo v sodelovanju s Krajev-
no skupnostjo Grahovo ob Bači 
odkrilo informacijsko tablo; osrednji 
govornik je bil predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOB Bovec, Ko-
barid, Tolmin Rok Uršič. Bašelj je 
najbolj dramatično akcijo doživel v 
noči iz 22. na 23. april 1944, ko je 
sodeloval pri zažigu 700 sodov po-
gonskega goriva, ki ga je nemška 
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Gostilna in pizzerija »Pri Martini«, 
Turistična kmetija Široko in Lo-
kalc so poskrbeli, da noben obi-
skovalec domov ni odšel lačen, saj 
so poleg druge gostinske ponudbe 
vsi ponujali tudi friko.

4 – ZA POPESTRITEV DOGAJA-
NJA STA POSKRBELI TUDI DVE 
USTVARJALNI DELAVNICI. Cow-
orking Baza je ponujala delavnico 
Stare obrti – nove ideje, kjer so pre-
oblikovali staro pohištvo, na trgu pa 
se je odvijala delavnica Podari no-
vo življenje – ponovna uporaba starih 
oblačil, ki jo je vodila Karmen Ko-
ren (Reinkarmika). Program se je 
nadaljeval s plesno-pevskim nasto-
pom Folklorne skupine Razor, ki 
je vsebino dopolnila s skečem.

5 – MINISTRICA ZA KMETIJ-
STVO, GOZDARSTVO IN PRE-
HRANO DR. ALEKSANDRA PI-
VEC JE V DRUŽBI TOLMINSKEGA 
ŽUPANA UROŠA BREŽANA pred 
vrhuncem popoldanskega dela po-
delila priznanja najboljšim sirom iz 
doline Soče. Za priznanja se je le-
tos potegovalo 15 planin in kmetij. 
Podeljeno je bilo eno bronasto pri-
znanje, dve srebrni in kar osem zla-
tih; največ točk (19,75) je prejela 
zatolminska planina Pretovč.

6 – NA TEKMOVANJE V PRIPRA-
VI FRIKE JE BILO PRIJAVLJENIH 
REKORDNIH SEDEM EKIP: Dru-
štvo podeželskih žena Gornjega 
Posočja, Planinsko društvo (PD) 
Tolmin, Klub tolminskih študentov, 

Kurja vas, Prostovoljno gasilsko 
društvo Tolmin, Tminska pustna 
muzika in Frikoholiki, vsi pa so v 
svojih tekmovalnih frikah uporablja-
li sir iz planine Podkuk. 

7 – PO DVOURNI DEGUSTACIJI 
JE GLAS LJUDSTVA ODLOČIL, da 
je najboljša frika prišla izpod rok PD 
Tolmin. Drugo mesto so zasedli tol-
minski gasilci, tretje pa Frikoholiki. 
Kot vsako leto doslej je bilo zanima-
nje za friko iz vročih ponev tekmo-
valnih ekip izjemno, zato se je okoli 
tekmovalnih stojnic vila nepregledna 
množica. Vse ekipe so soglasno za-
gotovile, da se naslednje leto vrne-
jo in izziv ponovijo. 

8 – SOBOTNI VEČER IN S TEM 
DVODNEVNO DOGAJANJE se je 

Utrinki

POHOD PO BEVKOVI POTI 
POSVE^EN [TIGLICU
Hudaju`na–Zakojca – Društvo Ba-
ška dediščina je v okviru Bevkovih 
dnevov pohodnike že devetič vodilo 
po Bevkovi poti iz Hudajužne k Bev-
kovi domačiji v Zakojco, kjer so se 
srečali s pohodniki s Cerkljanskega. 
Pohod se vsako leto posveča temi, 
povezani z Bevkovo pisateljsko be-
sedo. Ker v letošnjem, Štigličevem 
letu vse pomembnejše dejavnosti 
posveča stoti obletnici rojstva tega 
najbolj produktivnega in nadarjene-
ga slovenskega filmskega režiserja, 
ga je posvetilo njemu.

Kot je društvo v kulturnem programu 
pri Bevkovi domačiji obrazložilo, iz-

zaključilo z glasbo, tokrat s Primor-
ko Tinkaro Kovač.

