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Kradljivci na{ega ~asa in sanj 

K onec leta je čas, da si vzame-
mo čas, za čas. Zagotovo se 
boste strinjali s tem, da če je 

kaj na tem svetu pravično razdeljeno, 
potem je to čas. Vsi ga imamo v 
enem dnevu na voljo natanko 24 ur. 
Kako in za kaj ga bomo porazdelili 
oziroma porabili, je odvisno od la-
stne izbire. 

Do te točke se boste z mano brž-
kone strinjali. Od tu naprej pa že 
znam komu stopiti na žulj. če bi re-
kla, da to ni moj namen, bi lagala. 
Želim stopiti na vaš žulj. Želim sliša-
ti vaš krik. Pa ne zato, ker bi bila 
kakšna privrženka sadizma. Želim le, 
da vas moje razmišljanje ob koncu 
leta nekoliko zbode in da posledično 
skočite iz povprečnosti. Želim, da 
začnete razmišljati drugače, kot ste 
bili navajeni. Želim, da se vsi skupaj 
zavemo, da tudi kadar ne izberemo 
ničesar in kadar ne storimo nič, to 
pomeni, da smo izbrali in da smo se 
odločili. V tem primeru smo izbrali 
tako imenovano »cono udobja«, ki 
nam (vsaj na videz) nudi »varno za-
vetje« pred vsakršnimi sprememba-
mi. 

Večina ljudi že »po defoltu«  ne 
mara sprememb, saj te od nas zah-
tevajo odločitve, vsaka (od)ločitev pa, 
kot nam že beseda nakaže, prinaša 
tudi ločitev. In prav teh nas je najbolj 
strah. Zato se raje prepustimo trenu-
tnemu stanju. če se torej odločimo, 
da v svojem življenju ne spremenimo 
ničesar, tudi prav. Ni pa prav, da v 
tem primeru pozabimo, da smo s 
tem izgubili pravico do vsakršnega 
nadaljnjega negodovanja in tarnanja. 
Zakaj? Preprosto zato, ker smo s tem 
potrdili, da smo z obstoječim stanjem 
zadovoljni. In če je tako, potem ni 
potrebe po stokanju, saj s tem negi-
ramo lastne odločitve. 

Kdor torej meni, da je njegov dan 
popolnoma zapolnjen s stvarmi »po 
principu MORAM«, potem je zdaj 
pravi čas, da to besedico zamenja z 
»IZBRAL/A SEM«. Se sliši neizvedlji-
vo? Niti ne, sploh če se zavemo, da 
je samo od nas odvisno, kam bomo 

šli. Smerokaz kaže v tri smeri: VZE-
MI, SPREMENI ali PUSTI. Že veste, 
katero pot boste izbrali? Še ne? Na-
paka! če namreč vi ne boste vedeli, 
v katero smer boste šli in kje je vaš 
cilj, potem vam bodo to prej ali slej 
pokazali drugi. Vprašanje pa je, ali 
je to res tudi vaš cilj*. Boste mirno 
gledali, kako vam kradejo vaše sanje 
in čas? Boste o svojem življenju in o 
svoji sreči odločali sami ali boste po-
stali sužnji tujih ciljev?

Po definiciji mag. Petra Babarovi-
ča, ki se med drugim ukvarja z uspo-
sabljanjem, treningi in »coachingi« 
vodstvenega kadra v podjetjih, posta-
ne človek suženj takrat, kadar se mu 
v glavo vcepi, da ni kriv za določene 
položaje. Da je pravzaprav žrtev. In 
ta žrtev potem enkrat s prstom kaže 
na vlado, drugič na sodelavca, tretjič 
na šefa, pa na učitelja, moža/ženo, 
starša, soseda, prijatelja … Kdor torej 
ne želi postati suženj, naj sprejme 
dejstvo, da je za svoje življenje odgo-
voren sam. 

In ker sem to razmišljanje začela 
s časom, naj s časom tudi zaključim. 
V tem letu sem se naučila še nekaj; 
največ, kar lahko podarim sebi, je to, 
da se odločim in največ kar lahko 
podarimo drugemu, je moj čas. In za 
to se je vredno boriti! 
Tatjana Šalej Faletič, pomočnica 
urednice

tudi na Facebooku

* Za darilo ob koncu leta vsem, ki ste 
nekje na poti življenja izgubili svoje ci-
lje, podarjam praktičen nasvet z delav-
nice Petra Babaroviča Vodja z leskom 
v očeh, ki jo je organizirala Agencija 
POTI: Prazen, bel list papirja najprej 
prepognite po dolžini, nato pa še po ši-
rini. Ko ga ponovno razpnete, bo razde-
ljen na štiri dele. V zgornji levi del na 
majhno napišite »Posel«, v zgornji desni 
del »Družina«, v spodnji levi del »Višji 
namen«, v spodnji desni pa »Zdravje«. 
Nato razmislite, kaj želite doseči na teh 
področjih. Kakšne so vaše želje, kakšni 
so cilji? V omenjena polja nato z roko 
skicirajte oziroma NARIŠITE SVOJE CI-
LJE, ki jih želite doseči na teh štirih 
področjih (morda že v novem letu). Ta 
list papirja nato obesite na vidno mesto, 
kjer ga boste lahko večkrat na dan ošvr-
knili s pogledom. S tem boste v glavi 
aktivirali »osebni računalnik«, ki bo pri-
pomogel h kreiranju vaše vizije in oza-
veščanju ter posledičnemu uresničevanju 
lastnih ciljev. 

Ta prispevek je med drugim nastal na 
podlagi znanja, pridobljenega na števil-
nih izobraževanjih v zadnjih letih. Za-
hvala za motivacijo pri njegovem nasta-
janju pa gre tudi kolegici Patriciji Rejec, 
od katere sem si izposodila tri misli. 
Kadar le utegnem, si z njo izmenjam ko-
ristne informacije in napotke iz izobra-
ževanj. Obe sva namreč srčni zagovor-
nici vseživljenjskega učenja, saj verjame-
va v to, kar pravijo … • bolivijski pre-
govor – »Polovično znanje je nevarnejše 
od neznanja.« Ali pa • latinski pregovor – 

»Znanje je moč.« In • Francis Bacon – 
»Suverenost človeka je v znanju.«

Srečno 
2017!

https://sl-si.facebook.com/SO%C4%8CAsnik-426819657421606/
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Iz vsebine

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka bo izšla spomladi 2017. Natančen datum bomo 
objavili na spletni strani Posoškega razvojnega centra v začetku 
prihodnjega leta. Tam bo objavljen tudi datum, do katerega nam 
lahko pošljete vaše prispevke. 
Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka 
sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki jih 
boste želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z 
uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fo-
tografije pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POsOšKI RAzVOjNI CENTER

TRg TIgROVCEV 1

5220 TOLMIN

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

rezervirajte si svoj oglasni prostor

in nagovorite 7.450 gospodinjstev!

OGLAS V SOČASNIKU BO PONESEL VaŠE 
ime V VSA pOSOšKA GOSpOdINjStVA – 
IzKOrIStIte tUdI mOžNOSt OBjaVE 
barvnih oglasov.

	 4	 PRC-jeva oglasna deska

	 5		 Vsak ~lovek v sebi nosi vir 
za soo~anje z izzivi

	 6		 Prilo`nost za poklicno in 
osebno rast

	 7		 Sporazum o medsebojnem 
sodelovanju

  Iz ob~inskih uprav
	 8 Ob~ina Bovec
15	 Ob~ina Kobarid
22	 Ob~ina Tolmin

27		 Spomin na véliko vojno (10): 
Slovenske	vojne	razglednice

29	 Knji`na polica

32	 Koledar prireditev

  Priloga: TOLMIN	Alpsko	
mesto	leta	2016

Utrinki
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ZA VE^JO VARNOST V 
PROMETU 
Ljubljana – Udeleženci letnega po-
sveta predstavnikov občinskih sve-
tov za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu (SPV) so 26. okto-
bra razpravljali o izvedenih ključnih 
preventivnih dejavnostih ter o novo-
stih, ki se načrtujejo za leto 2017. 
Posveta se je skupno udeležilo več 
kot 140 udeležencev, ki so prišli iz 
več kot 120 slovenskih občin. Zbra-
ne je na začetku nagovoril mag. 
Igor Velov, direktor Javne agencije 
RS za varnost prometa (AVP), ki se 
je ob tej priložnosti zahvalil za dobro 
sodelovanje. Kot so zapisali na sple-
tni strani AVP, je med drugim izpo-
stavil pomembnost delovanja občin-
skih SPV in izvajanja preventivnih ak-
tivnosti na lokalni ravni ter nujnost 
zagotavljanja ustrezne podpore in 
organiziranosti na lokalni ravni. V na-
daljevanju so organizatorji poskrbeli 
za izmenjavo primerov dobrih praks, 
nato pa dvanajstim izbranim obči-
nam razdelili dodatna preventivna 
gradiva za večjo prometno varnost.

Ob zaključku so 18 posameznikom 
in organizacijam podelili tudi najvišja 

priznanja za življenjsko delo na po-
dročju prometne preventive. Prvič 
pa so letos podelili še dve priznanji 
za poseben doprinos k prometni 
varnosti. Eno je prejel policist To-
maž Tomaževič, in sicer za prosto-
voljni prispevek k prometnim pre-
ventivnim aktivnostim po srednjih šo-
lah, drugo pa reševalec Anže Al-
breht za prispevek k vzpostavitvi re-
ševalnega pasu v primeru prometne 
nesreče. Med ostalimi letošnjimi 

prejemniki svečane listine pa sta se 
na račun dolgoletnega uspešnega 
sodelovanja z občinskimi SPV in za 
prizadevno delo na področju prome-
tne varnosti znašla tudi dolgoletni 
predsednik tolminskega SPV Jože 
Režonja in Policijska postaja Bo-
vec; svečano listino je v imenu bov-
ških policistov prevzel komandir Da-
mjan Žagar. 

T. Š. F.

LETOŠNJI PREJEMNIKI SVEČANIH LISTIN – Med letošnjimi prejemniki najvišjega priznanja 
na področju prometne preventive najdemo tudi Jožeta Režonjo in Policijsko postajo Bovec. 
Foto: arhiv AVP

www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka
www.prc.si
https://www.avp-rs.si/mag-igor-velov-direktor-avp/" \o "mag. Igor Velov, direktor AVP
https://www.avp-rs.si/mag-igor-velov-direktor-avp/" \o "mag. Igor Velov, direktor AVP
https://www.avp-rs.si/mag-igor-velov-direktor-avp/" \o "mag. Igor Velov, direktor AVP
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S pomočjo e-VEM sistema vam na 
Posoškem razvojnem centru nudi-
mo brezplačne enotne storitve vsto-
pne točke VEM pri:
• registraciji enostavne eno-osebne 

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

tnika;
• izvedbi sprememb in ostalih po-

stopkov prek portala e-VEM.

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

druge informacije o podjetni-
štvu …);

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

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

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

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

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

vezane z zagonom, poslova-
njem in razvojem podjetij;

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

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

1. JAVNI POZIV 
za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko 

skupino LAS Dolina Soče za programsko obdobje 2014–2020 v letu 2016

Projekt VEM izvajamo tudi na Posoškem razvojnem centru, sofinancirata pa ga Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

PRC-jeva oglasna deska

Namen javnega poziva Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju zgoraj omenjene strategije in sofinanciranje 
njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 
»Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. 
Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru EVROPSKEGA KMETIJSKEGA 
SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP) in EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO (ESPR) ter Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR).

Razpoložljiva sredstva 
za sofinanciranje

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 821.934,41 EUR. Od tega iz: 
1. EKSRP: 319.000,00 EUR; delež sofinanciranja upravičenih stroškov je 85 %.
2. ESRR: 256.954,51 EUR; delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80 % EU dela, ki ga sofinancira MGRT, in 20 %, ki se 

deli na nacionalni in zasebni prispevek.
3. ESPR: 245.979,90 EUR; delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša: 
• 85 % za operacije, ki zagotavljajo javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev: • so v javnem 

interesu ali • imajo skupnega upravičenca ali • imajo inovativne značilnosti na lokalni ravni (na območju LAS),
• 50 % za druge operacije (zasebni interes).

Objava in rok za 
vložitev predlogov 
operacij za 
sofinanciranje

Javni poziv je bil objavljen 16. decembra 2016. 
Predloge operacij z vlogo na javni poziv je treba poslati:
• priporočeno po pošti na naslov: Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin (do vključno 17. 

februarja 2017) ali 
• osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja (pisarna št. 1) na naslovu Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin 

do vključno 17. februarja 2017 do 14. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operacij, sofinanciranih iz EKSRP in ESPR, so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.
Upravičeni stroški za izvedbo operacij, sofinanciranih iz ESRR, so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT.

Dodatne informacije Posoški razvojni center, LAS Dolina Soče, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin
• Greta Černilogar: 05/38-41-507 (od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro),
• po elektronski pošti: las@prc.si,
• osebno po predhodnem dogovoru.

Vprašanja nam lahko zastavljate vse do 15. februarja 2017 do 13. ure. Odgovore bodo sproti objavljeni na spletni strani LAS 
Dolina Soče.

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

../../tatjana/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/T8COXYP1/las@prc.si,
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RAZMiSliTE O SVOJih 
@ElJAh iN POTREbAh 

TER PREVERiTE 
iZObRA@EVAlNO 

PONUdbO.

Začnete lahko z iskrenimi odgovori na vprašanja, kot so:

KAJ SI ŽELIM?, KJE SEM? in KAKO DO TJA?

Je vaša želja dovolj močna, da si boste začrtali smer? Vam zagotavlja dovolj 
energije za premagovanje vseh ovir, s katerimi se boste srečevali na poti? Se 
sprašujete, ZAKAJ vam bo iskanje teh odgovorov sploh koristilo? Odgovor je 
preprost. Ne čakajte, da bodo drugi načrtovali za vas. Seveda bodo, vendar 
samo toliko, kolikor jim boste pomagali pri uresničevanju njihovih ciljev. To-
rej?

Ker veliko začrtanih poti vključuje potrebo po pridobivanju novih znanj in 
veščin, se lahko na Posoškem razvojnem centru pozanimate oziroma posvetu-
jete o možnostih izobraževanja ter učenja, ki so vam dostopna v naši dolini in 
širše.

Veliko tečajev in usposabljanj je dostopnih popolnoma brezplačno, saj jih 
sofinancirajo različna ministrstva in evropski skladi.

POSTAViTE Si CilJE.

Jasno zastavljeni učni cilji pomembno prispevajo k motivaciji za učenje in 
lažjemu vztrajanju na izobraževalni poti. Ste se torej že odločili, kakšno izo-
braževanje si boste privoščili v letošnjem šolskem letu? Si želite pridobiti ali 
izboljšati znanje tujega jezika, morda računalništva, temeljnih, podjetniških ali 
poklicnih kompetenc. Kaj pa, če bi prav to leto zaključili nedokončano šolo, 
pridobili licenco …?

Ne odlašajte več in povprašajte za nasvet, pomoč, spodbudo. Pomagali in sve-
tovali vam bomo pri vključitvi ali nadaljevanju izobraževanja v tistih programih, 
kjer boste lahko pridobivali in razvijali znanja ter veščine, ki jih potrebujete za 
uresničitev osebnih ter poklicnih ciljev.

Zagotovo se boste strinjali z nami, da cilj, ki ni vreden napora, ni tisti pra-
vi cilj.

RAZViJTE SVOJ SlOG 
U^ENJA. 

Vsak izmed nas ima svoj način življenja in dela. Uči se in informacije sprejema 
na sebi lasten način.

če želite raziskati in ugotoviti, kakšni so vaši načini in pristopi k učenju, vam 
lahko pomagamo tudi pri ugotavljanju: • vaše izražene inteligence, • vašega 
učnega stila, • učnega tipa, • kanala naravnega učenja, • vzorce vaših učnih 
povezav itd.

Spoznajte in razvijte svoj slog učenja. Saj veste, kar pravijo, da kdor se zna 
učiti, zna dovolj.

Se vam izjave »U~enje ni zame, nimam ~asa, tega sploh ne potrebujem, prestar/a sem, saj ne bo ni~ 
druga~e …« sli{ijo doma~e? Na{a prepri~anja {e kako obarvajo vse, kar po~nemo. Rek, da vaja dela 
mojstra, ~e mojster dela vajo, pa tudi danes {e vedno dr`i. Torej? Kaj bi se zgodilo, ~e bi ta prepri~anja 
obrnili v ~lovek je rojen za u~enje, saj se od rojstva do smrti stalno u~i.

Vsak ~lovek v sebi nosi vir 
za soo~anje z izzivi

Z vedno novimi znanji in vešči-
nami si človek širi obzorja, 
zastavlja nove in bolj jasne 

cilje ter si tako širi meje svojega sve-
ta. In ker se vsaka pot začne s prvim 
korakom, ga lahko – če boste želeli 
– naredimo tudi skupaj.

Dodatne informacije in prijava na 
svetovanje:
Patricija Rejec, telefon: 05/38-41-506, 
e-naslov: patricija.rejec@prc.si

Operacijo Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj od 2016 do 2022 delno financirata Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 10.

Patricija Rejec, Posoški razvojni center
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Na Poso{kem razvojnem centru bomo v letu 2017 izvajali razli~ne brezpla~ne izobra`evalne 
programe za zaposlene, s poudarkom na starej{ih od 45 let in z najve~ srednje{olsko izobrazbo.

T ečaji v letu 2017 se bodo za-
čeli izvajati že januarja. Prija-
ve zbiramo do zasedenosti 

mest posameznega programa. Izko-
ristite možnost brezplačnih progra-
mov za poklicno in osebno rast.

Te~aji ra~unalni{tva  
(od 50 do 60 ur) 
Vam računalniški programi, tablica, 
fotoaparat, storitve v oblaku ali pa-
metni telefon delajo težave? Bi se 
želeli naučiti kaj več o njihovi upo-
rabi? Ponujamo vam različne tečaje 
računalniške in digitalne pismenosti. 
Zahtevnost programov in vsebino 
prilagajamo predznanju ter potrebam 
skupine.

Vpišete se lahko na naslednje te-
čaje:
• začetni tečaj računalništva;
• digitalna fotografija: Poglejmo sko-

zi drugo oko;
• program Excel: Delo s preglednica-

mi;
• delo z aplikacijami, kot so: e-davki, 

e-uprava, e-zdravstvo: 3*e;
• varna uporaba interneta: Internet 

– kje prežijo nevarnosti (antivirusni 
programi, otroški filtri …); 

• uporaba pametnih telefonov in ta-
blic: Računalnik v žepu;

• Internet in delo v oblaku (ponudni-
ki storitev, varnost in tveganja v 
oblaku);

• Družbena omrežja (Facebook, 
Twitter, Instagram, Google+, Lin-
kedin …).

Jezikovni te~aji (50 ur)
Govorim slovensko in ti? I speak En-
glish, Io parlo italiano, Ich spreche 
Deutsch, Ja gavarju pa ruski … Bi 
tudi vi želeli govoriti kakšen tuj jezik 
ali pa se izpopolniti v njem? Ponuja-
mo vam širok nabor začetnih in na-
daljevalnih jezikovnih tečajev:
• začetni tečaj italijanščine: Osnove 

se boste lažje soočali s psihosocial-
nimi in fizičnimi obremenitvami na 
delovnem mestu in v zasebnem živ-
ljenju. Vsebina programa se prilagaja 
potrebam skupine ali zaposlenih iz 
posameznega podjetja.

U@U – izzivi pode`elja (120 ur)
Želite s tujimi gosti sproščeno govo-
riti v njihovem maternem jeziku? Bi 
vas pri vašem delu zanimale predno-
sti uporabe rezervacijskih sistemov 
in socialnih omrežij? Bi radi izmenja-
li izkušnje z drugimi ponudniki in si 
ogledali primer dobre prakse? Pro-
gram je zasnovan tako, da se prila-
gaja potrebam lokalnega okolja.

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

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH
IN POKLICNIH KOMPETENC V

DOLINI SOČE

Brezpla~ni izobra`evalni programi od leta 2016 do leta 2019

Prilo`nost za poklicno in 
osebno rast

uporabne italijanščine na delov-
nem mestu in za vsak dan;

• začetni tečaj angleščine: Govorim 
angleško v službi in v družbi;

• nadaljevalni tečaji tujih jezikov 
(italijanščina, angleščina, nemšči-
na): Jezikovni korak naprej.

U@U – Razgibajmo `ivljenje 
z u~enjem (120 ur)
Želite poskrbeti za svoje dobro poču-
tje? Na izobraževanju boste imeli 
priložnost za poglobitev znanja na 
različnih področjih: zdravje, komu-
nikacija, tuji jezik, računalniška in 
digitalna pismenost ter spoznavati 
ožjo in širšo okolico. Z novimi znanji 

U@U – Moje delovno mesto 
(�50 ur)
Zaradi hitrega razvoja tehnologije in 
s tem zmanjševanja ročnega dela na 
delovnem mestu je postalo skorajda 
nujno stalno usposabljanje in izobra-
ževanje zaposlenih. Program je sesta-
vljen iz različnih modulov in se pri-
lagaja potrebam zaposlenih iz posa-
meznega podjetja.

Komunikacija na delovnem 
mestu in v vsakdanjem 
`ivljenju
Komunikacija je ključna za vzposta-
vitev dobrih medosebnih odnosov na 
delovnem mestu in v družbi nasploh. 
Poznavanje in razumevanje osnovnih 
zakonitosti komunikacije (pisne, go-
vorne in nebesedne) lahko poveča 
učinkovitost pri opravljanju dela v 
različnih okoljih. Naj prava beseda 
pravo mesto najde.

dobro po~utje za kakovostne 
korake
Dobro fizično in duševno zdravje sta 
kot vira zase, vendar eden brez dru-
gega ne moreta biti, če hočemo osta-
ti v ravnovesju. Spoznali boste, kate-
ri so dejavniki tveganja za zdravje, 
pomen telesne aktivnosti, kaj je ka-
kovostna hrana in pijača ter kolikšen 
vpliv ima stres na naše počutje. 

Tudi jaz sem proaktiven –  
z majhnimi koraki do velikih 
ciljev
Bi želeli razvijati svoje potenciale in 
jih preoblikovati v dodatni zaslužek? 
Mogoče nimate dovolj poguma, da bi 
to storili? Vam morda čas in denar v 
tem trenutku tega ne dopuščata, ven-
dar bi se radi naučili, kako nadzoro-
vati oba? Usposabljanje vam nudi 
možnost, da spoznate osnovne vešči-
ne, ki vam bodo pomagale pri ure-
sničitvi lastne ideje.
Jana Skočir, Posoški razvojni center
Foto: mag. Damijana Kravanja in  
Mateja Kutin

DODATNe INfORmACIje IN PRIjAVe:
•  jana Sko~ir, telefon: 05/�8-�1-51�, e-po{ta: jana.skocir@prc.si
•  mag. Damijana Kravanja, telefon: 05/�8-�1-511,  

e-po{ta: damijana.kravanja@prc.si
•  Patricija Rejec, telefon: 05/�8-�1-506, e-po{ta: patricija.rejec@prc.si
•  spletna stran: www.prc.si

www.prc.si
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PODPIS SPORAZUMA O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU so podpisale tri lokalne akcijske 
skupine (LAS) iz Estonije, dve iz Latvije in dve iz Slovenije, k sporazumu pa bosta kmalu pristo-
pili še dve iz Portugalske.

LAS Dolina So~e

Sredi novembra je lokalna akcijska skupina LAS Dolina So~e v kobari{ki Zeleni hi{i v sodelovanju z 
javnim zavodom Triglavski narodni park (jZ TNP) gostila nekaj manj kot 20 predstavnikov lokalnih 
akcijskih skupin (LAS) iz estonije, Latvije, Litve in Slovenije. 

Sporazum o medsebojnem sodelovanju

P o uvodnem pozdravu predse-
dnika LAS Dolina Soče Uroša 
Brežana so Greta Černilogar, 

vodja sektorja za podeželje na Poso-
škem razvojnem centru, Davorin 
koren, svetovalec na JZ TNP, in Ma-
ja Andrič iz ZRC SAZU zbranim pri-
bližali delovanje zavodov.

Vodja projekta Sirje kuusik iz 
estonske LAS je zbranim nato v krat-
kem povzetku predstavila projekt 
sodelovanja z naslovom Izvajanje ra-
zvoja trajnostnega turizma v skladu 
s smernicami nacionalnega parka/za-
ščitena območja regij. Z njim se bodo 
partnerji v projektu predvidoma v 
decembru prijavili na javni razpis 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano. Ob zaključku ura-
dnega dela so predstavniki prisotnih 
LAS nato podpisali tudi sporazum o 
medsebojnem sodelovanju. Za sode-
lovanje so se odločile tri LAS iz Esto-
nije, dve iz Latvije, dve iz Portugalske 
in dve iz Slovenije.

»Ob podpisu sporazuma o projektu 
sodelovanja sem zelo zadovoljen, saj 
je bil s tem zaključen prvi korak dvo-
letnega dogovarjanja, usklajevanja in 
priprave sodelovanja med devetimi 
LAS iz štirih držav,« je z zadovolj-

stvom ugotavljal slovenski koordina-
tor Aleš Zidar, sicer predsednik Dru-
štva za razvoj slovenskega podeželja. 
S ponosom je poudaril, da gre »za 
prvi mednarodni projekt sodelovanja 
v Sloveniji v tem programskem obdo-

bju, kar je dokaz, da se da dobro 
pripraviti tudi tako velike mednaro-
dne projekte med LAS. Zdaj nas čaka 
še naporno delo pri pripravi podrob-
nega načrta aktivnosti in po odobritvi 
na organu upravljanja še triletna iz-
vedba, kar pa je pravzaprav že lažji 
del projekta,« je še zaključil Zidar.

Po uradnem srečanju so se udele-
ženci v družbi gostiteljev ogledali 
sirarski muzej Od planine do Planike 
in pokušali izdelke Mlekarne Plani-
ka. Po tem, ko so se okrepčali s tako 
imenovanim pastirskim menijem, so 
se v družbi direktorja Kobariškega 
muzeja Jožeta šerbca podali na ko-
bariško kostnico, od koder so se lah-
ko naužili čudovitega razgleda na 
smaragdno lepotico in spoznali del-
ček zgodovine naših krajev. Pod vod-
stvom vodnika so si nato ogledali še 
prostore Ustanove »Fundacije Poti 
miru v Posočju« in stalno zbirko v 
Kobariškem muzeju.
Besedilo in foto: T. Š. F.

Utrinki

OGlEd dObRih PRAKS 
dElOVANJA lAS NA ^E[KEM
^e{ka – Štiridnevne strokovne ek-
skurzije slovenskih lokalnih akcijskih 
skupin (LAS) na Češkem sva se 
udeležili tudi Greta Černilogar in 
Sandra Kemperle, predstavnici vo-
dilnega partnerja LAS Dolina Soče, 
ki deluje pod okriljem Posoškega ra-
zvojnega centra. 

Strokovna ekskurzija je potekala v 
znamenju ogledov dobrih praks de-
lovanja LAS na Češkem. Med dru-
gim smo si slovenski predstavniki 
ogledali Muzej ljudske arhitekture v 
Kourimu na prostem. Gre za zanimi-
vo zbirko arhitekturnih posebnosti 
Češke, ki omogoča neposredno pri-
merjavo različnih regionalnih vrst 
ljudske arhitekture od 17. do 19. 
stoletja. Trenutno premore 14 večjih 
stanovanjskih in gospodarskih 

Poleg tega smo se podali tudi v Ho-
lašovice – vasico, ki je uvrščena na 
Unescov seznam. Holašovice so pri-
mer dobro ohranjene tradicionalne 
srednjeevropske vasi. Imajo veliko 
število izjemno ohranjenih stavb iz 
18. in 19. stoletja. Vas je bila po 
drugi svetovni vojni zapuščena, ko 
se je prvotno prebivalstvo odselilo. 
Leta 1990 so jo poponoma obnovili 
v tradicionalnem slogu in vanjo vrnili 
življenje.

V okviru strokovne ekskurzije je po-
tekala tudi mednarodna konferenca 
o sodelovanju med češkimi in slo-
venskimi LAS, kjer so zbranim pred-
stavili možnosti za nadaljnje projek-
tno sodelovanje. Sledila je delavnica 
s prestavitvijo projektnih idej in po-
vezovanja LAS s skupnimi temami.
Greta Černilogar, vodja sektorja pode-
želja na Posoškem razvojnem centru

objektov. Ambiciozen projekt naj bi v 
prihodnje zaživel kot Muzej češke 
vasi, kjer bodo predstavljene arhi-
tekturne posebnosti češke vaške ar-

hitekture. V Počepicah, tradicionalni 
pekarni medenjakov, smo predstav-
niki slovenskih LAS izdelali svoje 
medenjake in jih tudi pokušali.

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

STROKOVNA EKSKURZIJA SLOVENSKIH LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN NA ČEŠKEM je 
potekala v znamenju ogledov dobrih praks delovanja LAS na Češkem in udeležbe na mednaro-
dni konferenci o sodelovanju med češkimi in slovenskimi LAS. Foto: Goran Ohman
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Ob~ina bovec

Iz ob~inskih uprav

Ob koncu leta
Tudi letošnje leto se preveša h kon-

cu in težko bi rekli, da je bilo pov-
prečno. Dejavni smo bili na vseh 
področjih, največ energije pa smo 
namenili obnovi in ponovni oživitvi 
smučišča Kanin. Ni bilo lahko. Za 
nami je še eno leto težkih in smelih 
odločitev, v katerem smo projekt Sa-
nacija žičniških naprav na smučišču 
Kanin kljub številnim zapletom pri-
peljali do konca. Septembra smo se 
veselili ponovnega zagona krožnoka-
binske žičnice (KKŽ) in jesenske se-
zone z nadpovprečno visokim števi-
lom prepeljanih potnikov. Vse to nam 
ne bi uspelo, če ne bi imeli na držav-
ni ravni tako odličnih sogovornikov, 
ki so prepoznali potrebo po zagoto-
vitvi sredstev za obnovo žičniških 
naprav na edinem visokogorskem in 
čezmejno povezanem smučišču v 
Sloveniji. Levji delež je pri tem opra-
vilo Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo (MGRT), pred-
vsem minister Zdravko Počivalšek z 
ožjimi sodelavci. Moja zahvala pa gre 
tudi finančnemu ministrstvu in dru-
gim državnim službam. Opravljenega 
je bilo ogromno dela na vseh ravneh, 
da smo projekt, ki je bil s strani Vla-
de RS prepoznan kot projekt nacio-
nalnega pomena, skupaj pripeljali do 

Marcom tullio Petrangelom, s ka-
terimi smo v procesu dogovarjanj 
približali stališča za nadaljnje sode-
lovanje. Avgusta pa smo jih gostili v 
Bovcu.

Po zagonu KKŽ smo začeli z de-
javnostmi za pridobitev upravljavca. 
Občinski svet Občine Bovec (OS) je 
konec septembra po hitrem postopku 
sprejel Odlok o upravljanju žičniških 
naprav na smučišču Kanin, na osno-
vi katerega je občina objavila Javni 
razpis za upravljanje z žičniškimi 
napravami na smučišču Kanin. Prija-
vila se je družba Strokovne gorske 
storitve iz Ljubljane, ustanovitelj ka-
tere je PGI Management iz Andore, 
vendar z njimi nismo našli skupnega 
jezika. Do podpisa koncesijske po-
godbe zaradi nekaterih njihovih ne-
sprejemljivih pogojev ni prišlo. Zato 
smo se odločili, da za upravljanje s 
smučiščem ustanovimo javni zavod. 
OS je predlog obravnaval na izredni 
seji 22. novembra in ga potrdil, jav-
nemu zavodu pa izbral ime Sončni 
Kanin. Za vršilca dolžnosti direktor-
ja je imenoval Marijana Skorniška. 
Vsi si želimo, da bi bila letošnja se-
zona čim boljša, čeprav se zavedamo, 
da smo na promocijskem področju 
zaradi spleta okoliščin zamudili veli-
ko priložnosti. Veliko si obetamo 

točke, na kateri smo.
Zaradi številnih zapletov in spro-

tnih odločitev ter zahtev tako nadzor-
nih organov kot konstruktorja po 
dodatnih delih in zamenjavah neka-
terih delov žičniških naprav, ki v pr-
votnem popisu niso bili predvideni, 
je prihajalo do zamikov vseh načrto-
vanih datumov ponovnega zagona. 
Tudi uradni začetek obremenitvenega 
testa KKŽ konec julija, ki ga je sim-
bolično obeležil skrbnik pogodbe 
med MGRT in Občino Bovec Alojz 
Posedel, še ni pomenil končnega 
uspeha. Tega smo se veselili 9. sep-

tembra, ko smo se po skoraj štirih 
letih, s popolnoma prenovljeno KKŽ, 
zopet popeljali pod Prestreljenik. Naj-
bolj razveseljivo je bilo dejstvo, da se 
je z njo že prvi konec tedna popelja-
lo 800, do sredine oktobra pa kljub 
pretežno deževnemu vremenu skoraj 
2.000 potnikov. To je bila za vse nas 
potrditev, da smo tako domačini kot 
turisti močno pogrešali to ponudbo.

Vseskozi smo sodelovali z župa-
nom Občine Kluže Fabriziem Fucca-
rom in vodstvom upravljavca smuči-
šča na italijanski strani Kanina, na 
čelu z direktorjem Promoturizma 

Utrinki

ZA MANJ iZPUSTOV 
[KOdlJiVih PliNOV
Nova Renaultova dizelska modela 
Scenic in Grand Scenic bosta imela 
od konca leta 2016 vgrajen sistem 
hibridne asistence, ki nadomešča 
klasični zaganjač (starter). Ta za svo-
je delovanje porablja veliko energije 
in navora, kar negativno vplivala na 
porabo goriva in izpuste škodljivih 
plinov. Nov hibridni zaganjalni sis-
tem, ki ga je razvila Hidria, ki tudi 
dobavlja ključne dele elektromotorja 
ter njegovo aluminijasto ohišje, pa 
za svoje delovanje potrebuje bistve-
no manj moči. Sistem avtomobilu 
omogoča dodatno moč pri pospe-
ševanju, pri zaviranju ali vožnji nav-
zdol pa proizvaja električno energijo 
in polni baterije, potrebne za zagon 
motorja z notranjim izgorevanjem in 

pogonsko električno asistenco.

Zaradi tega bosta oba nova dizelska 
modela porabila bistveno manj gori-
va – to je okoli 3,5 litra dizelskega 
goriva na sto kilometrov. Prav tako 
se bodo občutno zmanjšali izpusti 
zdravju in okolju škodljivih plinov. Če 
zdajšnji dizelski različici Scenicov 
brez mehko hibridnega sistema v 
okolje izpustita okoli 120 gramov 
ogljikovega dioksida na kilometer, 
ga bosta novi različici le 92 gramov 
na sto kilometrov. Sistem je mogoče 
enostavno integrirati v vozila z mo-
torjem z notranjim izgorevanjem, 
omogoča pa jim tudi povsem elek-
trični pogon za krajše vožnje. Tovr-
stni sistem bo imel do leta 2025 
predvidoma vgrajen vsaj vsak peti 
novo proizvedeni avtomobil na sve-
tu.

Hidria tako k večji učinkovitosti vozil, 
manjši porabi goriva in večji čistosti 
dizelskih pogonov poleg s sistemi za 
predgrevanje hladilne tekočine di-
zelskih motorjev in z letošnjo najbolj-
šo eko inovacijo leta v evropski avto-
mobilski dobaviteljski industriji – sis-
temom hladnega zagona dizelskih 
motorjev s senzoriko tlaka Optymus 
PSG –, čedalje bolj prispeva tudi z 
inteligentnimi hibridnimi elektropo-
goni.
Erik Blatnik, vodja področja za stike z 
javnostjo, Hidria

S KObARi[KEGA START-UP 
ViKENdA NOVi ZMAGi NAPROTi
Ljubljana – Po koncu Najbolj soč-
nega START*UP VIKENDA na temo 
turizma, ki ga je konec septembra in 
v začetku oktobra organiziral Poso-

ški razvojni center, nekateri udele-
ženci svojih možgančkov nismo dali 
na »off«. Tridnevno preskakovanje 
idej v Kobaridu je združilo nekaj 
podjetniških nadobudnežev, od ka-
terih smo se Danijel Volčič, mentor 
prvega in drugega Najbolj sočnega 
start*up vikenda, Uršula Batistuta 
in Petra Debenec z okrepitvijo dveh 
novih članov Luke Badovinca in 
Tanje Mešiček v novembru udeleži-
li tudi start-up vikenda, ki ga je pri-
pravil Ljubljanski univerzitetni inku-
bator.

Pred tem smo se udeležili še start-
up vikenda v Kopru, kjer smo po-
slovni model za rezervacijski sistem 
in spalne enote v kampih precej do-
bro zastavili, nato pa z začeto idejo 
ponovno »startali« v Ljubljani. Idejo 
smo kar nekajkrat obrnili na glavo 
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tudi od prihodnje poletne sezone.
čeprav smo v oživitev smučišča 

vlagali veliko napora, nismo zanema-
rili drugih nalog. Izvedli smo kar 
nekaj naložb in sanacij občinskih 
cest – naj omenim samo celostno 
ureditev od zahodne vpadnice v Bo-
vec do odcepa Brdo. Ta je v celoti 
komunalno urejena in na novo pre-
plaščena vse do bovškega trga. Ure-
dili in preplastili smo parkirišče pri 
Zdravstvenem domu Bovec, med sta-
novanjskimi bloki na Brdu in odsek 
od cerkve do Kaninske vasi. Sanirali 
smo struge potokov in vodotokov, 
izvedli številne druge naložbe in 
vzdrževalna dela na celotnem obmo-
čju občine, sanirali zid in območje 
na bovškem pokopališču, sanirali 
škodo po naravnih ujmah ter skrbeli 
za področje civilne zaščite in reševa-
nja. Posebej bi želel izpostaviti ne-
precenljivo delo gasilcev, zato sem se 
z veseljem udeleževal njihovih prire-
ditev in občnih zborov. Občina v 
proračunu namenja tudi sredstva za 
nakup novega vozila z dvigalom. Na 
mojo pobudo smo ponovno pozvali 
občane, ki še niso zaključili popotre-
sne obnove in zanje pripravili posvet 
na to temo. Odziv je bil presenetljiv 
in marsikdo je ponovno pristopil k 
sanaciji. To pa pomeni ne le večjo 
varnost, temveč tudi lepši zunanji 
videz objektov. V tesnem sodelovanju 
z Občino Bovec je prišlo do odprtja 
prve polnilnice za električne avtomo-
bile na Bovškem, ki jo je postavila 
Kmetijska zadruga Tolmin.

Tudi na področju kulture smo bili 
dejavni. V kulturnem domu smo v 

lastni režiji prenovili oder in pripra-
vili številne izjemno obiskane prire-
ditve. Občina je financirala tudi vse 
poletne prireditve na bovškem trgu, 
saj se zavedamo, da je treba gostom 
ponuditi nekaj več. Za izvedbo je 
poskrbel Kulturni dom Bovec; upra-

ce kulturnega utripa. Turistično dru-
štvo ob rednih dejavnostih vzgaja 
podmladek, tudi letos pa so izvedli 
več prireditev: Buški dan, čomparsko 
noč, Kmečke igre … Ni torej naklju-
čje, da je bil Bovec v akciji Turistične 
zveze Slovenije razglašen za drugo 
najlepše in najgostoljubnejše turistič-
no mesto v državi, da so v reviji Mo-
je finance med TOP 20 turističnih 
občin v Sloveniji med prvih pet uvr-
stili tudi občino Bovec in da so na 
spletni strani The Culture Trip Ltd © 
2016 objavili pet najbolj zanimivih 
mest v Sloveniji, med katerimi je tu-
di Bovec.

Tudi na športnem področju smo 
bili dejavni in smo vseskozi spodbu-
jali razvoj športnih dejavnosti. Pose-
bej moram izpostaviti velike dosežke 
bovških tekačev. Tekaško društvo 
Bovec združuje veliko mladih, ki ta-
ko doma kot v tujini dosegajo vidne 
rezultate. Vsako leto se udeležijo tu-
di uličnega teka v pobratenem Prije-
doru. Letos je društvo tudi s pomočjo 
Občine Bovec izvrstno izpeljalo prvi 
Bovec Maraton. Občina je samo za 
povezavo poti na odseku od Štefana 
do Kršovca na levem bregu Soče na-
menila nekaj manj kot 20 tisoč evrov. 
Ta trasa bo služila tudi kot kolesarska 
pot, saj vemo, da je kolesarjenje v 
močnem vzponu.

Kandidirali smo tudi na razpisih 
čezmejnih programov sodelovanja in 
prepričan sem, da bomo tudi tokrat 
pri ključnih projektih uspeli. Zagrizli 
smo v projekt energetske prenove 
javnih objektov, ki nas čaka v priho-
dnjih letih in proračunskih obdobjih. 

V letu 2017 se bomo lotili ureditve 
vzhodne vpadnice, Direkcija RS za 
infrastrukturo pa obljublja ureditev 
krožišč na zahodni vpadnici in pri 
odcepu proti letališču in Rupi. Načr-
tuje tudi povečanje varnosti na držav-
ni cesti pri trdnjavi Kluže in ureditev 
novega parkirnega prostora. čaka nas 
še ureditev nekaterih drugih cestnih 
odsekov na občinskih cestah, prepri-
čan pa sem, da nam bo z ekipo, ki 
mi stoji ob strani, in konstruktivnim 
delom OS uspelo izpeljati vse načr-
tovane dejavnosti.

Na polovici mandata lahko rečem, 
da sem s svojim delom in delom so-
delavcev ter članov OS zelo zadovo-
ljen. Skupaj smo presegli številne 
prepreke, ki so se nam postavljale 
pod noge. Zavedamo pa se, da do 
konca letošnjega leta ne bo niti se-
kunde počitka, saj je pred nami še 
veliko trdega dela.

Ob iztekajočem se letu se vsem, ki 
ste kakorkoli pripomogli k blagosta-
nju in pozitivnemu utripu v naši ob-
čini, iskreno zahvaljujem, tistim, ki 
ste izstopali iz povprečja, pa dodajam 
še javno pohvalo.