9 – O NOVI FINANČNI PERSPEK-
TIVI NA DELOVNEM SESTANKU – 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano dr. Aleksandra Pivec 
se je v zgodnjem popoldnevu ude-
ležila delovnega sestanka. Na PRC 
se je sestala z župani Urošem Bre-
žanom, Tino Gerbec in Valterjem 
Mlekužem, direktorjem Kmetijske 
zadruge Tolmin Nikolajem Mavrom, 
direktorico Mlekarne Planika Anko 
Lipušček Miklavič in direktorico PRC 
mag. Almiro Pirih. Beseda je tekla 
o tem, kaj se obeta našemu kmetij-
stvu v novi finančni perspektivi.

Foto: 2Lindens (arhiv Turizma 
Dolina Soče) in arhiv PRC
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vojska skladiščila v Postojnski jami.

DBD je izpolnilo željo Emilije Soklič 
iz tehnične ekipe filma Na svoji zemlji 
in prižgalo svečko članu ekipe, ki je 
preminil v tragični nesreči na začetku 
snemanja filma novembra 1947. De-
janje bo stalnica prihodnjih pohodov.

Sporočilnost pohoda je ena od ude-
leženk strnila v zahvali: »Z vstopom 
v svet izročila, ki se nanaša na ne-
kaj našega, poznanega in doma-
čega, ste pohodnikom ponudili pri-
stnost in avtentičnost, skozi katero 
se lahko že najmlajši soočijo z re-
alno močjo zgodovinskih ostan-
kov, dogodkov, posledic in izku-
šenj naših prednikov.«
Besedilo in foto: Olga Zgaga

POHOD PO BEVKOVI POTI – v sončnem vremenu so pohodniki hitro napredovali proti Zakojci 
(na fotografiji so najhitrejši). Foto: Alenka Zgaga
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bira teme ni bila težka. France Šti-
glic je namreč neločljivo povezan z 
Baško grapo vse od leta 1948, ko je 
Grahovo ob Bači in Koritnico izbral 
za kuliso svojega celovečernega 
prvenca Na svoji zemlji, ki je zapisan 
kot prvi slovenski zvočni igrani film. Z 
njim je ime Baške grape ponesel v 
svet, saj je bil predvajan na vseh ce-
linah.

In kje sta se prekrižali ustvarjalni poti 
Franceta Bevka in Franceta Štigli-
ca? Bevk se je v Štigličev filmski 
opus vpisal že leta 1951 kot scena-
rist filma Trst, Štiglic pa se je leta 
1973 podpisal pod film Pastirci, ki 
ga je režiral po Bevkovi povesti z is-
toimenskim naslovom. Povest je bila 
prvič natisnjena leta 1935, po drugi 
vojni pa je doživela kar 22 ponatisov. 
Obravnava življenje mladih pastirjev, 
Bevk pa jo je ocenil za svoje najbolj-
še mladinsko delo. Film Pastirci je 
prvo povsem otroško oziroma mla-
dinsko Štigličevo delo, saj ga v celoti 
ustvarjajo liki odraščajočih otrok. Pri-
zorišče snemanja je Sorica. Kritiki so 
ga označili za prvi slovenski social-
nokritični film.

Start pohoda je bil prvič pri Bevkovi 
info točki. Okrog 50 udeležencev je 
med potjo poslušalo odlomka iz Pas-
tircev in prejelo informacijski list ter 
program Dnevov evropske kulturne 
dediščine, kamor je pohod kot eden 
od petih na Tolminskem umeščen, 
vpisan pa je tudi v program Festivala 
pohodništva Dolina Soče.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

SRE^ANJE PLANINCEV  
NA ^RNI PRSTI PREPLETEL 
60 LET STAR SPOMIN
^rna prst – Tradicionalno srečanje 
planincev, ki je 21. septembra pote-
kalo na Črni prsti, sta spremljala ne-
besna jasnina in množičen obisk. 
Planinsko društvo (PD) Podbrdo ga 
je posvetilo 60. obletnici prevzema 
koče.

Po pozdravu predsednika Tomaža 
Štenklerja so štiri članice obudile 
dogodke, ki so zaznamovali jesen le-
ta 1959 in začrtali dejavnosti za leto 
1960. Ko je takratni predsednik 