Vsem želim vesele, verujočim tudi 
globoko doživete božične praznike, 
v želji, da bi jih vsi lahko preživeli v 
miru in krogu tistih, ki jih imate naj-
raje. Želim vam veliko zabave ob 
prehodu starega v novo leto, sreča in 
zdravje ter veliko osebnega zadovolj-
stva pa naj vas spremljajo skozi vse 
leto 2017. Srečno!
Valter Mlekuž, 
župan Občine Bovec
Foto: arhiv Občine Bovec

Utrinki

vljavcem pa se ob tej priložnosti is-
kreno zahvaljujem in jim izrekam vse 
pohvale. Prav pri poletnih prireditvah 
je z nastopom vseh šestih svetovno 
znanih skupin, ki jih Bovcu že vrsto 
let »posoja« Festival src v Tarčentu, 
vredno izpostaviti odlično sodelova-
nje s pobrateno Občino Tarčento. 
Lahko rečemo, da se uspešno preple-
tata kultura in politika. Veliko prire-
ditev smo izvedli v lastni režiji. Sicer 
pa na Bovškem skoraj ni bilo prire-
ditve, ki je občina tako ali drugače 
ne bi podprla. Toliko jih je, da na 
prebivalca prehitevamo tudi Ljublja-
no. Imamo svojo gledališko skupino, 
zelo aktivno Folklorno skupino BC 
in Buške čeče ter številne druge tvor-

BEECAMPING ZMAGOVALNA EKIPA – Tri-
dnevno preskakovanje idej na start-up viken-
du v Kobaridu je združilo nekaj podjetniških 
nadobudnežev, od katerih so se trije (Uršula 
Batistuta, Petra Debenec in Danijel Volčič) 
z novimi sodelavci v novembru udeležili start-
up vikenda v prestolnici. Foto: arhiv Ljubljan-
skega univerzitetnega inkubatorja

oziroma »pivotirali«, kot se temu re-
če v podjetniškem žargonu. Do za-
ključka nam je tako uspelo izdelati 
poslovni model, ki smo ga poimeno-
vali BeeCamping. Gre za napreden 
rezervacijski sistem za kampe, s ka-
terim bi uporabnikom kampov olaj-
šali iskanje primernega kampa, la-
stnikom pa omogočili lažje poslova-
nje. Po zaključni predstavitvi je Bee-
Camping ocenjevalno komisijo nav-
dušil do te mere, da je to idejo izbra-
la kot najboljšo.

S tem pa razvoj poslovne ideje še 
zdaleč ni končan. Nameravamo jo 
dodelati, zato lastnikom in ljubiteljem 
kampov sporočamo, naj napnejo 
ušesa, saj bodo o BeeCampingu za-
gotovo še slišali.

Za konec naj omenim, da ima ekipa 
še enega novega člana – oblikoval-
ca Benjamina Korena.
Uršula Batistuta, članica start-up ekipe 
BeeCamping

PRVO dViGAlO ZA VdC 
TOlMiN [E PREd bO@i^EM
Tolmin – Vsi, ki se dnevno vozimo 
mimo Varstveno delovnega centra 
(VDC) Tolmin, lahko od oktobra dalje 
opazujemo gradbena dela na najsta-
rejšem objektu tega javnega zavoda. 
Razlog tiči v izgradnji težko pričako-

vanega dvigala, ki bo najmanj dese-
tim uporabnikom VDC omogočil lažji 
dostop v bivalne prostore. Direktori-
ca zavoda dr. Sandra Medveš Ber-
ginc se spominja, da so o tem pro-
jektu glasneje spregovorili leta 
2013, ko je inšpektorica zavodu od-
redila nujno in nemoteno zagotavlja-
nje dostopnosti vsem gibalno ovira-
nim uporabnikom do vseh prostorov. 
To je za VDC Tolmin pomenilo, da 
tako na severnem kot južnem objek-
tu potrebuje po eno dvigalo.

Zaradi recesije, ki je ravno v tistem 
času pestila državo, pristojno mini-
strstvo ni zmoglo zagotoviti finanč-
nega vložka v omenjeno naložbo. 
Zato je vodstvo VDC začelo z neu-
trudnim iskanjem različnih možnosti 
financiranja in stvari so se počasi za-
čele postavljati na pravo mesto. Leta 
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14. redna seja bov{kega 
ob~inskega sveta

Po določitvi dnevnega reda in po-
trditvi zapisnika 13. redne seje Ob-
činskega sveta Občine Bovec so sve-
tniki najprej odločali o imenovanju 
direktorice Knjižnice Cirila Kosmača 
Tolmin in podali soglasje k imenova-
nju Jožice štendler.

V nadaljevanju je bilo svetu poda-
no Polletno poročilo za leto 2016, ki 
so ga svetniki soglasno potrdili, 
obravnavali pa so tudi Rebalans pro-
računa Občine Bovec za leto 2016. Ta 
je bil potreben predvsem zaradi spre-
membe NRP 2016–2019, in sicer za-
radi povečanja sredstev za naložbo 
Sanacija žičniških naprav na smuči-
šču Kanin glede na končno znano 
vrednost in strukturo virov financira-
nja ter znižanja sredstev za naložbo 

projekta Letališče Bovec CAN, ki se je 
zaključil z nižjimi dejanskimi odhod-
ki, kot so bili načrtovani. Vključenih 
je tudi nekaj novih proračunskih po-
stavk: objekt Krajevne skupnosti Kal-
Koritnica (mlekarna) in projekta 
Forternet ter Alpis (namesto projekta 
Locutra). Rebalans so svetniki potr-
dili.

V točki Dopolnitev Letnega načrta 
pridobivanja in letnega načrta razpo-
laganja s stvarnim premoženjem Ob-
čine Bovec so svetniki dobili dodatna 
pojasnila glede posameznih objektov 
in zemljišč in predlagano dopolnitev 
potrdili.

člani občinskega sveta so obravna-
vali tudi predlog Razdelilnika po 
ukrepih za dodatna sredstva proraču-
na Občine Bovec in soglasno sprejeli 
sklep, da so se seznanili s predlogom 

razdelitve dodatnih proračunskih 
sredstev za področje malega gospo-
darstva in turizma v višini 6.000 ev-
rov ter potrdili predlog razdelitve, da 
se za ukrepe od 2.1 do 2.5 nameni 
dodatnih 2.000, za ukrep 3.2 pa do-
datnih 4.000 evrov subvencijskih 
sredstev.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Son~ni Kanin upravljavec 
`i~ni{kih naprav

Peta izredna seja bovškega občin-
skega sveta, ki se jo je udeležilo de-
set od 12 svetnikov, je bila sklicana 
z namenom sprejema Odloka o usta-
novitvi Javnega zavoda (JZ) za upra-
vljanje žičniških naprav na smučišču 
Kanin po hitrem postopku. Poroče-
valec, podžupan Davor Gašperčič je 
najprej podal poročilo o uspešnosti 

informativnega poziva za delo v JZ, 
ki ga je objavila Občina Bovec in po-
vedal, da je do seje prispelo 66 prijav 
za delo na žičniških napravah, od 
tega šest za delovno mesto direktorja 
JZ. Po pregledu je razvidno, da bi 
lahko veliko večino delovnih mest 
zapolnili s kakovostnim kadrom iz 
lokalnega okolja.

Odlok je po posameznih členih 
predstavil svetnik Danijel krivec, ki 
je tudi najbližje sodeloval pri njegovi 
pripravi. Svetniki so predlagali različ-
na imena JZ in se z enim vzdržanim 
glasom odločili za ime Sončni Kanin. 
Po pregledu odloka in predlaganih 
popravkih posameznih členov so sve-
tniki glasovali in z enim vzdržanim 
glasom sprejeli Odlok o ustanovitvi 
JZ Sončni Kanin s popravki iz razpra-
ve v prvem branju in nato še Odlok 

Utrinki

2014 sta zagato zavoda opazila tako 
Aleš Poljak, vodja zavarovalnice Tri-
glav, Območna enota Tolmin, kot tu-
di Jože Dakskobler, glavni organi-
zator Gorskega maratona štirih ob-
čin (GM4O). Tako je istega leta Za-
varovalnica Triglav za nakup dvigal 
VDC donirala 7.400 evrov, dobro-

delni koncert, ki je potekal v sklopu 
GM4O, pa je temu znesku dodal še 
nekaj več kot 4.250 evrov. Leto ka-
sneje je nato Moto klub »Soča« v so-
delovanju s Kolesarskim klubom So-
ča Kobarid organiziral kolesarsko 
dirko na Kamnico. Celoten izkupi-
ček od štartnih prijavnin, ki je znašal 

1.530 evrov, sta organizatorja na-
menila nakupu omenjenih dvigal. V 
letih 2015 in 2016 so se akciji poleg 
posameznikov pridružili še Lions 
klub Soča Kobarid, samostojni pod-
jetnik ROR Karlo Močnik s.p. in 
podjetje MIN-VAR. Lani pa je VDC v 
sodelovanju z vsemi tremi posoškimi 
občinami, ki so zavodu vseskozi po-
magale po svojih močeh, in omenje-
nim lions klubom organiziral tudi Mi-
klavžev dobrodelni koncert, kjer so 
lahko tudi številni posamezniki pri-
spevali svoj delež. Tako se je v do-
brih dveh letih skupno nabralo nekaj 
več kot 20.000 evrov, kar pa še ve-
dno ni bilo dovolj niti za eno samo 
dvigalo. Zaradi izkazane potrebe in 
zanimanja s strani podpornikov je 
naposled k projektu pristopilo tudi 
ministrstvo, ki je iz državnega prora-
čuna že zagotovilo preostanek po-
trebnega denarja.

»Res smo izjemno hvaležni za po-
sluh in čut posameznikov ter pred-
stavnikov organizacij, ki so nam z 
donacijami vedno znova vlivali 
upanje, da bodo lahko naši upo-

rabniki nekega dne brez težav do-
stopali do delavnic, ateljeja in bi-
valnih prostorov, ki so namenjeni 
prav njim. Ko bo investicija zaklju-
čena, bomo lahko v našo sredino 
sprejeli še najmanj dva uporabni-
ka, ki sta trenutno zaradi hude gi-
balne oviranosti na čakalni listi,« 
pojasnjuje direktorica VDC Tolmin. 
Ob tem še doda, da bo drugo dviga-
lo nameščeno v prihodnjem letu.

VDC Tolmin je letos na račun selitve 
Karitasa v nove prostore (tudi o tem 
pišemo v tej številki) pridobil del pro-
storov, o katerih bomo zagotovo pi-
sali v eni od prihodnjih številk SO-
ČAsnika. V tem predprazničnem ča-
su pa naj omenimo še to, da se 
uporabniki VDC Tolmin skupaj s svo-
jimi mentorji že dobršen del jeseni 
ukvarjajo tudi z izdelavo novih izdel-
kov (priložnostnih darilc in novole-
tnih voščilnic). Ti so zainteresiranim 
kupcem med drugim na voljo v nji-
hovi trgovinici na Rutarjevi ulici 18. 
Če prej ne, boste lahko vanjo poku-
kali še pred božičem, ko bodo upo-
rabniki skupaj s svojimi mentorji za 

PRVO DVIGALO VDC TOLMIN bodo uporabniki skupaj s svojimi mentorji in vodstvom uradno 
predali namenu še pred božičem, in sicer v sklopu tradicionalne novoletne prireditve.
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o ustanovitvi JZ Sončni Kanin.
V nadaljevanju seje je bilo priso-

tnih le še devet svetnikov, saj je pri 
sprejemanju odloka vzdržani član 
sejo zapustil. Sledilo je imenovanje 
članov Sveta zavoda s strani ustano-
viteljice. člani občinskega sveta so z 
glasovanjem imenovali Milana Joji-
ća, Danijela Krivca in Miho Sotlarja. 
Na podlagi šestih prispelih informa-
tivnih povpraševanj so odločali tudi 
o imenovanju vršilca dolžnosti direk-
torja JZ Sončni Kanin. Kot najprimer-
nejši med njimi je bil z glasovi vseh 
prisotnih svetnikov imenovan Mari-
jan Skornišek, ki bo v skladu z od-
lokom to funkcijo lahko opravljal 
največ eno leto. Kandidat izpolnjuje 
vse pogoje za opravljanje funkcije, 
ima pridobljene potrebne certifikate, 
ustrezne reference in izkušnje s po-
dročja vodenja smučišč, lahko pa 
tudi izobražuje mladi kader. Kasneje 
bo za imenovanje direktorja objavljen 
razpis.

člani občinskega sveta so obravna-
vali tudi Predlog rebalansa, in sicer 
zgolj premestitev sredstev med posa-
meznimi postavkami v proračunu, ki 
so že bile namenjene Kaninu. Novo-
ustanovljenemu JZ Sončni Kanin 
namenja 300.000 evrov, kar so sve-
tniki soglasno potrdili.

Besedilo in foto: Milan Štulc

Skorni{ek na prvem 
spoznavnem dnevu v bovcu

Vršilec dolžnosti direktorja Javne-
ga zavoda (JZ) Sončni Kanin Marijan 
Skornišek je že dan po imenovanju 
obiskal Bovec, spremljal pa ga je Jan-
ko Breznik. Najprej se je sestal z 
bovškim županom Valterjem Mleku-
žem, podžupanom Davorjem Ga-
šperčičem in članom sveta JZ Mila-
nom Jojićem. Prisotnim je predstavil 
sebe, svojo dolgoletne izkušnje in 
pogled na potrebni razvoj dogodkov 
za zagon ter upravljanje smučišča 
Kanin. Skozi pogovor se je pokazalo, 

da dobro pozna smučišče in ve, kako 
pristopiti k delu ter izpeljati tako 
zimsko kot letno sezono.

Sledil je terenski ogled smučišča in 
žičniških naprav. Z Breznikarjem sta 
bila presenečena, saj nista pričakova-
la tako odličnega stanja. V poznopo-
poldanskem času se je Skornišek 
sestal še z nekaterimi zainteresirani-
mi za delo na smučišču. čutiti je 
bilo, da obvlada svoj posel tudi na 
področju medsebojnih človeških od-
nosov. Dejavno je pristopil k sesta-
vljanju ekipe in dejavnostim, ki so 
potrebne za zagon letošnje zimske 

sezone.
Skornišek se je udeležil tudi prve 

novinarske konference Gospodarske-
ga interesnega združenja slovenskih 
žičničarjev na Golteh, kjer je izrazil 
optimizem za uspešno zimsko sezo-
no na smučišču Kanin. Poudaril pa 
je tudi, da bo veliko energije treba 
vložiti v poletno sezono, saj ima Ka-
ninsko pogorje, v kombinaciji z žič-
niškimi prevozi, izjemne možnosti za 
razvoj športnih in drugih aktivnosti. 
Prav nižji stroški obratovanja v pole-
tnih mesecih lahko pripomorejo k 
pozitivnemu letnemu poslovanju, kar 
so v nekaterih centrih že uspešno 
izkoristili.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Obremenitveni testi v snegu
Oktobra so pod Prestreljenikom v 

pravih zimskih razmerah opravljali 
obremenitvene preizkuse na štirise-
dežnici Prevala in trosedežnici Skripi. 
Kot je povedal dr. Jože Duhovnik iz 
družbe Dr. Duhovnik, ki je bil glavni 
izvajalec del, so preizkuse opravljali 
skupaj z delavci Kaskaderja, Pome in 
v sodelovanju ter pod nadzorom Za-
voda za gradbeništvo.

Zaradi upravičenih razlogov je Mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo pogodbo za zaključek 
projekta podaljšalo do 15. decembra, 
saj zaradi zamud pri dostavi posame-

MARIJAN SKORNIŠEK, VRŠILEC DOLŽNOSTI DIREKTORJA JZ SONČNI KANIN, JE ŽE DAN 
PO IMENOVANJU V SPREMSTVU KOLEGA JANKA BREZNIKA OBISKAL BOVEC. Sestal se je 
z bovškim županom Valterjem Mlekužem, podžupanom Davorjem Gašperčičem in članom 
sveta JZ Milanom Jojićem, si ogledal žičniške naprave ter začel sestavljati ekipo zaposlenih.

Utrinki

širšo javnost pripravili tradicionalno 
novoletno prireditev, kjer si bo mo-
žno ogledati tudi novo dvigalo ter 
posledično preurejene prostore v 
prvi stavbi. Več informacij o tem do-
godku lahko najdete v našem Kole-
darju prireditev.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

NA ObiSKU PRi STOlETNi 
[TEFANiJi
Trenta – Častitljiv življenjski jubilej, 
okroglih sto let, je novembra v krogu 
svojih domačih praznovala Štefani-
ja Kravanja, zelo pa se je razveseli-
la tudi obiskov, ki so jo presenetili. 
Počaščena je pozdravila župana 
Občine Bovec Valterja Mlekuža in 
Jožico Kavs iz občinske Službe za 
družbene dejavnosti, bovškega žu-
pnika in dekana Viljema Čušina, 
predstavnico Medžupnijske karitas 
Bovec Danico Varga, predstavnici 
Rdečega križa Slovenije – Območ-
nega združenja Tolmin Nado Mra-
kič in Marjanco Velišček ter Bre-
do Vencelj iz Društva upokojencev 
Bovec.

Župan ni mogel skrivati navdušenja 
nad Štefanijino vitalnostjo in njene 
neverjetne energije. »Sprva smo 
imeli namen ostati kakšne pol uri-
ce, da je ne bi preveč obremenje-
vali, a nas na presenečenje vseh, 
kar ni pustila oditi. Ko smo se po 

dveh uricah prijetnega in, glede na 
njeno pripovedovanje različnih 
zgodbic in doživetji od zgodnje 
mladosti do danes, tudi nadvse za-
nimivega druženja hoteli posloviti, 
nas je zopet zadržala z besedami: 
‘A že greste?’«

Štefaniji Kravanja so vsi obiskovalci 
od srca zaželeli še obilo zdravja in ji 
nazdravili še na mnoga leta. Zdravici 
in voščilu pa se pridružujemo tudi 
sodelavci in uprava Občine Bovec.
Milan Štulc

PROJEKT GiMNAZiJE TOlMiN 
PREJEl NAGRAdO
Ljubljana – V začetku decembra je 
v Ljubljani potekala podelitev nagrad 
za najboljše zaključene projekte v 
evropskih programih izobraževanja 
in usposabljanja. V kategoriji projek-
tov Slovenskega štipendijskega 
sklada, financiranih s sredstvi EGP 
in Norveškega finančnega mehaniz-
ma, se je med tri nominirance za pri-
znanje Jabolko kakovosti uvrstil tudi 
projekt Gimnazije Tolmin »Think Glo-
bal – Act Local«, katerega vsebina 
je bila vezana na rabo obnovljivih vi-
rov energije. Izvajali so ga v sodelo-
vanju s partnersko šolo Verslunar-
skoli iz Rekyavika na Islandiji in ob 
strokovni podpori Lokalne energet-
ske agencije Golea iz Nove Gorice. 
Projekt je koordinirala Lučka Uršič, 

ŠTEFANIJA KRAVANJA JE NOVEMBRA PRAZNOVALA OKROGLIH STO LET. Ob tem jubileju 
so jo obiskali tudi predstavniki občine, bovški župnik, predstavniki Karitasa, Rdečega križa in 
Društva upokojencev Bovec. Foto: Helena Kravanja
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znih delov s strani dobavitelja do 
prejšnjega roka ni bilo mogoče pri-
dobiti vseh obratovalnih dovoljenj za 
omenjeni sedežnici. Župan Občine 
Bovec Valter Mlekuž je ob tem po-
hvalil izjemno dobro sodelovanje 
gospodarskega ministrstva z Občino 
Bovec in dodal, »da brez njihovega 
posluha vse od začetka in vere v uspe-
šnost projekta tudi s strani ministra 
Zdravka Počivalška ter njegovih so-
delavcev, projekta verjetno ne bi uspe-
li pripeljati do te točke.«

Skupaj s certifikatom o tehnični 
ustreznosti s strani Pome sta bili ko-
nec novembra izdani obratovalni do-
voljenji za obe napravi – štiri- in 
trosedežnico.
Milan Štulc

Obeta se ureditev cestnega 
odseka Klu`e

Sredi oktobra so si predstavniki 
Direkcije Republike Slovenije za in-
frastrukturo (DRSI), Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije 
(ZVKDS) in Zavoda Republike Slove-
nije za varstvo narave (ZRSVN), pro-
jektanti, geologi ter bovški župan 
Valter Mlekuž ogledali cestni odsek 
med vstopnim mestom Kluže in tr-
dnjavo Kluže. V okviru projekta na-
mreč načrtujejo trajno rešitev glede 
varnosti na tem odseku, saj so z ne-
stabilnega skalnega pobočja na cesto 
že večkrat padle tudi večje skale in 
širitev voznega pasu. Že v fazi pri-
prav na projektiranje so predvideli 
različne možnosti, najverjetnejša pa 

je, da bi nad stenami postavili zašči-
tne mreže, labilno maso odstranili in 
razširili vozni pas. V idejni zasnovi 
je predvidena ureditev parkirišča, ki 
bi služilo obiskovalcem trdnjave Klu-
že, vendar se je že ob omenjenem 
obisku izkazalo, da bo treba ustrezne 
rešitve usklajevati tako z ZVKDS kot 
tudi z ZRSVN.