Ivan Anderle predstavil predlog Pla-
ninske zveze Slovenije (PZS) za 
prevzem, je pri mladem društvu 
povzročil pravi šok in burno razpra-
vo. Vsi so vedeli, v kako slabem sta-
nju je koča, ki jo je leta 1954 iz med-
vojne italijanske vojašnice usposobi-
lo in do leta 1958 upravljalo PD 
Most na Soči. Premogla je le kuhinjo 
in obednico z desetimi skupnimi leži-
šči. Ker je pomoč iz sklada za 
vzdrževanje visokogorskih planinskih 
postojank obljubila PZS, pa tudi To-
varna volnenih izdelkov »Bača« 
Podbrdo, se je upravni odbor omeh-
čal. 4. oktobra 1959 je PZS predala 

kočo v upravljanje in obnovo. Tako 
so se začele brezštevilne poti planin-
cev, simpatizerjev, mladine in učen-
cev zgornjega dela Baške grape h 
koči, ki od leta 1965 nosi ime Pla-
ninski dom Zorka Jelinčiča. Njihovo 
garaško delo je jeseni leta 1960 pri-
pomoglo k dokončanju prve faze ob-
nove, leta 1966 pa k nadgradnji in 
posodobitvi.

Sledila je sveta maša za preminule 
planince, ki jim je v tihi gorski lepoti 
zastal korak. Daroval jo je župnik iz 
Sorice Mirko Turk. Planinci so z 
družabnim delom in obujanjem spo-
minov, zlasti tistih, ki so bili na gori 
tudi pred 60 leti. Člana društva Si-
mon in Livjo sta spet navdušila s 
pečenimi ribami, ki jih je podarila ri-
bogojnica Slap iz Podbrda. Iz kuhi-
nje so dišale dobrote »na žlico«, pa 
tudi štrudl in wacvirkovca. Srečanje 
je popestril harmonikar Andraž Am-
brožič z Grahovega ob Bači.
Olga Zgaga

NAGRAJENKI
SOČAsnik je v prejšnji številki v 
sodelovanju s SNG Nova Gorica 
objavil nagradno igro. Med 
prispelimi pravilnimi odgovori 
smo izžrebali nagrajenki Dajano 
Krajnik in Silvo Seljak, ki bosta 
prejeli po dve darilni vstopnici za 
ogled predstave na malem odru v 
goriškem gledališču. Nagrajenka-

ma iskreno čestitamo.

RAZMO^ENA PROGA  
ZDR@ALA 13 LET STAR 
REKORD
Podbrdo, ^rna prst – Tradicionalni 
gorski tek Ivana Anderleta na Črno 
prst, 26. po vrsti, je prvo septembr-
sko soboto pozdravilo turobno jutro. 
A temperatura na 6,3 kilometra dolgi 
progi z višinsko razliko 1.320 metrov 
je bila ugodna – na vrhu gore so na-
merili 8 °C. Opozarjali so na razmo-
čeno progo. 109 tekačev (92 moških 
in 17 žensk) je na startu malo zaskrbe-
lo le obvestilo, da zaradi težav s to-
vorno žičnico dostava garderobe na 
vrh ni mogoča. A ob zvokih harmoni-
ke 91-letne Francke Drole in dveh 
okrepčevalnicah so na to pozabili.

Ob prihodu v cilj se je zmagovalni 
čas izpisal Simonu Aliču iz Športne-
ga društva (ŠD) Nanos Podnanos 
(00:53:27.7). Za njim sta ciljno črto 
prestopila Stanko Janžekovič iz 
Atletskega društva Železniki in Du-
šan Globočnik iz Kluba gorskih te-
kačev (KGT) Papež iz Kamnika. Prva 
tekačica na cilju je bila Tina Klinar 

iz KGT Papež (01:06:48.7). Sledili 
sta ji Varineja Drašler iz Tekaškega 
kluba Šmarnogorska naveza in Mi-

haela Tušar iz ŠD Nanos Podnanos.
Organizatorji, Planinsko društvo (PD) 
Podbrdo, Gorska reševalna služba – 

Postaja Tolmin in Občina Tolmin, so 
si oddahnili, ker so vsi udeleženci te-
kaško preizkušnjo srečno premagali. 
V Planinskem domu Zorka Jelinčiča 
so se znašli tudi glede garderobe in 
ponudili vse razpoložljive rjuhe za 
enkratno uporabo.

Zaključna prireditev je bila v gasilskem 
domu v Podbrdu. Prvi trije v absolutni 
moški in v absolutni ženski konkuren-
ci ter v kategoriji »Gorski reševalci« 
so se veselili pokalov. Najboljši v ka-
tegorijah so domov odnesli medalje. 
Nagradili so tudi najmlajša (Denisa 
Štenklerja, 1996, in Varinejo Drašler, 
1995) in najstarejša (Milojko Čufer, 
1954, in Milana Kogoja, 1943) 
udeleženca. Pohvalno je, da se je 
teka udeležilo kar 19 tekačev iz ob-
močja delovanja PD Podbrdo; med 
moškimi je bil najboljši Marko Ab-
ram, med ženskami pa Vida Drole.

Prireditev je bila hkrati tudi zaključna 
za akcijo Pušeljc štirih gorskih tekov, 
ki ga ima letos v nogah 44 ljubiteljev 
teka.
Olga Zgaga

TRADICIONALNEGA GORSKEGA TEKA IVANA ANDERLETA NA ČRNO PRST se je letos 
udeležilo 92 moških in 17 žensk. Prvi trije v absolutni moški in absolutni ženski konkurenci ter v 
kategoriji »Gorski reševalci« so se veselili pokalov. Foto: Cveto Zgaga

GORE SO PRELEPE ZA SMRT, pa vendar je prav tam nekaterim za vedno zastal korak. Na 
srečanju planincev so pri sveti maši trenutek zbranosti namenili tudi njim v spomin. Foto: Vanja 
Kristančič
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Datum Kraj Prireditev Informacije

do 6. 11. TOLMIN, kinogledališče 
Fotografska razstava (ne)VIDNI!, ki je nastala v sodelovanju s Srdjanom 
Živulovićem

25. 10. (17.00) BOVEC, Kulturni dom Bovec Ura pravljic z Lisico Mico
Knjižnica: bovec@kcktolmin.si, 
05/38-86-030

25. 10. (20.00) TOLMIN, kinogledališče Koncert Bakaline Velike

26. 10. ZAHODNI JULIJCI Vzpon na Vrh Krnega dola (Mt. Cregnedul) (2.351 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

26. 10. (18.00) LIVEK Liwkfest 2019 TŠD Livek

27. 10. (15.00) TOLMIN, kinogledališče 
»Neozdravljivo ne obstaja!« Bruno Gröning: Pot k zdravju telesa in duše, 
predava E. Doggendorf, dr. med.

Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

28. 10. (17.00) TOLMIN, Gimnazija Tolmin Pot do telesnega in duševnega zdravja – uvodno predavanje
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

28. do 30. 10. 
TOLMIN, Center za otroke 
Mala hiša

Počitniški program Hura, prosti čas!
ZKŠM (M. Laharnar): 031-416-843, 
malahisa.tolmin@gmail.com

4. in 5. 11. 
(7.00–13.00)

TOLMIN, CŠOD Krvodajalska akcija
Marjanca Velišček: 031-264-073, 
tolmin.ozrk@ozrks.si 

5. 11. (20.00) TOLMIN, kinogledališče
Gledališka predstava O mrtvih samo dobro v izvedbi Šentjakobskega 
gledališča, za abonma in izven

info@kino-tolmin.si

6. 11. (7.00–
12.00)

KOBARID, telovadnica OŠ Krvodajalska akcija
Marjanca Velišček: 031-264-073, 
tolmin.ozrk@ozrks.si 

6. 11. (17.30) KOBARID, Dom A. Manfreda Pot do telesnega in duševnega zdravja – uvodno predavanje
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

9. 11. (13.00) KRNSKO JEZERO Pohod spomina Krn – slovesnost pri Krnskem jezeru
Kobariški muzej: 05/38-90-000, 
info@kobariski-muzej.si

Popravek

[KRATARIJE
V prejšnji številki SOČAsnika je bil v 
prispevku z naslovom Veterani so se 
zbrali na Robiču, napačno naveden 
organizator omenjenega srečanja. 
Organizator slovesnosti na mejnem 
prehodu je bilo Območno združe-
nje veteranov vojne za Slovenijo 
Gornje Posočje v sodelovanju s 
prijateljskim Društvom veteranov 
Sever Severne Primorske – pod-
odbor Tolmin. Prizadetim se za na-
pačen zapis opravičujemo.
Uredništvo SOČAsnika

USPEHI MOSTARSKIH 
KAJAKA[EV
Za mostarskimi kajakaši je še ena 
sezona, polna uspehov in to ne zgolj 
tekmovalnih. Kajak je namreč tudi 
šola za življenje: vztrajnost, premika-
nje mej, doživljanje zmag in porazov, 
prilagajanje spremembam, odrašča-
nje, osebna rast. V tem pogledu so 
(lahko) prav vsi kajakaši zmagovalci.