Župan Občine Bovec Valter Mle-
kuž je ob tem ogledu dejal, da bo to 
zahteven projekt, ki ga bo treba nuj-
no izvajati izven turistične sezone in 
tudi v nočnem času, veseli pa se tu-
di novega parkirišča. »Zavedam se, 
da moramo obiskovalcem trdnjave 
ponuditi varno parkiranje. Podatki v 
tem letu kažejo, da je zaradi sanaci-
je mostu pri trdnjavi Kluže in po-

POD PRESTRELJENIKOM SO OKTOBRA V PRAVIH ZIMSKIH RAZMERAH potekali obremeni-
tveni preizkusi na štirisedežnici Prevala in trosedežnici Skripi. Foto: arhiv podjetja Kaskader

manjkanja parkirišč obisk mesečno 
do 1.000 obiskovalcev manjši kot v 
preteklih letih. V interesu vseh pa mo-
ra biti, da gostom ponudimo najbolj-
še pogoje za obisk trdnjave in s tem 
ta pomembni kulturni spomenik, za 
ohranitev katerega je Občina Bovec 
vložila že veliko sredstev, predstavimo 
čim širši javnosti.«

Cesta je seveda državna, zato tudi 
naložbo vodi in financira država, ob-
čina pa bo pri tem konstruktivno 
sodelovala. Vsi se namreč zavedajo, 
da gre tu predvsem za zagotavljanje 
varnosti, hkrati pa tudi normalnega 
poteka prometa, saj se tako zmanj-
šuje možnost prometnih nesreč.

Besedilo in foto: Milan Štulc

PREDSTAVNIKI DRSI, ZVKDS IN ZRSVN, PROJEKTANTI, GEOLOGI TER BOVŠKI ŽUPAN so 
si sredi oktobra ogledali cestni odsek med vstopnim mestom Kluže in trdnjavo Kluže. V okviru 
projekta načrtujejo trajno rešitev glede varnosti na tem odseku in širitev voznega pasu.

Utrinki

PROJEKT TOLMINSKE GIMNAZIJE »THINK GLOBAL – ACT LOCAL« se je uvrstil med najbolj-
še zaključene projekte v evropskih programih izobraževanja in usposabljanja. Priznanje za dru-
go mesto sta prevzeli koordinatorka projekta Lučka Uršič in ravnateljica mag. Branka Hrast 
Debeljak. Foto: Klemen Razinger

mentorici pa sta bili Irena Čujec in 
Martina Sovdat.

Najvišje priznanje, Jabolko kakovo-
sti 2016, je iz rok ministrice za izo-
braževanje, znanost in šport dr. Ma-
je Makovec Brenčič prejel projekt 
Univerze v Novi Gorici, projekt Gim-
nazije Tolmin pa je prejel priznanje 
za doseženo drugo mesto. Kot so 
zapisali v obrazložitvi na Centru RS 
za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja 
CMEPIUS, je skrb za zdravo življenj-
sko okolje in ohranjanje narave za 
prihodnje generacije naloga vsake-
ga zemljana. »To sporočilo so uspe-
šno naslovili na Gimnaziji Tolmin, 
kjer so se dijaki posebej posvetili 
področju zelene energije. V sode-
lovanju z vrstniki z Islandije ter lo-
kalno energetsko agencijo GOLEA 
so raziskali primere dobre prakse 
s področja zelene energije v Slove-
niji in na Islandiji, še posebej so bi-
li pozorni na inovativne prakse s 

tega področja. Ob tem so identifi-
cirali načine delovanja vsakega 
posameznika, ki presegajo nacio-
nalne meje in imajo pozitiven uči-

nek na zmanjševanje globalnega 
segrevanja. Veliko aktivnosti je bilo 
izvedenih tudi z namenom širjenja 
spoznanj, do katerih so se dokopa-

li v projekt neposredno vključeni 
dijaki, na ostale (sovrstnike, druži-
ne, širšo javnost).« Dodali so še, da 
je projekt dober primer spodbujanja 
dijakov, da postanejo aktivni drža-
vljani. Odpiranje šol navzven prek 
sodelovanja z lokalnim gospodar-
stvom in podpornimi institucijami pa 
konkretnim šolskim vsebinam doda-
ja pomemben strokovni prispevek.
Mateja Kutin

diJA[KA iNFObOMbA 2016
Tolmin – Zadnjo novembrsko sobo-
to je na Gimnaziji Tolmin potekala 
tradicionalna, že šestnajsta, Dijaška 
infobomba. Prireditev, ki smo jo or-
ganizirali skupaj s Klubom tolminskih 
študentov (KTŠ), je bila namenjena 
dijakom tretjih in četrtih letnikov.

V skupnem delu prireditve sta An-
ton Marn, ravnatelj Višje strokovne 
šole Sežana, in Boštjan Vouk, pre-
davatelj na Višji strokovni šoli Nova 
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Obisk predstavnikov Ob~ine 
Tar~ento v bovcu

Oktobra so se v Bovcu sestali pred-
stavniki občin Bovec in Tarčento. 
Goste – župana Maura Steccatija in 
odgovorno za turizem Beatrice Fola-
dor – je sprejel bovški podžupan 
Davor Gašperčič, ker je bil župan 
Valter Mlekuž zaradi neodložljivih 
obveznosti odsoten. Pogovori so tekli 
o gospodarskem sodelovanju na tu-
rističnem področju. Gosta je zanima-
la tudi postavitev jeklenice zipline v 
njihovi občini, kar sta jima strokovno 
predstavila direktor družbe Kaskader 
Peter Poljanec in Slavko Svetlik.

Ker pobrateni občini dobro sode-
lujeta, je na prošnjo župana Stecca-
tija, sestanek organizirala Občina 
Bovec. Že ob prvih pogovorih sta go-

sta ugotovila, da bodo imeli tudi v 
Italiji veliko dela s pridobivanjem 
ustreznih dovoljenj, manj pa s samo 
izvedbo, saj ima Kaskader, ki si ga 
želijo za izvajalca, veliko izkušenj.

Srečanje sta gosta izkoristila tudi 
za povabilo na njihove božično-novo-
letne dogodke. K sodelovanju sta 
povabila tudi bovške ponudnike lo-
kalnih proizvodov in izdelkov, da bi 
se predstavili v Vili Moretti. Obisk se 
je zaključil z ogledom jeklenice nad 
kanjonom Učje.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Pobuda za odprtje 
ortodontske ambulante na 
napotnico

Ob praznovanju 20. obletnice Den-
talnega centra Dr. Lah Kravanja 

Bovec, ki so jo obeležili s slovesno-
stjo v Stergulčevi hiši v Bovcu, je 
bila predstavljena tudi pobuda o za-
gotovitvi ortodontskega zdravljenja 
na zavarovanje vsaj en dan v tednu 
tudi v Bovcu. Slovesnosti so se ude-
ležili župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž, njegovi predhodniki Robert 
trampuž, Siniša Germovšek in Da-
nijel krivec, slednji tudi kot posla-
nec v državnem zboru, ter župan 
sosednje kobariške občine Robert 
kavčič. V kulturnih utrinkih sta go-
ste navdušili sopranistka in zdravnica 
Sanja Zupančič, študentka Konser-
vatorija za glasbo v Ljubljani, ter pi-
anistka nena Rion, diplomantka 
Kraljevega konservatorija v Bruslju, 
Prešernova nagrajenka Akademije za 
glasbo in študentka v razredu profe-
sorice Dubravke tomšič Srebotnjak.

Vložek zasebne zobozdravnice v 
javno zdravstveno infrastrukturo v 
občini je bil v vseh 20 letih delovanja 
velik, v prihodnje pa si v dentalnem 
centru najbolj želijo, da bi lahko 
otrokom in mladostnikom v svojih 
prostorih v domačem kraju vsaj en 
dan v tednu nudili tudi ortodontsko 
zdravljenje na napotnico, zdravljenje, 
krito s strani zavarovalnice. Za orto-
dontsko koncesijo in delež programa 
si prizadevajo že dolgo časa. Kljub 
podpori županov občin Bovec in Ko-
barid Ministrstvo za zdravje še ni 
podprlo teh prizadevanj. Ortodontko 
Sando lah kravanja mladi pacienti 
in starši lahko z napotnico obiščejo 

le v Tolminu ali Šempetru pri Gorici, 
kjer do nadaljnjega ponovno nado-
mešča odsotnega ortodonta.

»Zelo pomembno je, da imajo tudi 
v manjših in odročnih krajih prebi-
valci dostopno zobozdravstveno oskr-
bo, saj se je za vsako stvar treba pe-
ljati daleč. Za starše bi to pomenilo 
velik prihranek pri stroških poti, času 
in odsotnosti iz službe. S tem bi zelo 
pripomogli k približanju dostopnosti 
specialističnega zdravljenja, saj lahko 
zaradi rasti in razvoja ortodontsko 
zdravljenje traja več let. V Bovcu bi 
uporabili že obstoječo infrastrukturo 
in kadre, vendar večjo oviro predstav-
lja pridobitev koncesije za ortodontijo 
s strani Ministrstva za zdravje, ki je 
osnova za pridobitev dodatnega pro-
grama s strani zdravstvene zavaroval-
nice. Naša prošnja Ministrstvu za 
zdravje je skromna, prosimo le za 
dovoljenje in program za en dan v 
tednu. Vendar kljub podpori županov 
in Zdravniške zbornice Slovenije že 
kar dolgo časa čakamo na obravnavo 
pobude. Zelo si želimo, da bi bila 
uspešna, saj je namenjena otrokom 
in mladostnikom, ki zaradi šolanja 
zelo hitro zapuščajo naš domači 
kraj,« je v svojem uvodnem nagovo-
ru med predstavitvijo 20-letne po-
slovne poti med drugim povedala 
Lah Kravanjeva.

Bovški župan Mlekuž je pohvalil 
pogumno odločitev Aleksandra kra-
vanja in Sande Lah Kravanja, da sta 
se pred 20 leti, ko je bilo na področju 

ŽUPAN OBČINE TARČENTO MAURO STECCATI IN ODGOVORNA ZA TURIZEM BEATRICE 
FOLADOR sta oktobra obiskala Bovec, kjer sta se seznanila z možnostmi postavitve jeklenice 
zipline v njihovi občini.

Utrinki

Gorica, dijake seznanila z višješol-
skim strokovnim izobraževanjem in 
višješolskimi študijskimi programi na 
njihovi šoli. Gašper Sovdat je kot 
predstavnik Študentske organizacije 

Univerze v Ljubljani dijake seznanil 
in opozoril na študentsko problema-
tiko, Luka Uršič pa je kot predstav-
nik Zavoda Nefiks opozoril na po-
men neformalnega izobraževanja ter 

pridobivanja različnih znanj in kom-
petenc med samim študijem.

Vabljeni študentje so dijakom »iz pr-
ve roke« predstavili značilnosti posa-
meznih študijskih programov. Sode-
lovanje vseh 23 študentov sta uspe-
šno koordinirala predstavnika Dija-
ške sekcije v KTŠ Melita Koren in 
Domen Fortunat.
Barbara Gruntar, svetovalna delavka 
Gimnazije Tolmin

TURiSTi^NA ZVEZA 
SlOVENiJE NAGRAdilA 
PROSTOVOlJCE
Radenci – O aktualnih temah s po-
dročja turizma so sredi oktobra na 
Dnevih slovenskega turizma razpra-
vljali v Radencih. V programsko she-
mo dogodka je bilo prvi dan ume-
ščeno tudi srečanje turističnih dru-
štev. Na povabilo Turistične zveze 
Slovenije so se predstavniki udeležili 
posveta z naslovom Kako biti boljši 

in prepoznaven. Priznani strokovnja-
ki so ponudili številne inovativne za-
misli za promocijo, ki ne temeljijo na 
velikih finančnih vložkih. Program se 
je zaključil s podelitvijo posebnih pri-
znanj za prizadevno prostovoljno de-
lo v turističnih društvenih organizaci-
jah. Z območja, ki ga pokriva Turi-
stična zveza Gornjega Posočja 
(TZGP), so priznanja prejeli Zdrav-
ko Likar, Nikolaj Močnik in Alen-
ka Zgaga.

Zdravko Likar je že desetletja akti-
ven soustvarjalec turističnega na-
predka v Posočju, njegovo delo pa 
se vztrajno širi tudi v Benečijo. Kot 
soustanovitelj Kobariškega muzeja 
in Ustanove »Fundacija Poti miru v 
Posočju« ter pobudnik številnih turi-
stičnih poti je postavil temelje zgo-
dovinskemu turizmu na tem obmo-
čju. Neprecenljiv je njegov prispe-
vek k obstoju in razvoju TZGP.

Drugi prejemnik priznanja Nikolaj 
Močnik je že več kot tri desetletja 

KONEC NOVEMBRA JE NA GIMNAZIJI POTEKALA TRADICIONALNA DIJAŠKA INFOBOM-
BA. Na njej so lahko dijaki iz prve roke dobili informacije o posameznih študijskih programih. 
Foto: Lučka Uršič
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zdravstva zasebno zobozdravstvo še 
v povojih, odločila za odprtje zasebne 
ambulante na podeželju, v Bovcu. če-
stital jima je za pogumen začetek in 
vztrajnost, saj se zaveda, »da so bile 
skušnjave, da bi ordinacijo preselila v 
večji center, zelo velike. V Bovcu smo 
ponosni, da imamo tako kakovostno 
zobozdravstveno oskrbo.« Kot župan 
tudi podpira pobudo in prizadevanja 
ortodontske ambulante, da bi vsaj en 
dan v tednu nudila tudi zdravljenje na 
napotnico. »Na mojo pomoč, kolikor 
je pač v moji moči, lahko vedno ra-
čunate!« Nagovor je zaključil z željo 
po nadaljnjih uspehih v prihodnjih 
letih. Svojo pomoč pri zagovarjanju 
pobude na državni ravni je obljubil 
tudi poslanec Danijel Krivec.

Vsem, ki so v 20 letih kakorkoli 
pomagali pri nastajanju in ohranitvi 

dentalnega centra v Bovcu, v prvi vr-
sti pa vsem zaposlenim, sta se Alek-
sander in Sanda zahvalila s posebni-
mi zahvalami in belo vrtnico. Poseb-
no ganljiva je bila zahvala Aleksan-
drovim staršem lojzetu in Mariji 
kravanja, ki sta mladima nadobudne-
žema v svoji hiši še v časih, ki so ve-
ljali za pionirske v razvoju zdravstve-
nih dejavnosti z zasebnim kapitalom, 
omogočila ureditev prostorov v za-
sebno zobozdravstveno ordinacijo.
Milan Štulc

Na razstavi predstavljene 
gobe iz bov{kega

V preddverju Kulturnega doma 
Bovec je bila tudi letos na ogled po-
stavljena bogata gobarska razstava, 
na kateri je bilo predstavljenih več 
kot 200 različnih gob iz Bovškega. S 

pomočjo Občine Bovec razstavo že 
tradicionalno pripravlja domačin Bo-
jan Rot, determinator samostojni 
svetovalec.

Razstava gob je zanimiva z več 

DENTALNI CENTER DR. LAH KRAVANJA BOVEC JE OBELEŽIL 20. OBLETNICO DELOVANJA. Foto: Danijel Žagar

DOMAČIN BOJAN ROT JE V KULTURNEM DOMU BOVEC tudi letos na ogled postavil več kot 
200 različnih gob.

Utrinki

vidikov, predvsem pa želi Rot s tem 
mikologijo približati širšemu krogu 
ljudi, še posebno mladim. Vsako leto 
si razstavo ogledajo tudi učenci OŠ 
Bovec, kar pomeni tudi dodaten izo-
braževalni pristop k spoznavanjem 
pravih gob, ki so še pred dnevi rasle 
v naravi. Pri tovrstni razstavi gre tako 
za prikaz užitnih in pogojno užitnih 
kot tudi neužitnih primerkov. Ob tem 
Rot obiskovalcem razloži vse o go-
barstvu, nabiranju gob, pa tudi o 
njihovem shranjevanju in pripravi 
okusnih jedi.

Prav zaradi bogate predstavitve 
gob in izobraževalne narave razstavo 
že več let finančno podpira tudi ob-
čina, v brezplačno uporabo pa da 
tudi prostor v kulturnem domu. Le-
tošnjo razstavo sta si med drugimi 
ogledala tudi župan Valter Mlekuž 
in član bovškega občinskega sveta 
Miha Sotlar.
Besedilo in foto: Milan Štulc

predan član najvišjih organov Turi-
stičnega društva Most na Soči in so-
ustvarjalec njegovih največjih projek-
tov, kot so Noč na jezeru, Slovensko 
prvenstvo v skokih z višin, likovna 
kolonija, društveni izleti …, njegove 
ideje pa bogatijo tudi delo krajevne 
skupnosti.
Alenka Zgaga je kot prostovoljka v 
društvih dejavna od leta 1998. Ob 
ustanovitvi Društva Baška dediščina 
leta 2005 je prevzela naloge blagaj-
nika in skrb za promocijo ter priredi-
tve, od leta 2010 pa je njegova 
predsednica. Pri vodenju poudarja 
povezovanje in mreženje prek ob-
činskih meja, s tem pa povečuje 
prepoznavnost Baške grape in ka-
kovost življenja v njej. Dejavna je tu-
di v drugih društvih v Baški grapi in v 
zvezah, fundacijah in strokovnih 
združenjih izven nje.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

NA DNEVIH SLOVENSKEGA TURIZMA V RADENCIH je Turistična zveza Slovenije podelila 
posebna priznanja za prizadevno prostovoljno delo v turističnih društvenih organizacijah. Z ob-
močja, ki ga pokriva TZGP, so priznanja prejeli Zdravko Likar, Nikolaj Močnik in Alenka Zgaga. 
Foto: arhiv TZGP

UNiKATNA dARilA iZPOd 
ROK POSO[Kih 
USTVARJAlCEV
Poso~je – Mineva prvo leto, odkar 
Posoški ustvarjalci ustvarjajo, delu-
jejo in razstavljajo kot sekcija Turi-
stičnega društva Most na Soči. V le-
tu, ki se počasi izteka, so bili aktivni 
tako v Posočju kot tudi širše, izpo-
staviti pa velja tržnico lokalnih izdel-
kov na festivalu Metaldays, kjer so 
sodelovali ne le kot ponudniki, tem-
več tudi kot njeni soorganizatorji.

Za unikatna in ročno izdelana daril-
ca za obdarovanje vaših najdražjih 
bodo poskrbeli tudi v zadnjih dneh 
tega leta, ponudili jih bodo na prire-
ditvah, ki jih s seboj prinaša veseli 
december. Poleg tega Posoški 
ustvarjalci tudi v prihodnje mesečno 
vabijo na prodajne razstave v Galeri-
jo SDK v Tolminu. Do konca leta bo-
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Ob~ina Kobarid
Preplastitev lokalnih cest v 
ob~ini in urejanje Kobarida

Občina Kobarid je ob sprejemu 
proračuna za letošnje leto izdelala 
letni načrt vzdrževanja kategorizira-
nih občinskih cest in za njihovo vzdr-
ževanje zagotovila okoli sto tisoč 
evrov. Načrt je bil v celoti izveden. 
Preplaščeni so bili odseki cest v va-
seh Logje, Kred, Robič, Jevšček in 
Ladra. V Breginju in Sedlu pa je bilo 
poleg preplastitve cest urejeno tudi 
vodovodno omrežje.

PRePlAStiteV lOkAlne ceSte 
nA MeMURJAh

V letu 2016 je potekala posodobi-
tev lokalne ceste na Memurjah, ki 
vodi proti Vrtcu Kobarid. Vrednost 
naložbe je znašala okoli 59 tisoč ev-
rov in je financirana iz naslova 21. 
člena Zakona o financiranju občin. 
Prebivalci Ulice Sergeja Mašera in 
uporabniki lokalne ceste so pridobili 
urejen in predvsem varen dostop do 
svojih domov in vrtca.

UReJAnJe PRiReDitVeneGA PRO-
StORA V kOBARiDU

Občina je letos začela tudi z ure-
janjem jedra Kobarida. Letos so dela, 
ki se bodo zaključila do konca de-

cembra, vključevala ureditev prostora 
med Dializnim centrom Kobarid in 
Zdravstveno postajo Kobarid. Izbra-
ni izvajalec GINEX International je 
sledil načrtu arhitekta Roka klanjšč-
ka, ki je svoj pogled in ideje za ure-
ditev Kobarida javnosti predstavil že 
lani. Po javni predstavitvi in razgrni-
tvi načrtov je Občina Kobarid v pro-
računu za letošnje leto za ureditev 
kraja zagotovila sredstva v višini 144 
tisoč evrov.

Konec novembra je Komunala Tol-

Leto 2016 se izteka. 
Skupaj smo ga prehodili in ustvarjali lepše ter prijaznejše življenje za 

vse prebivalce naše občine in njene obiskovalce. Vsem skupaj in 
vsakemu posebej bi se želel zahvaliti za vsa dobra dejanja ter 

pozitiven pristop pri razvoju naše občine.
V letu, ki prihaja, vam želim veliko zdravja, miru in medsebojnega 

razumevanja. Naj bo polno novih izzivov in priložnosti, prepletenih s 
pogumom, srečo ter zadovoljstvom. 

Mirne božične praznike in 
srečno novo leto 2017!