A v športu prej ali slej v ospredje sto-
pijo tekmovalni uspehi in tudi na tem 
področju se naši lahko pohvalijo – 
tako na mirnih kot na divjih vodah. 
Na številne medalje na državnih pr-
venstvih in v slovenskem pokalu 
morda gledamo celo preveč na lah-
ko, kot da je samo po sebi umevno, 
da so v številnih starostnih kategori-
jah na slovenski ravni popolnoma v 
ospredju. Pa ni čisto tako. Tekmova-
lec rase počasi, ob trdem delu, 
ustreznem treningu in vztrajnosti. Pa-
de pa lahko zelo, zelo hitro. Na sre-
čo je trenutno lestvica postavljena 
tako visoko, da se med rezultatske 
presežke štejejo skorajda le še do-
sežki na mednarodnih tekmah.

Člani in mlajši člani divjevodaškega 
dela ekipe trenirajo v Ljubljani in se z 
reprezentanco udeležujejo tekem na 
najvišji svetovni ravni. Luka Božič se 
je nedavno vrnil z medaljo s svetov-
nega prvenstva. Na Mostu na Soči 
trenirajo mladinci ter dečki in dekli-
ce, ki so se letos v okviru Evropske-
ga pokala ECA udeleževali tekem po 
vsej Evropi. Izpustili so le dve, zabe-
ležili pa kar nekaj uvrstitev na zmago-

Izstopajoči rezultati na najpomemb-
nejših tekmah sezone so: 5. mesto 
posamično in 3. mesto na ekipni tekmi 
Erazma Šavlija na mladinskem Sve-
tovnem prvenstvu v spustu na divjih 
vodah v Banja Luki; v mirnovodaški 
ekipi pa 6. mesto Matevža Manfre-
de (K1-200m, U15) in 3. mesto 
dvojca Alen Mugerli, Matevž Man-
freda (K2-1000m, U15/U16) na re-
gati Olimpijski upi 2019 v Bratislavi.

Za takimi rezultati stojijo trenerji, so-
tekmovalci, treningi, priprave, red, 
disciplina, podpora doma in še kaj. 
V prvi vrsti torej trenerji … V preteklih 
sezonah glavni divjevodaški trener 
Sašo Taljat bo letos svoje delo predal 
Tilnu Hvali. Vodja mirnovodašev os-
taja Jernej Zupančič Regent, pri delu 
z najmlajšimi pa bo Primožu Šteker-
ju odslej pomagala tudi Eva Jeklin.
Ivo Černe

ZA MOSTARSKIMI KAJAKAŠI JE ŠE ENA USPEŠNA SEZONA. Foto: arhiv Kajak kluba Soške 
elektrarne

valni oder. Pri mirnovodaših so bili na 
mednarodnih tekmah v Pieštanih 
(Slovaška) in Auronzu (Italija) prisotni 
predvsem mladinci, in sicer v okviru 
Slovenske mladinske reprezentance, 

ki jo je letos sestavljalo kar pet pred-
stavnikov ter ena predstavnica iz mo-
starske flote. Zabeležili so nekaj uvr-
stitev na zmagovalni oder ter nekaj 
A- in B-finalnih nastopov.
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V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (telefonski številki: 05/38-41-502, 05/38-41-510; 
e-naslov: socasnik@prc.si). Informacije za objavo v naslednji številki SOČAsnika sprejemamo do 27. novembra 2019. Objavili bomo tiste prireditve, ki se 
bodo odvijale po 13. decembru 2019.
Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Objavljamo samo naslednje podatke: 
datum in uro, kraj, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja ter telefonsko številko ali e-naslov ali spletno stran. Če želite v SOČAsniku podrobneje najaviti 
prireditev v obliki članka, oglasa ali oglasnega sporočila, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja.
Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.

Datum Kraj Prireditev Informacije

9. 11. TOLMIN, kinogledališče Dobri odnosi – ključ dobrega počutja – predavanje Sanele Banovič
Kinogledališče Tolmin: 05/38-11-623, 
karte@kino-tolmin.si

10. 11. SLOVENSKA ISTRA Martinovanje skupaj z Benečani PD Kobarid (Joško Kukovac)

10. 11. (17.00) TOLMIN, kinogledališče 
Regijski festival godb Severne Primorske 2019 – pihalni orkestri in big 
bandi

JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170, 
oi.tolmin@jskd.si

11. 11. (15.30) TOLMIN, kinogledališče Ne joči Peter – ob Slovenskem tednu filma, vstop prost info@kino-tolmin.si, www.kino-tolmin.si