Robert Kavčič, župan

V LETOŠNJEM LETU JE OBČINA KOBARID ZA VZDRŽEVANJE KATEGORIZIRANIH CEST NAMENILA OKOLI STO TISOČ EVROV. Preplaščeni 
so bili odseki cest v vaseh Logje, Kred, Robič, Jevšček in Ladra. V Breginju in Sedlu pa je bilo poleg preplastitve cest urejeno tudi vodovodno 
omrežje. Foto: Nataša Hvala Ivančič in Marijan Čebokli

Utrinki

ste v omenjenih prostorih lahko 
drobne pozornosti izbirali še med 
19. in 29. decembrom.
Kmalu po novem letu bodo člani sek-
cije svoje ustvarjalne zamisli združili 
za izvedbo praznovanja prvega roj-
stnega dne, o čemer pa trenutno še 
rastejo ideje in potekajo dogovori. 
Vsekakor bodo ustvarjalke in ustvar-
jalci tudi v letu, ki prihaja, skrbeli za 
to, da boste zase in za tiste, ki so 
vam blizu, lahko še naprej kupovali 
lokalne, ročno izdelane unikate.
Vanja Hvala, članica sekcije Posoški 
ustvarjalci

[TUdENT NAJ bO dEJAVEN 
iN ZAbAVEN
Tolmin – Dejavni člani Kluba tolmin-
skih študentov (KTŠ) smo se v pre-
teklih mesecih poleg svojih rednih 
obveznosti posvetili tudi sociali in 

POSOŠKI USTVARJALCI OD LANI USTVARJAJO, DELUJEJO IN RAZSTAVLJAJO KOT SEK-
CIJA TURISTIČNEGA DRUŠTVA MOST NA SOČI. V tem letu so bili aktivni tako v Posočju kot 
tudi širše, na festivalu Metaldays pa so bili tudi soorganizatorji tržnice. Foto: Nataša Hozjan 
Kutin

dobrodelnosti. Že v novembru smo 
sodelovali pri prireditvi MIDO – Mi-
ganje za zdrave dojke, ki jo je orga-
niziralo Društvo proti raku dojk Po-
sočje. Prvega decembra smo nato z 
deljenjem pentljic in kondomov po-
novno ozaveščali o dnevu boja proti 
aidsu, teden kasneje pa obiskali tol-
minsko enoto doma upokojencev in 
se družili s starejšimi. Tu smo si pri-
voščili zabavo ob družabnih igrah, 
petju in plesu v družbi s harmonikar-
jem, z veseljem pa smo prisluhnili 
tudi marsikateri zanimivi zgodbi, ki 
so jo z navdušenjem pripovedovali 
starejši. Drugi teden v decembru 
smo organizirali Izmenjevalnico 
oblačil, s pomočjo katere so si lah-
ko zainteresirani prenovili gardero-
bo, preostanek oblačil pa smo po-
darili v dobrodelne namene. Pristo-
pili pa smo tudi k projektu Božiček 
za en dan, v okviru katerega nismo 
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min, po naročilu občine posadila nov 
kostanj, ki je svoje mesto dobil v ne-
posredni bližini predhodnika. če 
spomnimo, je bil skoraj sto let star 
kostanj zaradi izredno slabega stanja 
in nevarnosti za okolico odstranjen 
junija 2014, v prihodnjem letu pa bo 
urejena tudi njegova okolica. 
Nataša Hvala Ivančič

Z javnim prevozom tudi izven 
sezone povezali pode`elje

Občina Kobarid je v okviru pilo-
tnega projekta Trajnostna mobilnost 
s 16. novembrom ponovno vzposta-
vila javni prevoz na območju občine. 
Namenjen je starejšim in ostalim ob-
čanom ter obiskovalcem Kobariškega. 
Avtobus bo do konca letošnjega leta 
vozil po urniku, ki je objavljen na 
avtobusnih postajah in na spletni 
strani občine, najdete pa ga tudi v 

SOČAsniku. Cena vozovnice je sim-
bolična in znaša 0,5 evra v eno 
smer.

Namen avtobusa je povezati pode-
želje s središčem občine in s tem 
predvsem starejšim občanom olajša-
ti dostop do javnih institucij (zdrav-
stvenih, socialnih, nakupovalnih, 
kulturnih …). Temu je prilagojen tu-
di urnik avtobusa, ki vozi ob uradnih 
urah javnih storitev. Anketa, ki je bi-
la jeseni po vsej občini izvedena med 
naključno izbranimi, je pokazala, da 
si predvsem starejši ta javni prevoz 
želijo, saj jim omogoča lažji in eno-
stavnejši dostop do središča in stori-
tev.

Skladno s potrebami prebivalcev 
bo Občina Kobarid nadaljevala s so-
financiranjem javnega prevoza tudi v 
prihodnjem letu.
Nataša Hvala Ivančič

VOZNi REd AVTObUSA  

KOBARID–LIVŠKE RAVNE–
JEVŠČEK–KOBARID

KOBARID–VRSNO–KOBARID

SR Postajališče SR PE PE Postajališče
7:55 Kobarid 12:33 7:55 11:40 Kobarid
7:57 Mlinsko 12:31 8:00 11:45 Ladra
7:58 Idrsko 12:30 8:03 11:48 Smast
8:09 Livek 12:19 8:07 11:52 Libušnje
8:17 Livške Ravne 12:11 8:11 11:56 Vrsno
8:25 Livek 12:03 8:14 11:56 Vrsno
8:32 Jevšček 11:56 8:18 12:00 Libušnje
8:38 Avsa 11:50 8:22 12:04 Smast
8:44 Livek 11:44 8:23 12:05 Ladra
8:55 Idrsko 11:33 8:30 12:12 Kobarid
8:58 Kobarid 11:30

KOBARID–SUŽID–ROBIČ–
PODBELA–BREGINJ

KOBARID–TRNOVO OB SOČI–
KOBARID

SR Postajališče SR PE PE Postajališče

Breginj 12:01 8:30 12:15 Kobarid
Sedlo 11:58 8:39 12:24 Trnovo ob Soči
Stanovišče 11:55 8:40 12:25 Trnovo ob Soči

7:55 Kobarid ! 8:49 12:34 Kobarid
8:13 Kamp Podbela K !
8:15 Kamp Podbela K !
8:17 Podbela 11:44
8:23 Borjana 11:38
8:24 Borjana sp. 11:37
8:26 Potoki 11:35
8:30 Kred 11:31
8:32 Robič 11:29
8:34 Staro selo 11:27
8:38 Sužid 11:23

8:41 Kobarid 11:20

KONEC NOVEMBRA SO PO DOBRIH DVEH LETIH V KOBARIDU PONOVNO POSADILI KO-
STANJ. Prejšnji, star skoraj sto let, je bil zaradi izredno slabega stanja in nevarnosti za okolico 
odstranjen. Foto: Nataša Hvala Ivančič

KOBARID–SVINO–KOBARID

PE PE Postajališče

8:35 12:20 Kobarid
8:38 12:23 Svino
8:40 12:25 Svino

8:43 12:28 Kobarid

SR – Vozi ob sredah. Ob praznikih ne vozi.
PE – Vozi ob petkih. Ob praznikih ne vozi.
Vozni red velja od 16. 11. 2016 dalje.

Utrinki

DEJAVNI ČLANI KLUBA TOLMINSKIH ŠTUDENTOV so se v minulih mesecih poleg svojih re-
dnih obveznostih posvetili tudi sociali in dobrodelnosti. Foto: arhiv KTŠ

jutranjih ur«. Tako bo tudi 17. in 25. 
decembra, ko bomo v tolminski Tro-
pikani ob koncu leta organizirali za-
bavi, kamor ste prav lepo vabljeni tu-
di bralci SOČAsnika.
Lara Batistuta, članica Kluba tolminskih 
študentov

KAJ iMAJO SKUPNEGA TOM 
TElEFON, FRiKA, dEdEK 
MRAZ iN liKOVNi NATE^AJ?
Tolmin – Društvo prijateljev mladine 
Tolmin (DPMT) je bilo ustanovljeno 
leta 1993, deluje v okviru Zveze pri-
jateljev mladine Slovenije, pokriva 
pa območje občine Tolmin. Društvo, 
na čelu katerega je predsednica 

Mateja Maretič, trenutno šteje de-
set prostovoljcev, zelo pa bomo ve-
seli vsakega, ki bi se nam želel pri-
družiti.

Naš program obsega različne dejav-
nosti in poteka čez vse leto. Že od 
ustanovitve dalje smo vključeni v de-
lo TOM telefona, finančno podpira-
mo prireditve ob zaključku sezone 
Bralne značke in občinskega otro-
škega parlamenta. Organiziramo li-
terarne in likovne natečaje, sodelu-
jemo v humanitarnih akcijah, kot so 
Botrstvo, Pomežik soncu in Poštar 
Pavli. S stojnico smo lani sodelovali 
tudi na Prazniku frike. Septembra le-
tos smo finančno podprli projekt 

zgolj zbirali daril, ampak smo tudi 
sami pripravili škatlo z dobrotami za 
enega mladega nadobudneža.

Poleg študijskih obveznosti in do-
brodelnih akcij pa si nekajkrat na le-
to študenti privoščimo tudi »žur do 

KOBARID–DREŽNIcA–MAGOZD–
KOBARID

PE PE Postajališče
7:55 11:40 Kobarid
7:57 11:42 Zaročišče
8:05 11:50 Drežnica
8:07 11:52 Koseč
8:09 11:54 Drežnica
8:14 11:59 Magozd
8:17 12:02 Jezerca
8:20 12:05 Drežniške Ravne
8:25 12:10 Drežnica
8:33 12:18 Zaročišče

8:35 12:20 Kobarid
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Leto 2016 se izteka. Tolmin, Alpsko me-
sto leta 2016, naziv ponosno predaja Tol-
mezzu, italijanskemu mestu v osrčju Kar-
nijskih Alp, ki bo v prihajajočem letu pisa-
lo svojo zgodbo trajnostnega razvoja.

In mi? Se naša zgodba na tem mestu 
zaključuje?

V občini Tolmin si že dolgo prizadevamo 
za naravi prijazen in družbeno odgovoren 
razvoj, zavedamo se kulturnih potencia-
lov prostora, v katerem živimo, in lastne 

Alpsko mesto leta 2016

Alpsko mesto leta 2016 so letos obiskali 
številni domači in tuji gostje, gostili pa smo 
tudi mednarodno razstavo Constructive 
Alps, znotraj katere je bila predstavljena 
nagrajena obnova planine Laška seč. 
Tolminsko so med drugimi odkrivali tudi 
člani društva Alpsko mesto leta in novinarji 
alpskih držav.

skem prostoru. V letu 2016 so jih gradili 
številni dogodki in vsebine. Vseh je bilo 
toliko, da vam na naslednjih straneh lah-
ko predstavimo le nekatere. Zasluga za 
tako pestro dogajanje gre vsem vam, ki 
ste prepoznali sporočilo Alpskega mesta 
leta, kjer je dejavna vloga posameznika v 
družbi pomemben gradnik skupne priho-
dnosti.

Z letom 2017 Tolmin svojemu nasledni-
ku predaja le laskavi naziv. Naša zaveza, 
da bomo zasnovane dejavnosti nadgraje-
vali, ostaja. Hvala vam, da lahko prihod-
nost gradimo skupaj!

identitete. Pridružitev mreži alpskih mest 
je bila potrditev dosedanjih dosežkov na 
tem področju in hkrati zaveza za prihod-
nost. Dejavnosti, ki smo jih zasnovali v 
sklopu obeleževanja tega v alpskem pro-
storu in širše cenjenega naziva, temeljijo 
na teh dosežkih in, kar je še pomembnej-
še, izhajajo iz potreb ter želja skupnosti in 
posameznikov, ki so se v oblikovanje pro-
grama obeleževanja dejavno vključili. 

Naj spomnimo, da so bile v lokalnem 
okolju kot prioritetne prepoznane vsebi-
ne, ki se med drugim vežejo na obujanje 
različnih oblik javnega prevoza, vključno 
z Bohinjsko progo, razvoj lokalne gastro-
nomske ponudbe in razpršenih name-
stitvenih kapacitet, širšo prepoznavnost 
Unescovega programa Človek in biosfera, 
vzpostavitev Mladinskega sveta Občine 
Tolmin in coworking skupnosti ter pripra-
va programa za mlade. Tako so se izluščili 
trije stebri delovanja: turizem, trajnostna 
mobilnost in prihodnost mladih v alp-



Dan Alpske konvencije, ekskurzija 
Ministrstva za okolje in prostor ter 
svetovno prvenstvo v gorskem maratonu 
so poskrbeli, da so udeleženci aktivno 
spoznavali lepote Tolminske in njeno 
dediščino. Za to so se potrudili tudi v 
tolminskem vrtcu in osnovni šoli, kjer so 
za svoje otroke, učence ter goste pripravili 
posebne dejavnosti.

V 
Tolminu je 

bila na novem 
parkirišču postav-
ljena polnilnica za 

električne avto-
mobile. 

V 
času festi-

valov je bil med
Tolminom in Tolmin-
skimi koriti organi-

ziran brezplačen 
javni prevoz.

Začel se je 
proces vzposta-
vitve coworking 

skupnosti in uredi-
tve prostorov za 

njeno delova-
nje. 

Organi-
zirani so bili 

Kreativni zajtrki, na 
katerih so udeležen-
ci izpostavljali svoje 

ideje, želje in po-
trebe.

Ponovna umestitev Bohinjske proge 
na zemljevid trajnostnih prometnih 
povezav z naraščajočim pomenom za 
razvoj turizma je bila letos simbolno 
podprta z obeleževanjem 110. oble-

tnice njene izgradnje. Podaljšanje vo-
žnje avtovlaka do Nove Gorice, širitev 

kapacitet za prevoz koles v času sezone in 
posamezne manjše naložbe ter izboljšave 

železniške infrastrukture so le del opravljene-
ga procesa, ki se nadaljuje ob podpori različnih 

pobud. Trendi trajnostne mobilnosti terjajo uporab-
nikom bolj dostopne in prijazne storitve, hkrati pa možnost 

povezljivosti na druge oblike prevoza. Vlak je le ena izmed oblik javnega 
prevoza, ki z navezavami na različne avtobusne linije in pohodniške ter ko-
lesarske poti tvori sistem multimodalnosti.



Alpsko mesto leta 2016 se je predstavilo 
na številnih dogodkih izven domačih krajev. 
Fotografije prikazujejo dogodek ob zagonu 
Strategije EU za alpsko makroregijo na 
Brdu pri Kranju, Slovenski knjižni sejem v 
Ljubljani ter Alpski teden in Alpenfestival v 
Nemčiji.

Ozave-
ščanje o Une-

scovem programu 
MAB – Človek in bios-
fera, katerega del smo 
tudi prebivalci občine 

Tolmin.
  str. 4

Pred-
stavitev 

priložnosti, ki jo 
ponudnikom prina-

ša koncept razpr-
šenih hotelov.

Začel se je proces izdelave lokalnega programa za mlade s sloganom »Mi smo – mi bo-
mo«, ki vključuje pomembne ukrepe za mlade v starosti od 15 do 29 let. Dejavnosti 

za pripravo programa koordinira delovna skupina, v katero so dejavno vključeni 
predstavniki mladinskih organizacij. Na podlagi rezultatov opravljene spletne 

ankete in ob upoštevanju predhodno izvedenih dogodkov za mlade, kot tudi 
usmeritve nacionalnih strateških dokumentov, so bili opredeljeni strateški ci-
lji ter nosilci posameznih ukrepov. Nadaljnje dejavnosti delovne skupine so 
usmerjene v predstavitev dosedanjih ugotovitev in predlogov rešitev mla-
dim ter zainteresirani javnosti v obliki delavnic oziroma javnih razprav.

Pobude za večjo prepoznavnost in promocijo tolmin-
ske kuhinje so že dolgo nakazovale na korak naprej, 
zato je bilo letos izvedenih kar nekaj dejavnosti, ki so 
gostince podprle pri oblikovanju svoje ponudbe ter goste 
usmerjale k preizkušanju tradicionalne in sodobne tolminske 
kulinarike. Za gostinske ponudnike iz občine Tolmin sta bili pripra-
vljeni dve kuharski delavnici s priznanima kuharskima mojstroma, natisnjen 
pa je bil tudi večjezični letak Tolminska kuhinja ‒ okusi tradicije in sodobnosti, ki 
obiskovalce usmerja do ponudnikov tolminskih jedi. Letak je že skoraj pošel, kar 
je dodaten dokaz, da je povpraševanja po domačih dobrotah veliko. 



V iztekajočem se letu je Tolminska 
obeleževala nekaj pomembnejših obletnic. 
Slovesno je bilo ob prevzemu naziva 
Alpsko mesto leta, na slovesnostih ob 110. 
obletnici izgradnje Bohinjske proge, ob 
100. obletnici izgradnje cerkve v Javorci in 
na dogodkih ob 120-letnici Planinskega 
društva Tolmin.

Sožitje med naravo, kulturnim izročilom in človekom predstavlja 
osrednje sporočilo biosfernih območij, združenih pod zaščito Une-
scovega programa MAB – Človek in biosfera, ki ga sooblikujemo 
tudi prebivalci občine Tolmin. Skupaj z devetimi alpskimi občinami 
smo namreč del Biosfernega območja Julijske Alpe. Biodiverzite-
ta, številne krajinske, kulturne in krajevne posebnosti naše občine 
in Biosfernega območja Julijske Alpe kot celote, tradicionalna zna-
nja, ki jih negujemo, in izročilo, ki se prenaša iz roda v rod, so naš 
kapital za prihodnost.

V Julijskih Alpah svoj način življenja od nekdaj delimo z naravo. 
Znanja naših prednikov nam predstavljajo osnovo, na kateri gradi-
mo in razvijamo boljši jutri. In čeprav se nam naš način življenja zdi 

Biosferno območje Julijske Alpe upravlja Javni zavod Triglavski naro-
dni park. Razteza se preko meja narodnega parka, saj zajema celotno 
ozemlje parkovnih občin, pa tudi nekatere občine, ki niso del parka.

praktično samoumeven, je z vidika časa, v katerem živimo, prepo-
znan kot vrednota, vredna posebnega priznanja.

Se zavedamo priložnosti, ki nam jo ponuja UNESCO?
Posebnost biosfernih območij je v tem, da vzpostavljajo poziti-

ven odnos in enakovredno partnerstvo med človekom in naravo. V 
biosfernih območjih zavarovana narava ni pomembnejša od urav-
noteženega gospodarskega razvoja. Prav zato so ta območja zani-
miva in drugačna. Prebivalcem ponujajo številne priložnosti, ne na-
zadnje prinaša Unescovo priznanje izjemno promocijsko prednost 
in prepoznavnost.

Smo ambasadorji dediščine, ki jo živimo in ohranjamo. Vsi skupaj 
in vsak dan posebej. Tudi MI smo biosfera!
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Tolmin

Julians Alps
Biosphere Reserve since 2003
Man and the Biosphere Programme

Julijske Alpe
Biosferno območje od leta 2003
Program Človek in biosfera

Organizacija Združenih
 narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

MAB (Man and the Biosphere Programme) je medvladni raziskovalni pro-
gram Unesca (Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in 
kulturo). Njegov cilj je vzpostaviti ravnovesje odnosa med človekom, naravo 
in kulturnim izročilom. Svetovna mreža biosfernih območij danes vključuje 

669 biosfernih območij v 120 državah. 

Biosferna območja v Sloveniji: 
• Biosferno območje Julijske Alpe (2003), 

• Biosferno območje Kras in porečje Reke (2004), 
• Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje (2010), 

• Biosferno območje Mura kot del čezmejnega biosfernega območja 
Mura-Drava-Donava (2016).

Vir: GURS, ARSO 2016
Kartografija: PRC, 2016
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Ob~ina Kobarid prejela 
certifikat »Mesto in ob~ina, 
odporna na nesre~e«

Občina Kobarid je poleg občin Ka-
mnik in Murska Sobota tretja v Slo-
veniji, ki je na predlog Uprave Repu-
blike Slovenije za zaščito in reševa-
nje (URSZR) prejela certifikat Urada 
Združenih narodov za zmanjševanje 
tveganja nesreč (UNISDR) »Mesto in 
občina, odporna na nesreče«.

Občino Kobarid je URSZR predla-
gala na podlagi uspešno opravljenega 
dela na področju zaščite in reševanja 
ter številnih uspešno izpeljanih de-
javnosti, ki jih je skupaj s pristojnimi 
službami izvedla v sklopu obeležitve 
40. obletnice rušilnega potresa v 
Posočju. Slovesnost s podelitvijo cer-
tifikata je potekala 18. novembra na 
Ministrstvu za obrambo RS. Zbrane 
je na začetku pozdravil generalni di-
rektor URSZR Darko But, ki je po-
hvalil opravljeno delo in aktivno so-
delovanje ter izrazil zadovoljstvo, da 
se je Občina Kobarid pridružila Ka-

mniku in Murski Soboti. Ministrica 
za obrambo Andreja katič je v svo-
jem nagovoru spomnila na naravne 
značilnosti slovenske pokrajine in 
njeno razgibanost, kar pa žal vpliva 
tudi na pogostost ter vrsto naravnih 
in drugih nesreč. Poudarila je, da je 
prav, da tako država kot lokalne sku-
pnosti, ki so primarne izvajalke ne-
katerih ukrepov, izvajajo vse potre-
bno, da je prizadetih v nesrečah čim 
manj. Ob tej priložnosti je županu 
Robertu kavčiču osebno čestitala za 
trud in dobro sodelovanje s pristoj-
nimi, ki so vključeni v sistem zaščite 
in reševanja ter mu predala prizna-
nje.

Župan Kavčič se je ob prejemu 
priznanja zahvalil svojim sodelavcem, 
novemu občinskemu štabu civilne 
zaščite in pristojnim na ministrstvu, 
s katerimi so skupaj uspešno popri-
jeli za delo, ugotavljali pomanjkljivo-
sti ter iskali rešitve. Povedal je, da so 
v letu 2016 potekali številni dogodki, 
ki so bili v občini Kobarid organizi-

rani v spomin na rušilni potres leta 
1976. Kot župan se zaveda velike od-
govornosti pri zagotavljanju varnosti 
občanov. Občina Kobarid zato vsako 
leto nameni del sredstev za posodo-
bitve in opremo za večjo varnost 
občanov, sodelujočih v intervencijah 
ter za zaščito premoženja.
Nataša Hvala Ivančič

informacijska to~ka o trajni 
mobilnosti v kobari{ki 
Zeleni hi{i

V sklopu projekta Parkiraj & doži-
vi naravo! je Občina Kobarid uredila 
parkirišče na planini Kuhinja in in-
formacijsko točko o trajnostni mobil-
nosti, ki bo kmalu na voljo v prvem 
nadstropju Zelene hiše v Kobaridu. 
Uradno odprtje bo sledilo spomladni, 
ko bo na ceste ponovno prišel turi-
stični avtobus Hop ON – Hop OFF 
KOBARID.

Na informacijski točki v Zeleni hi-
ši bo na voljo animirani zemljevid 
Julijskih Alp s poudarkom na možno-
stih uporabe javnih prevozov, animi-
rani film s tremi junaki avtohtonih 
pasem tega območja Alp – drežniško 

kozo, bovško ovco in bohinjsko ciko 
– ter spletno mesto, na katerem bo 
moč najti vse informacije o javnem 
prevozu ter njegovi kombinaciji s ko-
lesarstvom in pešpotmi. V sklopu 
projekta je bil izdelan tudi animirani 
film Naj vas narava zapelje v Julijske 
Alpe – mehka mobilnost.
Nataša Hvala Ivančič

Svetovni dan spomina na 
`rtve prometnih nesre~

Zavod Varna pot je 19. novembra 
že desetič zapored obeležil Svetovni 
dan spomina na žrtve prometnih ne-
sreč. To je dan, ko se skupaj s prija-
telji, svojci, sodelavci in znanci spo-
mnimo vseh umrlih ter poškodovanih 
v prometnih nesrečah. Zavod Varna 
pot želi z dejavnostmi po Sloveniji 
opozoriti in se obenem zahvaliti za 
spoštovanje do različnih udeležencev 
cestnega prometa ter spoštovanje do 
žrtev prometnih nesreč skozi celotno 
obravnavo po nezgodi, za spoštljiv 
odnos do njihovih stisk in trpljenja.

Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Kobarid je v 
sodelovanju s Prostovoljnim gasil-
skim društvom Kobarid, Policijsko 
postajo Bovec (PP), Zdravstvenim 
domom Tolmin (ZD) in OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid 18. novembra v 
preddverju Kulturnega doma Kobarid 
pripravil dogodek, na katerem smo 
se spomnili vseh žrtev prometnih 
nesreč – umrlih, poškodovanih, nji-
hovih družin, prijateljev in sodelav-
cev, ki jim je prometna nesreča za-
znamovala ter za vedno spremenila 
življenje. Program so pripravili učen-
ci omenjene OŠ in Glasbene šole 
Tolmin – Oddelek Kobarid.

Slogan letošnjega Svetovnega dne-
va spomina na žrtve je bil Hvala, ker 

OBČINA KOBARID JE NOVEMBRA JE NA PREDLOG UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
ZAŠČITO IN REŠEVANJE PREJELA CERTIFIKAT »MESTO IN OBČINA, ODPORNA NA NESRE-
ČE«. Predlog je bil podan na podlagi uspešno opravljenega dela na področju zaščite in reševanja 
ter številnih uspešno izpeljanih dejavnosti, ki jih je skupaj s pristojnimi službami izvedla v sklopu 
obeležitve 40. obletnice rušilnega potresa v Posočju. Foto: Nataša Hvala Ivančič

NA INFORMACIJSKI TOČKI O TRAJNO-
STNI MOBILNOSTI, ki se nahaja v Zeleni hiši 
v Kobaridu, si lahko med drugim ogledate tu-
di animirani film s tremi junaki avtohtonih pa-
sem tega območja Alp – drežniško kozo, bov-
ško ovco in bohinjsko ciko.

Utrinki

društva Mala hiša in dvajsetim otro-
kom omogočili plavanje v Vodnem 
parku Bohinj. Decembra navadno 
sodelujemo tudi pri pripravi novole-
tne prireditve za najmlajše. Tako bo-
mo tudi letos poskrbeli za srečanje 
naših malčkov z dedkom Mrazom.

Že po novem letu pa bomo razpisali 
likovni natečaj, s katerim bomo iz-
brali logotip društva, zato že sedaj k 
sodolovanju prisrčno vabimo vse 
mlade ustvarjalce.
Denise Šuler Rutar, članica DPMT

ObNOVA SPOMiNSKih 
ObElE@iJ
Kobari{ka in Bene~ija – Krajevni 
odbor Združenja borcev (KO ZB) za 
vrednote narodnoosvobodilnega bo-
ja (NOB) Kobarid je v svojem pro-
gramu dela kot eno pomembnih 
točk delovanja opredelil skrb in po-
stopno obnavljanje spominskih obe-
ležij v občini. V preteklih letih je bilo 
obnovljenih že več spominskih plošč, 
ki so postavljene globoko v gozdu 
na Matajurju. Letos so se jim pridru-
žila tudi obnovljena spominska obe-
ležja v vaseh Sužid in Ladra ter obe-
ležje, ki so ga pred 40 leti v bližini 
pokopališča, kjer so Nemci ustrelili 
štiri domačine, postavili učenci OŠ 

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TOL-
MIN je lani sodelovalo tudi na Prazniku frike. 
Foto: Mateja Maretič
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me spoštuješ!, tema mednarodnih 
dejavnosti pa obravnava po prometni 
nezgodi – zdravstvena in psihološka 
oskrba, preiskava ter sodni postopki. 
Zbrane so nagovorili podžupan Ob-
čine Kobarid Marko Miklavič, pred-
stavnik Prostovoljnega gasilskega 
društva Kobarid Bernard Mašera, 
vodja reševalne službe ZD Tolmin 
Uroš Velikonja, komandir PP Bovec 
Damijan Žagar in občinski redar 
Janko Volarič. Pozvali so k še večji 
previdnosti na cesti in poudarili, da 
smo za varnost odgovorni prav vsi 
udeleženci.

V spomin na vse žrtve so organi-
zatorji pripravili razstavo, s katero so 
opozorili na bolečino, ki jo svojcem, 
prijateljem, znancem in sodelavcem 
prinese posledica prometne nesre-
če.
Nataša Hvala Ivančič

Preventivna akcija Otroci za 
varnost v prometu

Novogoriška območna enota Naci-
onalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ) je v sodelovanju s šolami, Po-
licijsko upravo Nova Gorica in koba-
riško redarsko službo v novembru 
izvedla akcijo Otroci za varnost v pro-
metu. Njen namen je bil voznike 
spodbuditi k varni vožnji in opozori-
ti, da so tudi otroci pomembni ude-
leženci v prometu. Podatek, da več 
kot petina voznikov, ki povzročijo 
smrtno prometno nesrečo, vozi pod 
vplivom alkohola, je namreč zaskr-
bljujoč.

K sodelovanju je organizator NIJZ, 
Območna enota Nova Gorica, povabil 
otroke, stare pet let in več, ter učen-
ce od 1. do 4. razreda, ki so risali na 
temo alkohol in promet. Njihovi iz-
delki voznike spodbujajo k razmisle-

ku o tveganem in škodljivem pitju 
alkohola ter posledicah vožnje pod 
njegovim vplivom. V akciji, ki je po-
tekala tudi v občini Kobarid, je sode-
lovalo devet osnovnih šol in podru-
žnic. Letos so si otroci zamislili izde-
lek v obliki obešanke za avto. S 
predstavniki policijske uprave so jih 
novembra razdelili naključnim voz-
nikom. Policisti so voznike izločali iz 
prometa, izvajali kontrolo prometa in 
opravili test alkoholiziranosti. Po 
končani kontroli so k voznikom pri-
stopili učenci in jim podarili risbico 
s sporočilom ter jim obenem zažele-
li srečno in varno vožnjo brez alko-
hola.

Akcija je pri voznikih naletela na 
topel in prijazen sprejem. Ob koncu 
so učenci dobili zahvalo za njihov 
trud in simbolično darilo.
Nataša Hvala Ivančič

November v znamenju 
Gregor~i~a

Kobarid je novembra zaznamovala 
110. obletnica smrti pesnika Simona 
Gregorčiča. Njemu v spomin je v 
soju venčkov zasijala Gregorčičeva 
ulica, ki po njem nosi ime in pove-
zuje hram kulture s šolo, venček pa 
krasi tudi njegovo rojstno hišo na 
Vrsnem.

Občina Kobarid je skupaj z OŠ 
Simona Gregorčiča Kobarid, Tolmin-
skim muzejem in Javnim skladom 
RS za kulturne dejavnosti, Območ-
na izpostava Tolmin ter v sodelova-
nju z društvi, zavodi in posamezniki 
pripravila niz dogodkov, ki so se zvr-
stili med 20. in 26. novembrom.

Letos mineva 50 let, odkar je Gre-
gorčičeva rojstna hiša na Vrsnem 
preurejena v muzej in ob tem veli-
kem dogodku je bil 20. novembra 

V AKCIJI OTROCI ZA VARNOST V PROMETU, ki je potekala tudi v občini Kobarid, so otroci 
izdelali obešanke za avto, nanje pa risali na temo alkohol in promet. S predstavniki policijske 
uprave so jih novembra razdelili naključnim voznikom. Foto: arhiv SPVCP Občine Kobarid

ZAVOD VARNA POT ŽELI Z DEJAVNOSTMI OPOZORITI in se zahvaliti za spoštovanje do raz-
ličnih udeležencev cestnega prometa ter spoštovanje do žrtev prometnih nesreč skozi celotno 
obravnavo po nezgodi, za spoštljiv odnos do njihovih stisk in trpljenja. Foto: arhiv SPVCP Obči-
ne Kobarid

Utrinki

Simona Gregorčiča Kobarid.
Za čiščenje, obnovo črk in druga dela 
so prostovoljno poskrbeli člani kra-
jevnega odbora, ki tudi čez leto skr-
bijo za urejenost obeležij in nanje po-
lagajo cvetje. Na pobudo predsedni-
ka ZB je spominsko obeležje v Suži-
du s sistemom peskanja brezplačno 
očistil domačin Emil Lah, ki se s to 
dejavnostjo ukvarja profesionalno.
Krajevni odbor je uredil tudi grobnico 
padlim v vasi Štoblank v Slovenski 
Benečiji, kjer se je porušil dotrajan 
podporni zid z robnikom. Čeprav naj 
bi za to skrbela država Italija, ostaja 
slednja na opozorila o nujnih sana-
cijskih potrebah gluha in pravi, da za 
to ni denarja. Tako nam ni preostalo 
drugega, kot da smo se obnove lotili 
sami. Konec koncev ne gre pozabiti 
na borce, ki so padli v zamejstvu in 
tam pustili svoja mlada življenja. 

Vprašanje, kdo naj skrbi za grobnice 
in obeležja med našimi rojaki v za-
mejstvu, pa še naprej ostaja odprto.
Besedilo in foto: Vojko Hobič, 
predsednik KO ZB NOB Kobarid

ZAdONElA PARTiZANSKA 
PESEM
Kobarid – V soboto, 12. novembra, 
je Kobarid gostil pevce iz Italije in 
Posočja. Krajevna organizacija Zve-
ze borcev za vrednote narodnoosvo-
bodilnega boja (NOB) Kobarid, 
Združenje borcev za vrednote NOB 
Bovec, Kobarid, Tolmin in sekcija 
Vsedržavnega združenja partizanov 
Italije iz Čedada so v Kulturnem do-
mu Kobarid organizirali koncert par-
tizanskih ter domoljubnih pesmi. Do-
godek je plod dobrega sodelovanje 
med organizacijama borcev z obeh 

OBNOVA SPOMINSKIH OBELEŽIJ – Letos so člani krajevnega odbora ponovno obnovili več 
spominskih obeležij.
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dan odprtih vrat z bogatim kultur-
nim programom ter sprehodom po 
zbirki s pesnikovim prapranečakom 
Pavlom Gregorčičem. Kulturni pro-
gram so sooblikovali dramski igralec 
Radoš Bolčina in učenke Glasbene 
šole Tolmin (GŠ) pod mentorstvom 
nike hribar in Sebastijana Grega. 
Mag. Damijana Fortunat Černilo-
gar, direktorica Tolminskega muzeja, 
ki je upravljavec muzeja, je povzela 
zgodovinski pregled rojstne hiše. Ko-
bariški župan Robert kavčič se je 
zahvalil tako Tolminskemu muzeju 
kot družini Gregorčič, ki skrbi za roj-
stno hišo tega velikega človeka, ki bo 
za vedno zaznamoval naše kraje.

Naslednjega dne smo v kobariški 
knjižnici prisluhnili recitalu Gregor-
čičeve poezije. Njegove pesmi so 
nam v slovenskem, angleškem, itali-
janskem in francoskem jeziku ter v 

beneškem in drežniškem narečju pri-
bližali kobariški osnovnošolci in čla-
ni Kulturnega društva Nit – Posočje, 
Benečija, Rezija. Program so glasbe-
no obogatili učenci GŠ Tolmin in 
Mešani pevski zbor Sveti Anton.

24. novembra, ko je minilo natan-
ko 110 let od pesnikove smrti, smo v 
njegov spomin položili venec ob spo-
menik na kobariškem trgu in na nje-
govem grobu. Učenci kobariške OŠ 
so ob spomeniku peli in recitirali 
njegove pesmi. Po ulicah Kobarida se 
je odvijal Maraton Gregorčičeve poe-
zije, v šolski knjižnici pa so učenci 
brali konstruktivistične predelave 
Gregorčičeve poezije, na likovni de-
lavnici ustvarjali stripe in se med 
seboj pomerili v kvizu.

V kulturnem domu je potekala 20. 
tradicionalna prireditev Prižgimo luč-
ko pesniku. Ob kulturnem programu 

kobariških petošolcev smo se v bese-
di in pesmi spomnili Gregorčičevih 
zadnjih ustvarjenih pesniških cvetk 
in njegove jeseni življenja. Po konča-
nem kulturnem delu programa smo 
pesniku ob njegovem spomeniku pri-
žgali lučko.

Osrednji dogodek, koncert Gregor-
čiču v spomin, je potekal v soboto, 
26. novembra. Na njem se je Oktet 
Simon Gregorčič Kobarid predstavil 
z izvedbami Gregorčičevih ponarode-
lih in umetnih pesmi. Svoj nastop je 
začel s pesmijo Slavčku, ki jo je pe-
sniku v čast uglasbil eden njegovih 
duhovnih naslednikov – skladatelj in 
duhovnik Avgust ipavec.

Gregorčičeve besede je v moder-
nejši izvedbi s pomočjo spremljeval-
ne skupine, ki jo sestavljajo domači 
glasbeniki Matej šarf, Branko Skočir 
in Patrik Bašelj, predstavil domači 

kantavtor Borut Skočir. Nastopil je 
z lastnimi uglasbitvami pesnikovih 
besedil, ob tem pa zapel tudi nekaj 
svojih avtorskih pesmi, ki odsevajo 
Gregorčičev domoljubni duh in spo-
ročilo človekoljubnosti. Domačim 
izvajalcem se je na odru pridružil 
Gianni Rijavec z godalnim kvarte-
tom v sestavi špele in Petre tavčar, 
kristine Markovic, Polone Praček 
in spremljevalnim ansamblom, kate-
rega člana sta Matjaž švagelj ter 
Mitja tavčar. S pesmijo je obudil 
premnogokrat zatirano slovensko na-
rodno zavest in ponos ter pesem So-
ča premierno predstavil v novi preo-
bleki, ki jo je zapel skupaj z Oktetom 
Simon Gregorčič Kobarid.

Zbrane je pozdravil in nagovoril 
kobariški župan Robert kavčič, ki je 
izrazil zadovoljstvo, da nas je Gregor-
čič ponovno združil ter na kulturne 

24. NOVEMBRA, NATANKO 110 LET OD GREGORČIČEVE SMRTI, so učenci kobariške OŠ ob 
spomeniku peli in recitirali njegove pesmi.

OSREDNJI DOGODEK OB 110. OBLETNICI PESNIKOVE SMRTI je bil koncert Gregorčiču v 
spomin.

Utrinki

strani meje. Polna dvorana je pri-
sluhnila izvajalcem, ki so prepevali 
pesmi narodov, ki so jih v najtežjih 

časih bodrile v boju proti zatiranju. 
Obiskovalci so prišli iz vsega Poso-
čja, veliko pa tudi iz sosednje Bene-

čije. Prisluhnili so tudi instrumentalni 
izvedbi pesmi ansambla Birgata Ga-
ribaldi Big Band iz Vidma, ki je še 
posebno dvignil na noge poslušalce. 
Ti so z glasnim ploskanjem pospre-
mili vsako od njihovih pesmi, ki jih v 
taki izvedbi doslej še nismo slišali.

Poleg omenjenega ansambla so na-
stopili tudi Moški pevski zbor Justin 
Kogoj Dolenja Trebuša, Coro popo-
lare della resistenza di Udine in Co-
rocosi’ di Ruda. Med drugim smo 
prisluhnili tudi pesmim Prečuden 
cvet, Topovi donite, Hasta siempre, 
Fischia il vento, Poluško polje, Attra-
verso valli e monti in Gelem gelem. 
Na koncu so združeni pevski zbori 
ob spremljavi glasbenikov zapeli 
Bella ciao in Na juriš. Slednjo so za-
radi dolgega ploskanja morali pono-
viti. Pozitivno vzdušje in pohvale za 
organizacijo nam potrjujejo dejstvo, 

da si ljudje želijo takih koncertov.
Vojko Hobič, predsednik KO ZB NOB 
Kobarid

POdE@ElSKE @ENE SE  
DRU@IJO ŽE 40 LET
Zgornje Poso~je – Sredi oktobra je 
v tolminskem kinogledališču poteka-
la slovesnost ob 40-letnici delovanja 
Kulturnega društva podeželskih že-
na Gornjega Posočja (KDPŽGP), v 
avli pa se je odprla priložnostna raz-
stava avtorice Karle Kofol.
Program so oblikovali ustvarjalci iz 
celotnega Zgornjega Posočja, od 
najmlajših do najstarejših. Slavnostni 
govorniki, svetovalka za kmečko 
družino in dopolnilne dejavnosti pri 
Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova 
Gorica (KGZ NG) Nataša Leban, 
podžupanja Občine Tolmin Martina 

SREDI NOVEMBRA JE V KOBARIDU DONELA PARTIZANSKA IN DOMOLJUBNA PESEM. Na 
koncertu so nastopili pevci z obeh strani meje. Foto: Silvo Jelinčič
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NA DNEVU ODPRTIH VRAT GREGORČIČEVE ROJSTNE HIŠE so nastopili dramski igralec 
Radoš Bolčina in učenke GŠ Tolmin pod mentorstvom Nike Hribar in Sebastijana Grega.

prireditve, ki so se odvijale tekom 
tedna, privabil številne ljubitelje nje-
gove poezije. Zahvalil se je vsem 
ustvarjalcem in soorganizatorjem 
programa.

Medijski pokrovitelj obeležitve 110. 
obletnice smrti pesnika Simona Gre-
gorčiča je bil Radio Koper, ki je po-
slušalcem predstavil Gregorčičevo 
življenje in delo ter približal lepote 
planinskega raja.
Nataša Hvala Ivančič
Foto: arhiv Občine Kobarid

Tradicionalno sre~anje 
starej{ih

Novembra je v Kobaridu potekalo 
tradicionalno srečanje starejših ob-
čank in občanov, ki ga vsako leto 
organizirata Rdeči križ Slovenije – 
Območno združenje Tolmin (RKS 
OZ) in Občina Kobarid. Zbrane je na 
začetku pozdravil in nagovoril župan 
Robert kavčič, ki je povzel celoletna 
prizadevanja občine na področju po-
moči starejšim. Predstavil je uspešen 
projekt uvedbe javnega prevoza Hop 

ON – Hop OFF KOBARID, ki je med 
turistično sezono povezal podeželje 
s centrom občine in je bil namenjen 
tako domačinom kot turistom. Sezna-
nil jih je tudi, da občina sledil potre-
bam občanov in je javni prevoz za-
gotovila tudi izven turistične sezone. 
Ta je namenjen predvsem starejšim 
občanom, ki potrebujejo prevoz do 
zdravnika, banke, trgovine … Infor-
macijo o tem, kakšne so potrebe, je 
občina Kobarid pridobila na podlagi 
anket, ki so bile izvedene med na-

ključno izbranimi prebivalci. Župan 
je izrazil tudi zadovoljstvo, da se vsa-
ko leto sreča s starejšimi občani in 
jim zaželel mirne prihajajoče praznike.