12. 11. (20.00) TOLMIN, kinogledališče CON-FRONT – mednarodni glasbeno-vizualni dogodek, koncert
Ustanova »Fundacija Poti miru v Po-
sočju«: info@potmiru.si, 05/38-90-167

13. 11. (19.00)
TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Planinski večer s Pio Peršič PD Tolmin

13. 11. LJUBLJANA, Kino Šiška CON-FRONT – mednarodni glasbeno-vizualni dogodek, koncert
Ustanova »Fundacija Poti miru v Po-
sočju«: info@potmiru.si, 05/38-90-167

14. 11.
GORICA (I), Kulturni center 
Lojze Bratuž

CON-FRONT – mednarodni glasbeno-vizualni dogodek, koncert
Ustanova »Fundacija Poti miru v Po-
sočju«: info@potmiru.si, 05/38-90-167

15. 11. (17.30) BOVEC Pot do telesnega in duševnega zdravja – uvodno predavanje
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 031-553-021

16. 11. 
(15.00–20.00)

TOLMIN, športna dvorana ŠC 
Tolmin

MI-DO – miganje za zdrave dojke zdrave.dojke@gmail.com

16. 11. KOBARID, kulturni dom Gledališka predstava MKUD

16. 11. (20.00) TOLMIN, kinogledališče
Koncert ob 35-letnici delovanja zbora MoPZ Poljubinj, gost Oktet Simon 
Gregorčič

17. 11. ŠENTVIŠKA PLANOTA Pohod po stezicah, ki so včasih bile PD Tolmin (V. Pagon): 041-261-075

17. 11. (14.00) TOLMIN, kinogledališče Dokumentarni film Fenomen Bruno Gröning
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

18. 11. (17.00) TOLMIN, Gimnazija Tolmin Pot do telesnega in duševnega zdravja – uvodno predavanje
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

22. 11. KOBARID, Knjižnica Kobarid Predavanje Lenke Raspet Knjižnica Kobarid

22. 11. (18.00) MOST NA SOČI, telovadnica OŠ PreMOSTimo čas – slovesnost ob 200-letnici šolstva na Mostu na Soči info@os-mostnasoci.si

23. 11. (19.00) KOBARID, kulturni dom Predstava Čudna bolezen gledališke skupine Globočak Kambreško

24. 11. (14.30) BAČA PRI PODBRDU Paslejdn'ca
Cveto Zgaga: 041-259-139, 
drustvobaskadediscina@gmail.com

26. 11. (16.30) TOLMIN, kinogledališče Gledališka predstava za otroke Lunožer, za mali abonma in izven info@kino-tolmin.si, www.kino-tolmin.si 

27. 11. (17.30) KOBARID, Dom A. Manfreda Pot do telesnega in duševnega zdravja – uvodno predavanje
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

30. 11. (14.00) HUDAJUŽNA, dom KS Dokumentarni film Fenomen Bruno Gröning
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

30. 11. (18.00) KOBARID, kulturni dom Predstava Odakle.si Igralske skupine Drežnica

1. 12. KANAL Pohod na Jelenk (787 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

1. 12. (14.00) HUDAJUŽNA, dom KS Pot do telesnega in duševnega zdravja – uvodno predavanje
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

5. 12. (17.00) KOBARID Miklavževanje s skupino Johnny Bravo TD Kobarid

5. 12. (17.30)
TOLMIN, pod prazničnim 
drevescem

Tminsko novoletno rajanje: slovesen prižig prazničnih lučk
Občina Tolmin in Zavod KŠM Tolmin: 
www.tolmin.si

8. 12. KRASJI VRH Miklavžev pohod na Krasji vrh (1.773 m n. m.)
PD Kobarid (Danilo Ivančič), PD Tolmin 
(N. in D. Gaberšček): 031-868-031

9. 12. (17.30) TOLMIN, Gimnazija Tolmin Pot do telesnega in duševnega zdravja – uvodno predavanje
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

10. 12. (16.30) TOLMIN, kinogledališče Glasbena predstava za otroke La Fontainove basni, za mali abonma in izven info@kino-tolmin.si, www.kino-tolmin.si 

13. 12. (17.30) BOVEC Pot do telesnega in duševnega zdravja – uvodno predavanje
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 031-553-021

15. 12. (19.00) TOLMIN, kinogledališče Komedija Kriza srednjih let v izvedbi Ranka Babića Jabka: 031 363-179

15. 12. (20.00) KOBARID, kulturni dom Nastop Klape Maslina Občina Kobarid
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