Zbrane sta pozdravila tudi ravna-
teljica OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 
Melita Jakelj in predsednik RKS OZ 
Tolmin Branko loncner, ki je pred-
stavil delo organizacije in prostovolj-
cev, ki nesebično priskočijo na po-
moč vsem, ki jo potrebujejo.

Kulturni program so posebej za to 
priložnost pripravili učenci OŠ Koba-

TRADICIONALNO SREČANJE STAREJŠIH OBČANK IN OBČANOV JE NOVEMBRA POTEKA-
LO V KOBARIDU. Zbrane je na začetku pozdravil in nagovoril župan Robert Kavčič, ki je povzel 
celoletna prizadevanja občine na področju pomoči starejšim. Foto: Nataša Hvala Ivančič

Utrinki

Kenda, državna sekretarka na Mini-
strstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Tanja Strniša, predsedni-
ca Zveze kmetic Slovenije Irena Ule 
in vodja oddelka za kmetijsko sveto-
vanje KGZNG Jože Vončina so po-
udarili velik pomen združevanja in 
delovanja žensk v Posočju.

Leta 1976 ustanovljen Aktiv kmečkih 
žena je združeval žene vseh treh da-

našnjih posoških občin. Skupina 
ljudskih pevk deluje od leta 2011, la-
ni pa so se jim pridružile še Radove-
dne zeliščarke. Od leta 1999 je dru-
štvo vključeno v Zvezo kmetic Slove-
nije.

Na predavanjih, različnih izobraževa-
njih, strokovnih izletih, srečanjih, 
kulturnih prireditvah ... žene z vese-
ljem sodelujejo in se trudijo, neguje-

jo ter ohranjajo našo bogato tradici-
jo, zapuščino naših prednikov, jo 
prenašajo na mlajše rodove in si 
močno želijo, da se jim pridruži več 
mlajših članic. Ob jubileju velja za-
hvala za uspešno delovanje vsem, ki 
so delovale v društvu in vsem, ki so 
v društvu kakor koli pomagali. Kata-
rina Vedenik je v zborniku ob 20-
letnici društva zapisala: »Žena je sr-
ce družine in če je žena zadovolj-
na, so sreča, mir in napredek v 
družini, na kmetiji in tako na vasi, v 
mestu in državi.« Po zaključenem 
kulturnem programu v kinogledali-
šču je sledilo druženje in vesel dru-
žabni večer.
Janja Kragelj, organizatorica prireditve

NA bA^i PRi POdbRdU 
PRAZNOVAli PASlEJdN’CO
Ba~a pri Podbrdu – Praznik je 20. 
novembra na Bačo pri Podbrdu pri-
vabil številne izseljence, presenetil 
pa je tudi bogat obisk iz sosednjih 
pokrajin. Ta gorska vasica, položena 
na vznožje primorskega hrbta Ko-
ble, je še pred nekaj desetletji ob 
koncu novembra že spala pod sne-
žno odejo, ki ni skopnela do pozne 

KULTURNI PROGRAM OB 40. JUBILEJU delovanja Kulturnega društva podeželskih žena 
Gornjega Posočja so oblikovali ustvarjalci iz celotnega Zgornjega Posočja, od najmlajših do 
najstarejših. Foto: Foto Červ

pomladi. Takrat se je življenje umirilo 
in se preselilo v hiše ter delavnice. 
Vaščani so se veselili paslejdn’ce, 
ko so prišli na obisk sorodniki od 
vsepovsod. Skupaj so odšli k sveti 
maši v vaško cerkvico sv. Lenarta, 
nato pa so jih v domači hiši pogostili 
in si vzeli čas za druženje. Tisti bolj 
oddaljeni so ostali tudi čez noč.

Praznik, umeščen v zadnjo nedeljo 
cerkvenega koledarskega leta, je tu-
di letos odmeval v pesmi zvonov pri-
trkovalca cveta Štendlerja. Po sve-
ti maši, ki jo je daroval podbrški žu-
pnik Danilo Kobal, s pesmijo pa 
prepletel združeni cerkveni pevski 
zbor iz Podbrda in Stržišč, je pote-
kal kulturni program. Že desetič po 
vrsti ga je obogatilo Društvo Baška 
dediščina. Po sedmih letih so v go-
ste spet prišli pevci starih ljudskih 
pesmi slovenskih pokrajin Kranjski 
furmani. Najstarejša najdena bese-
dila so v značilnem slovenskem fan-
tovskem troglasju zapeli že v cerkvi, 
z nam bolj znanimi ljudskimi napevi 
pa so pri pomniku hribovski materi 
sredi vasi počastili spomin na mate-
re in žene, ki so dale tem strminam 
svoje najboljše moči. Kako trdo in 
garaško je bilo njihovo življenje, je 
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rid pod mentorstvom učiteljice Boži-
ce špolad Žuber. Skozi igrane prizo-
re, poezijo, pesem in glasbo so sta-
rejšim občanom približali življenje in 
delo našega pesnika Simona Gregor-
čiča. Uradnemu delu s kulturnim 
programom je sledilo prijetno druže-
nje in klepet.
Nataša Hvala Ivančič

@upan se je sre~al z diplomanti
Občina Kobarid, skladno s Pravil-

nikom o dodelitvi denarnih nagrad 
diplomantom, magistrom in doktor-
jem v Občini Kobarid in sprejetim 

občinskim proračunom nagradi vsa-
kega diplomanta, magistra in doktor-
ja, ki odda vlogo z zaključno nalogo 
ter se odzove povabilu na srečanje z 
županom. Predstavitev dela na sreča-
nju je podlaga za dodelitev enkratne 
denarne nagrade in se odvija vsako 
leto dvakrat, spomladi in jeseni.

Letošnje jesensko srečanje je pote-
kalo konec oktobra v okviru prazno-
vanja občinskega praznika. Povabilu 
župana Roberta kavčiča se je odzva-
lo rekordno število diplomantov, ki 
so v jesenskem času zaključili svoj 
študij. Kavčič je v družbi podžupana 

Marka Miklaviča prisluhnil predsta-
vitvam vseh udeležencev srečanja in 
v sproščenem vzdušju z njimi pokle-
petal o načrtih, ki jih imajo za pri-
hodnost. čestital jim je za uspešen 
zaključek študija in jim zaželel veliko 
uspeha ter poguma na nadaljnji ži-
vljenjski poti.

Ob tej priložnosti bi želeli pozvati 
vse diplomante iz občine Kobarid, ki 
so diplomirali v letošnjem letu in še 
niso oddali vloge za pridobitev en-
kratne denarne nagrade, da jo vloži-
jo v roku treh mesecev od izdaje 
javne listine o diplomiranju. S tem si 

JESENSKEGA SREČANJA Z ŽUPANOM SE JE UDELEŽILO REKORDNO ŠTEVILO DIPLOMANTK IN DIPLOMANTOV.

Utrinki

pridobijo pravico do denarne nagra-
de, njihovo delo pa je širši javnosti 
dostopno v kobariški knjižnici.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

S koncertom Policijskega 
orkestra zaklju~ili 
obele`evanje 40. obletnice 
potresa

V letu 2016 smo se s številnimi 
večjimi in manjšimi prireditvami spo-
minjali nesrečnega dogodka in opo-
minjali na moč narave, ki je pred 40 
leti zaznamovala naše kraje. Bolj kot 
tistega, kar je rušilo, smo se spomi-
njali tistega, kar je vsa ta leta gradilo 
ter s tem ohranilo življenje na skraj-
nem zahodu naše občine in države.

Koncert Policijskega orkestra je bil 
zadnji dogodek, ki se je odvil v sklo-
pu obeleževanja obletnice. Glasbeni-
ki so pod taktirko nejca Bečana in 
vokalnega solista Matjaža Mraka 
poslušalcem postregli z različnimi 
glasbenimi zvrstmi – od džeza, fun-
ka, popevk in muzikala – in jih nav-
dušili. Koncert si je ogledal tudi ko-
bariški župan Robert kavčič. Ob 
zaključku leta, ki ga je zaznamoval 
spomin na Furlanski potres, je hva-
ležen vsem, ki ste na kakršenkoli 
način pripomogli k dostojni obeležitvi.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

ob spominu na svojo mater v žlah-
tnem rutarsko-grantarskem narečju 
prikazal Franc Torkar iz Granta. 
Društvo je pomnik, ki ga je iz peska 
v naravni velikosti žene s košem iz-
delala slikarka Stanka Golob, po-
stavilo leta 2012.

Čeprav so mnoga ognjišča v vasi mrzla, 

PASLEJDN’CA JE NA BAČO PRI PODRBDU PONOVNO PRIVABILA ŠTEVILNE IZSELJENCE 
IN DRUGE OBISKOVALCE. V goste so prišli Kranjski furmani, ki so pri pomniku hribovski ma-
teri z ljudsko pesmijo počastili spomin na žene, ki so dale tem strminam svoje najboljše moči. 
Kako trdo in garaško je bilo njihovo življenje, je v žlahtnem rutarsko-grantarskem narečju prika-
zal Franc Torkar iz Granta. Foto: Cveto Zgaga

na paslejdn’ci tega ni občutil nihče. Na-
smejani obrazi izseljencev in številnih 
prijateljev te gorske vasice z bohinjske 
ter cerkljanske strani, prijazni poz-
dravi in topli stiski rok ob medseboj-
nem prepoznavanju ter dobrote pri-
dnih gospodinj so ogreli srca vseh.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

hUMANiTARNOST V dRU@bi 
KVARTOPiRCEV
Podbrdo – Zadnjo novembrsko ne-
deljo je v Podbrdu kot že velikokrat 
doslej v ospredje stopila dobrodel-
nost. Župnijska karitas Podbrdo je v 
sodelovanju s krajevnimi skupnostmi 
Podbrdo, Stržišče in Hudajužna-
Obloke v šolsko telovadnico najprej 
povabila starostnike iz omenjenih 
krajev. Ob prijetnem petju skupine 
Kvartopirci in ob pogostitvi je sledil 
prijeten klepet ter medsebojno dru-

ženje, veselili pa so se tudi dobro-
delnega koncerta, ki je sledil.

Fantje iz skupine Kvartopirci so nas 
v drugem delu s pesmijo popeljali v 
Dalmacijo, slišali pa smo tudi prired-
be slovenskih popevk. Prireditev je 
povezoval Nikola Drole.

Dobrodelni koncert je bil namenjen 
naši nekdanji krajanki Majdi Šten-
kler, ki z družino živi v Kopru in ima 
hudo bolno petletno hčerko, za ka-
tero potrebuje draga zdravila, hrano 
brez pesticidov, poleg tega pa jo je 

NA DOBRODELNEM KONCERTU skupine Kvartopirci. Foto: Jože Dakskobler
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

delavci spet na najbolj 
prometnih odsekih dr`avnih 
cest v ob~ini

Na najbolj prometnih državnih ce-
stah na območju občine Tolmin je še 
nekaj odsekov, kjer bo voznikom nji-
hova potrpežljivost v prihodnje spet 
prišla prav. Tako promet že poteka 
izmenično enosmerno na odseku 
Dolenja Trebuša–Želin, v kratkem pa 
bo zaradi gradnje nadomestnega mo-
stu v Ušniku in rekonstrukcije mostu 
pri Podselu oviran tudi promet proti 
Novi Gorici.

Predvidoma v začetku prihodnjega 
leta oziroma takoj, ko bodo vremen-
ske razmere to dopuščale, bodo de-
lavci novogoriškega podjetja Ginex 
International začeli z gradnjo nado-
mestnega mostu čez Kozjak v Ušni-
ku, po katerem naj bi promet stekel 
do konca maja prihodnje leto. Kot so 
sporočili z Direkcije RS za infra-
strukturo (DRSI), novi premostitveni 
objekt ohranja lokacijo in razpon sta-
rega mostu. Na njem bodo urejeni 
vozišče in pločniki v dolžini 300 me-
trov, priključek za naselje Volčanski 
Ruti z avtobusnimi postajališči in 
javno razsvetljavo, urejeno bo odvo-
dnjavanje ter na območju mostu z 
izdelavo kamnitih pragov in kamni-
tega tlaka tudi struga potoka. V času 

V prihodnji turisti~ni sezoni 
bo sre~evanje vozil la`je

Cesta med Zatolminom in Tolmin-
skimi koriti bo začetek nove turistič-
ne sezone na najbolj kritičnem odse-
ku pričakala razširjena. 360-metrski 
odsek med zadnjo stanovanjsko hišo 
nad cesto v Zatolminu in odcepom 
za gospodarsko poslopje bodo delav-
ci novogoriškega podjetja Ginex In-
ternational do konca aprila namreč 
v celoti razširili na širino 5,5 metra, 
razširitev vmesnega 60-metrskega 
odseka pa je že bila izvedena v pre-
teklih letih.

Boštjan Uršič, ki je na Občini Tol-
min zadolžen za cestno infrastruktu-
ro, pojasnjuje, da bo razširitev v ve-
čjem delu potekala po zgornjem robu 
vozišča. Na prvih 13 metrih se bo 
vozišče s pomočjo cestnih robnikov 
s 3,5 metra postopoma širilo na 5,5 
metra, na naslednjih 107 metrih do 
že izvedene lokalne razširitve pa bo-
do vozišče razširili s pomočjo novih 
kamnitih opornih zidov. Na tem od-
seku bodo izvajalci poskrbeli tudi za 
uvoze na lastniške parcele. Na pose-
dajočem se spodnjem robu ceste bo-
do izvedli novo armirano betonsko 
krono in vgradili cestne robnike. Za 
ureditev odvodnjavanja ceste bodo 
morali nekoliko podaljšati obstoječi 

December je poseben mesec, rečemo mu tudi veseli. 
Veliko svoje energije usmerjamo v druženje, posvečamo se družini, 
prijateljem, znancem, sodelavcem. Tistim najbližjim, ki si zaslužijo 
našo posebno pozornost, poskušamo brati misli in razbrati želje, ki 
potem postanejo naše božično ali novoletno darilo. Večino ljudi ta 

decembrska ‘evforija’ osrečuje in razveseljuje, so pa tudi taki, ki se ob 
tem počutijo osamljene in prezrte. 

Naj bodo prav vsem božični prazniki veseli, 
novo leto 2017 pa zdravo, srečno in naklonjeno.

Uroš Brežan, župan

del bo promet predvidoma potekal 
po začasnem obvozu ob objektu, ce-
lotna investicija pa bo državo stala 
slabih 220.000 evrov. V nadaljevanju 
ceste proti Novi Gorici je predvidena 
rekonstrukcija mostu čez hudournik 
pri Podselu, za katero po podatkih 
DRSI trenutno poteka pregled prispe-
lih ponudb. Investicija zajema ojači-
tev prekladne konstrukcije, zaradi 
nevarnosti erozije pa bo treba s ka-
mnito betonsko zložbo obložiti skal-
no strmino do reke Soče, kar bo 
zaradi omejenega delovnega prostora 
tehnično in izvedbeno zelo zahtev-
no.

 Že v začetku oktobra letos pa je 
DRSI s Cestnim podjetjem Nova Go-
rica ter njegovima partnerjema SGP 

Zidgrad in Ginex International pod-
pisala dobrih 5,7 milijona evrov vre-
dno pogodbo za izvedbo rekonstruk-
cije 3,5 kilometra dolgega odseka na 
cesti Dolenja Trebuša–Želin. V okviru 
rekonstrukcije bodo izboljšali radije 
ceste in razširili cestišče, uredili od-
vodnjavanje, sanirali brežine, zidove 
in prepuste v dolžini 2,6 kilometra, 
uredili bodo šest avtobusnih postaja-
lišč in javno razsvetljavo na njih, 
zgradili počivališče, prestavili teleko-
munikacijske vode ter cestno opremo 
in signalizacijo. V času izvajanja del, 
ki bodo predvidoma zaključena julija 
2018, bo promet potekal izmenično 
enosmerno, urejal pa ga bo sema-
for.
Špela Kranjc

Utrinki

treba voziti na terapije. Po izgubi 
službe pa se je Majda znašla še v 
socialni stiski, zato smo ji zbrani toli-
ko bolj želeli pomagati.

Stopili smo skupaj, saj čutimo in ve-
mo, da je v slogi moč ter da je na ta 
način naša pomoč učinkovitejša.
Urška K. Mavrar

GiMNAZiJA dESETi^ GOSTilA
GlEdAli[^E AMERiCAN 
dRAMA GROUP EUROPE
Tolmin – Sredi novembra je Gimna-
zija Tolmin v sodelovanju s TNT Briti-
sh theatre na odru Kinogledališča 
Tolmin že desetič gostila priznano 
gledališče American Drama Group 
Europe (ADGE), tokrat z jubilejno 
predstavo Oliver Twist.

Začetki sodelovanja Gimnazije Tol-

GLEDALIŠKA PREDSTAVA OLIVER TWIST – Sredi novembra je Gimnazija Tolmin v sodelova-
nju s TNT British theatre na odru Kinogledališča Tolmin že desetič gostila priznano gledališče 
American Drama Group Europe. Foto: Jakob Kenda

min s tem prestižnim gledališčem, ki 
gostuje na odrih od Portugalske do 
Kitajske, segajo v leto 2007, ko so 
se srednješolcem predstavili z Žival-
sko farmo Georga Orwella. Kasne-
je so nas igralci razveseljevali z zavi-
danja vrednim repertoarjem. Uprizo-
rili so Božično pesem (»Christmas 
Carol«), Guliverjeva potovanja 
(»Gulliver’s Travels«), Let nad kukavi-
čjim gnezdom (»One Flew Over the 
Cuckoo’s Nest«), »Dr Yekyll and Mr 
Hyde«, Krasni novi svet (»Brave New 
World«), če jih naštejemo le nekaj.

Ker je prva predstava požela veliko 
navdušenja, smo se na gimnaziji od-
ločili, da na predstave povabimo tudi 
učence višjih razredov regijskih 
osnovnih šol. Tako že od leta 2008 
dalje vsakič organiziramo dve pred-
stavi z željo, da bi si predstave lahko 
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cestni prepust, prav tako bodo mora-
li podaljšati cevi obstoječe meteorne 
kanalizacije in narediti nov vtočni 
jašek. Od zaključka že razširjenega 
odseka dalje bodo na zgornjem robu 
ceste vgradili nove robnike in uredili 
uvoze na parcele ter postavili kamnit 
oporni zid. Od desnega ovinka dalje 
se razširitev z zgornjega prenese na 
spodnji rob vozišča, kjer jo bodo iz-
vedli z izkopi brežin in izgradnjo 
škarp. Razširitev bo s kamnitim 
opornim zidom zaključena med ob-
stoječim uvozom na polje in senikom 
ob cesti. Na celotnem pasu razširje-
nega odseka ceste bodo izvajalci od-
stranili slabo nosilno podlago vozi-
šča, jo nadomestiti z novo in nanjo 
položili nov asfalt.

»Na uvedbi v delo smo se z izva-
jalcem del dogovorili, da se bodo de-
la izvajala ob polovični zapori ceste 
z možnostjo krajših popolnih zapor 

(15–30 min),« je še sporočil Uršič. Ta 
investicija bo Občino Tolmin stala 
slabih 100.000 evrov, v prihodnjih 
letih pa se po Uršičevih besedah z 
enakim načinom izvedbe obeta še 
razširitev preostalega ozkega odseka 
ceste do okrepčevalnice pred vstopno 
točko v Tolminska korita.
Špela Kranjc

Aktivno sooblikovanje 
prometne prihodnosti ob~ine 
Tolmin

Občina Tolmin je skladno z evrop-
skimi smernicami v letu 2016 pristo-
pila k izdelavi celostne prometne 
strategije (CPS), katere naložbo sofi-
nancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Kohezijskega skla-
da. V njej bodo zarisane smernice 
trajnostnega razvoja prometa v nasle-
dnjih letih. Gre za ključno inovativno 
orodje pristopa k načrtovanju prome-

ta, ki klasične metode načrtovanja 
nadgrajuje z vključevanjem in sode-
lovanjem javnosti. Občina bo v okvi-
ru izdelave CPS zato z izdelovalcem 
izpeljala več javnih razprav, delavnic, 
javnomnenjskih raziskav, nagradnih 
iger in prireditev.

V okviru projekta smo v tem duhu 
organizirali prvo in drugo javno raz-
pravo, intervjuje in ankete ter izdela-
li analize, strnjene v poročilo o skle-
pnih ugotovitvah prve faze projekta. 
Na podlagi izvedene analize stanja 
tako že potekata oblikovanje in izbi-
ranje najboljših ukrepov.

V drugi fazi smo v podfazi Opre-
delitev vizije in prioritet 22. novem-
bra v Vodni hiši na Mostu na Soči 
izvedli delavnico na temo vizije ra-
zvoja prometa, na kateri je delovna 
skupina izpostavila ureditev obvoz-
nice kot glavno rešitev za sprostitev 
središča, obnovo starega mostu ter 

vzpostavitev krožne poti ob jezeru in 
površin za mirujoči promet zunaj 
središča. Podala je tudi predlog ure-
ditve povezave med železniško po-
stajo na Mostu na Soči in Tolminom, 
in sicer s povezovalno peš- in kole-
sarsko potjo v celoti. Kot pomemben 
dejavnik pri tem so poudarili tudi 
kulturno dediščino.

Dva dni kasneje je v Knjižnici Ci-
rila Kosmača Tolmin sledila tretja 
javna razprava pod vodstvom tjaše 
Podgornik in Polone Filipič, v okvi-
ru katere smo posebno pozornost 
namenili oblikovanju vizije razvoja 
prometa v občini. Razpravo smo za-
čeli s predstavitvijo dosedanjega dela 
in pomena CPS za občino Tolmin. 
Predstavili smo nekaj primerov dobre 
prakse uspešno izvedenih projektov 
trajnostne mobilnosti v Sloveniji in 
tujini. Sledila je izmenjava mnenj o 
viziji in prednostnih nalogah za ra-

NA 360-METRSKEM ODSEKU LOKALNE CESTE med Zatolminom in Tolminskimi koriti bodo 
v prihodnjih mesecih razširili vozišče, s čimer bo voznikom prihranjeno manevriranje ob sreče-
vanju nasproti vozečih, večja pa bo tudi prometna varnost. Foto: Boštjan Uršič

V KNJIŽNICI CIRILA KOSMAČA TOLMIN JE NOVEMBRA POTEKALA TRETJA JAVNA RAZ-
PRAVA V OKVIRU PRIPRAVE CPS. Na njej je bila posebna pozornost namenjena oblikovanju 
vizije razvoja prometa v občini.

Utrinki

ogledalo čim več mladih gledalcev 
in da bi se pri tem ne le zabavali, 
pač pa tudi vzljubili gledališče ter 
angleški jezik. ADGE nas s svojo 
profesionalnostjo ter izjemnim smi-
slom za humorne vložke vsakič zno-
va prepriča in zato jih bomo na naš 
oder zagotovo povabili tudi v prihod-
nje.
Zvonka Dalić Rink, profesorica angle-
ščine in organizatorica prireditve

dRU@AbNO @iVlJENJE SE 
VRA^A V TOlMiNSKi hOTEl 
dVOREC
Tolmin – V Hotelu Dvorec, ki je po-
novno stoodstotno v tolminskih ro-
kah, si z organizacijo pestrega dru-
žabnega dogajanja prizadevajo hotel 
ponovno približati lokalnemu prebi-
valstvu. Že dobra dva meseca se 

fica poskrbele za dobro voljo. Obi-
skovalci so lahko uživali tudi na har-
monikarskem večeru z Niko Rutar 
in prijatelji, na bluz-rock-folk-country 
glasbenem večeru s skupino Prosti 
pad, še posebej pa je bilo veselo na 
martinovanju ob nastopu Dua Baka-
lina. Eksotični Dvorčev večer v ritmih 
polinezijskega plesa in koktajlov je 
obiskovalce popeljal v daljne kraje 
Francoske Polinezije na otok Tahiti v 
Pacifiškem oceanu. Trenutno si v 
hotelu lahko ogledate razstavo slik 
članov Kulturnega društva likovnih 
ustvarjalcev Tolmin.

Glede na dobro obiskanost in spre-
jetost so Dvorčevi večeri postali pet-
kova stalnica hotela. Kaj vse se nam 
obeta v prihodnje, pa si lahko ogle-
date na spletni strani hotela.
M. U.

DVORČEVI VEČERI so, sodeč po dobri obiskanosti in sprejetosti med lokalnim prebivalstvom, 
postali petkova stalnica hotela. Foto: P. G.

vsak petek v njem odvijajo družabni 
Dvorčevi večeri na različne tematike 
– od likovne, glasbene, gledališke, 
plesne, literarne umetnosti.
Prvi Dvorčev večer z odprtjem raz-
stave slik iz peska slikarke Stanke 

Golob in nastopom učencev Glas-
bene šole Tolmin je bil zelo dobro 
obiskan. Sledil je gledališki večer s 
komedijo za odrasle v izvedbi Ta 
pravih pup iz Brd, ki so s svojim hu-
domušnim nastopom v dvorani Gro-
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zvoj občine Tolmin. Poudarek razpra-
ve je bil na pomenu obvoznice ter 
ureditvi ustreznih peš- in kolesarskih 
poti. Izpostavljena je bila delna za-
pora središča, saj bi s tem ukrepom 
Tolmin posledično ostal manjše re-
gijsko upravno in izobraževalno sre-
dišče ter dnevni urbani center, ki 
ohranja povezave v mestu in s sose-
dnjimi naselji ter občinami.

Večina udeležencev, povabljenih k 
opredelitvi in izboru najboljših pred-
stavljenih predlogov na temo, v ka-
kšni občini bi želeli živeti, je glaso-
vala za občino s povezanim sistemom 
javnega prometa, urejenimi kolesar-
skimi in pešpotmi (učinkovita obči-
na) ter občino, ki spodbuja oblike 
sožitja med središčem in podeželjem 
v regiji (vključujoča občina).

Razpravi je sledilo oblikovanje vi-
zije prometne ureditve občine Tol-
min, na temo katere si boste januar-
ja prihodnje leto že lahko ogledali 
razstavo.

Ker si želimo strategijo čim bolj 
prilagoditi zahtevam in željam obča-
nov ter tako zagotoviti, da bodo upo-
števana stališča vseh uporabnikov, 
vas vabimo, da se udeležite še za-
dnje, četrte javne razprave na temo 
ukrepov, ki bo 12. januarja 2017 v 
tolminski knjižnici. Tako nam lahko 
pomagate pripraviti sveženj ukrepov 
za celostne in trajnostne rešitve na 
področju prometa. Na dogodku bo-
mo tudi žrebali nagrade za vse anke-
tirance, ki so v začetnih fazah pro-
jekta oddali veljavno izpolnjen anke-
tni vprašalnik. Ta nam je in bo v 
veliko pomoč pri prepoznavanju pro-
blemov ter odkrivanju rešitev za na-
daljnji prometni razvoj občine.
Besedilo in foto: MK Projekt, PNZ in b22

bazilika miru po 100 letih 
na dunaju

Razstava Tolminskega muzeja Spo-
minska cerkev sv. Duha v Javorci – sto 
let bazilike miru je od 3. do 27. no-
vembra gostovala v Vojnozgodovin-
skem muzeju na Dunaju, še pred tem 
pa so jo premierno na ogled postavi-
li junija v Tolminskem muzeju, saj je 
plod raziskovalnega dela tamkajšnje 
direktorice mag. Damjane Fortunat 
Černilogar. 

Ta je na Dunaju v zapuščini arhi-
tekta cerkve Remigiusa Geylinga s 
pomočjo njegovih vnukov odkrila 
številne doslej še neznane vire, ki 
dodatno osvetljujejo okoliščine sno-
vanja, načrtovanja in izgradnje cer-
kve, ki je pred 100 leti po le 184 dneh 
zrasla na vzpetini v dolini Tolminke. 

Razstavo, ki je na prestižni lokaciji 
na Dunaju gostovala na pobudo slo-
venskega veleposlanika dr. Andreja 
Rahtena in je prevedena tudi v nem-
ški jezik, je ob odprtju predstavila 
avtorica sama. Dogodka so se med 
drugimi udeležili tudi slovenska mi-
nistrica za obrambo Andreja katič, 
avstrijski minister za obrambo in 
šport mag. hans Peter Doskozil, slo-
venski veleposlanik v Avstriji dr. An-
drej Rahten, tolminski župan Uroš 
Brežan in direktor muzeja dr. Mario 
christian Ortner. Župan Brežan je v 
svojem nagovoru opozoril predvsem 
na izjemnost tega spomenika, za ka-
terega so v 100-letni zgodovini poskr-
bele in ga obnavljale kar štiri različne 
države, saj so v njem prepoznale vre-
dnoto, skupno vsem – mir. Prisotne 

je povabil, da spominsko cerkev v 
Javorci, ki je postavljena v idiličnem 
naravnem okolju Triglavskega naro-
dnega parka in Julijskih Alp, tudi 
sami obiščejo. Odprtje razstave, ki se 
je je zaradi ugledne institucije, v ka-
teri je postavljena, in zaradi številnih 
visokih gostov udeležilo tudi veliko 
obiskovalcev in predstavnikov medi-
jev, je Občina Tolmin v sodelovanju 
z Lokalno turistično organizacijo 
Sotočje izkoristila tudi za turistično 
in kulinarično predstavitev občine, 
doline Soče in Goriških Brd.

Kot je povedala mag. Damjana For-
tunat černilogar, ki so jo poslušalci 
Vala 202 na ta račun izbrali tudi za 
ime tedna, so odmevi na razstavo 
pozitivni, čestitk in pohval ne manj-
ka, še posebej so bili gostitelji veseli, 

Utrinki

RAZSTAVA OB 100. OBLETNICI CERKVICE V JAVORCI je novembra gostovala v Vojnozgodovinskem muzeju na Dunaju. Odprtja so se med 
drugim udeležili (z leve proti desni): arhitektova vnuka Jutta in Michael Geyling, direktor muzeja dr. Mario christian Ortner, avstrijski minister za 
obrambo in šport mag. Hans Peter Doszkozil, slovenska obrambna ministrica Andreja Katič, tolminski župan Uroš Brežan, avtorica razstave ter 
direktorica Tolminskega muzeja mag. Damjana Fortunat Černilogar in slovenski veleposlanik v Avstriji dr. Andrej Rahten. Foto: Marko Kovič

25. lETNi ZbOR GORSKih 
TEKA^EV
Podbrdo – V Podbrdu, zibelki gor-
skih tekov, je septembra potekal 25. 
letni zbor gorskih tekačev, na kate-
rega sta vabila Izvršni odbor (IO) 
Združenja za gorske teke pri Atletski 
zvezi Slovenije (AZS) in Organizacij-
ski odbor Podbrdo Trail Running fe-
stivala. V pozdravnem govoru je 
podžupanja občine Tolmin Martina 
Kenda poudarila pomen tekov in se 
zahvalila vsem, ki na kakršenkoli na-
čin pripomorejo k organizaciji tovr-
stnih dogodkov. Ob tej priložnosti so 
udeleženci obujali tudi zgodovino 
gorskih tekov. Pisati so jo začeli av-

gusta 1970, ko so domačini Peter 
in Ivan Čufer ter Marko Daksko-
bler tekli na prvem teku na Črno 
prst, ki so ga poimenovali po takra-
tnem predsedniku Planinskega dru-
štva Podbrdo Ivanu Anderletu. 
Marko Dakskobler, ki je bil tudi prvi 
zmagovalec teka na Črno prst, se 
spominja, da so bili takrat drugačni 
časi. Čuden je bil tisti, ki je tekel, 
danes pa je čuden tisti, ki ne teče. 

V PODBRDU JE JESENI POTEKAL 25. LE-
TNI ZBOR GORSKIH TEKAČEV, na katerem 
so udeležencu obujali tudi spomine na začet-
ke gorskih tekov, ki sežejo v leto 1970. Na fo-
tografiji so tekači prvega teka na Črno prst 
(od leve): Ivan in Peter Čufer ter Marko 
Dakskobler. Foto: S. R.
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ŠTIRI NAJVEČJA POSOŠKA PODJETJA – tolminska ITW Metalflex in Hidria AET, TKK Srpe-
nica in bovška Mahle Letrika – so tolminski gimnaziji na pomoč priskočila pri promociji šolske-
ga programa. V ta namen so skupaj z znanim TV-voditeljem in komikom Vidom Valičem posne-
la promocijski video.

da je razstava dvojezična in tudi v 
nemškem jeziku. Monografija o Ja-
vorci, ki je izšla ob razstavi, pa je že 
pred odhodom na Dunaj doživela 
prvi ponatis. »Nekega dne sem preje-
la celo klic znanke iz Prage, ki se je 
udeležila simpozija na Dunaju. Spo-
ročila mi je, da si ogleduje razstavo, 
da je kupila knjigo o Javorci in da mi 
čestita. Vnukinja snovalca cerkve v 
Javorci Jutta Geyling pa mi je že 
kmalu po odprtju razstave pisala, da 
sta z bratom Mihaelom prejela več 
klicev z izraženim navdušenjem tako 
nad razstavo kot nad dogodkom ter 
z željo po skupnem ponovnem obi-
sku. Kot je dejala, je bilo po njihovem 
mnenju z razstavo opravljeno veliko 
delo. Še posebej sem vesela, da je 
razstava pri obiskovalcih vzbudila 
toliko zanimanja, da si mnogi želijo 
cerkev videti tudi in situ. Jutta mi je 
tudi že pisala, da bo naslednje leto 
veliko ljudi obiskalo našo dolino in 
Javorco,« z zadovoljstvom pripovedu-
je avtorica razstave. Ker razstava v 
mesecih, ko je bila na ogled v Tol-
minskem muzeju, ni bila deležna 
tolikšne medijske pozornosti, si je 
mnogi verjetno niso ogledali. Ti ima-
jo novo priložnost, saj je od 1. de-
cembra do 31. januarja 2017 na ogled 
v Kulturnem centru Lojze Bratuž v 
italijanski Gorici.

Dan kasneje, 4. novembra, sta Ve-
leposlaništvo RS v Avstriji in Občina 
Bruck na Litvi (Bruck an der Leitha) 
v tem mestu, le 40 kilometrov odda-
ljenem od Dunaja, odprla razstavo o 
nekdanjem begunskem taborišču. 
Bruck na Litvi leži ob državnih me-
jah Avstrije z Madžarsko in Slovaško, 
v njegovi bližini pa je bilo med prvo 
svetovno vojno veliko begunsko ta-

borišče. V njem je med leti 1915 in 
1918 bivalo tudi približno 5.000 be-
guncev iz Slovenije, predvsem iz So-
ške doline, zato je kraj, čeprav leži v 
neposredni bližini Dunaja, dobil tudi 
slovensko ime Bruck na Litvi. Na 
mestu barak, v katerih so bivali be-
gunci, je postavljeno obeležje v spo-
min na 483 beguncev iz občin ob 
Soči, ki so tu umrli. K obeležju so 
predstavniki Avstrije in Slovenije po-
ložili vence, v kratkem programu pa 
so sodelovali pevci iz Okteta Simon 
Gregorčič. Odprtja razstave v mestni 
dvorani se je poleg visokih predstav-
nikov Avstrije in Slovenije, ki so bili 
prisotni že na odprtju razstave o Ja-
vorci na Dunaju, udeležil tudi dežel-
ni glavar avstrijske zvezne dežele 
Spodnja Avstrija dr. erwin Pröll. 
Razstava prikazuje gradnjo taborišča 
in predvsem bivanje beguncev v 
njem. Razstavljeni registri rojstev in 
smrti, ki so jih vodili, dokazujejo, da 
je tam bivalo tudi veliko beguncev iz 
vasi v neposredni bližini Tolmina.
Davor Simčič, Občina Tolmin, in Špela 
Kranjc

Ob~ina Tolmin med 
energetsko najbolj var~nimi 
slovenskimi ob~inami

V  o k v i r u  ko n fe re n c e  E n .
management&En.občina, ki je name-
njena k spodbujanju, informiranju in 
ozaveščanju lokalnih skupnosti o po-
menu učinkovite rabe energije, so 12. 
oktobra v Ljubljani podelili tudi na-
grade za energetsko najučinkovitejše 
občine v Sloveniji. V natečaju En.
občina 016, ki ga že sedmo leto za-
pored pripravlja Energetika.NET, so 
se v finale uvrstile občine Miren - 
Kostanjevica, Nazarje in Preddvor 

med malimi občinami, Pivka, Tolmin 
in Vrhnika med srednje velikimi ob-
činami ter Velenje, Jesenice in Škofja 
Loka med velikimi občinami. Stro-
kovno komisijo so v svojih kategori-
jah najbolj prepričale občine Miren 
- Kostanjevica, Pivka in Velenje, ki je 
bila tudi absolutna zmagovalka. Ob-
čina Tolmin je na omenjenem nate-
čaju že zmagala, in sicer leta 2012.
ŠK

Srednje{olski program 
strojni{tva morda na 
tolminski gimnaziji

V začetku januarja, ko bo Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost in 
šport (MIZŠ) objavilo Razpis za vpis 
v srednje šole 2017/2018, bo dokonč-
no znano, ali bo v prihodnjem šol-
skem letu na Gimnaziji Tolmin po-
tekal tudi srednješolski program 
strojni tehnik. Kot pojasnjuje ravna-
teljica mag. Branka hrast Debeljak, 
so si za vpeljavo dodatnih srednješol-

skih programov na tolminski gimna-
ziji prizadevali že minula leta, saj se 
»zmanjšanje števila otrok v generaci-
jah, ki ga v šolah čutimo že skoraj 
desetletje, počasi prenaša tudi na trg 
dela. Tam se zlasti soočajo s pomanj-
kanjem zlasti tehniško izobraženih 
kadrov, kar lahko vpliva na njihove 
razvojne načrte.«

Idejo o vpeljavi srednješolskega 
programa strojništva na tolminsko 
gimnazijo je pozdravilo tudi posoško 
gospodarstvo, tako da so se že maja 
letos srečali predstavniki Gimnazije 
Tolmin in Šolskega centra (ŠC) Nova 
Gorica, predstavniki vseh posoških 
občin in večjih podjetij ter Gospodar-
ske zbornice Slovenije – Območne 
zbornice za severno Primorsko (GZS 
– OZ). Predstavili so pobude ter pre-
gledali možnosti in potrebe gospo-
darstva. V delovno skupino, ki vodi 
aktivnosti za vpeljavo programa stroj-
ni tehnik v Tolminu, so imenovali 
ravnateljico Gimnazije Tolmin mag. 

Utrinki

Peter pa se lahko pohvali z udelež-
bo na vseh 23. tekih na to veliča-
stno goro.

»Mlajši brat« tega teka je Gorski ma-
raton štirih občin (GM4O), ki je za-
dnja leta prerasel v pravi tekaški fe-
stival. Jože Dakskobler, »oče« tega 
maratona, je povedal, da takega te-
kaškega dogodka ne bi bilo brez so-
delovanja ekipe prostovoljcev, ki ga 
pripravljajo ali pomagajo ob progi.

Na tokratnem letnem zboru so »po-
tegnili črto« pod preteklo in predsta-
vili načrte za novo sezono. O vsem 
tem sta spregovorila predsednik 
AZS Roman Dobnikar in Tomo 
Šarf, predsednik IO Združenja za 

gorske teke pri omenjeni zvezi ter se 
zahvalila organizatorjem vseh sed-
mih gorskih tekov po Sloveniji.

Vrhunec večera je bila podelitev pri-
znanj najuspešnejšim gorskim teka-
čem in tekačicam v pretekli sezoni. 
V posameznih kategorijah so pokale 
in praktične nagrade prejeli prvi trije 
uvrščeni, glede na skupno število 
točk, ki so jih dosegali na posame-
znih gorskih tekih. Med najuspe-
šnejšimi so tudi trije iz Posočja: 
Marta Šorli (Pušeljc gorskih tekov) 
za 3. mesto med veterankami, Rok 
Bratina (TD Bovec) za 3. mesto 
med člani in Tobi Gabršček (TD 
Bovec) za 2. mesto med starejšimi 

dečki. Zvezdi večera sta bila naj te-
kača sezone 2016, Karmen Klanč-
nik (ŠD Naklo) in Miran cvet (KGT 
Papež). Ta naslov sta si prislužila za 
najboljši skupni seštevek točk pri 
vseh gorskih tekih v sezoni.

Jubilejni letni zbor, ki se je zaključil s 
prijetnim druženjem, sta hudomušno 
povezovala domačinka Miranda 
Bratkič in Ervin Čurlič, glasbeno 
pa so ga popestrili pevke ter pevci 
Otroškega pevskega zbora OŠ Pod-
brdo pod vodstvom Monike Bagon 
in Aleksandre Sare Šmitek. Pod-
brdo bo v duhu gorskega teka spet 
oživelo junija in septembra prihodnje 
leto.
Urška K. Mavrar, prostovoljka GM4O

TOlMiNSKi SKYRUNNER 
OSVAJA SVETOVNE VRhOVE
»Skyrunning« je ekstremna discipli-
na gorskega teka, ki poteka v viso-
kih gorah in vključuje strme vzpone 
ter tehnično zahtevne spuste. Tek-
me se izvajajo pod okriljem Medna-
rodne Skyrunning zveze in potekajo 
po vsem svetu. Če pri nas skyrun-
ning še ni razširjen, pa v tujini že do-
življa velik uspeh. Na nekaterih tek-
mah se zbere tudi do 10.000 gle-
dalcev, ki spremljajo boje najboljših 
gorskih tekačev sveta.

Z letošnjimi rezultati (4. mesto na fi-
nalni tekmi Svetovne serije v italijan-
skemu kraju Limone sul Garda) se je 
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Branko Hrast Debeljak, direktorja ŠC 
Nova Gorica egona Pipana, direkto-
rico GZS – OZ za severno Primorsko 
mag. nevenko Volk Rožič in direk-
torja bovškega podjetja Mahle Letrika 
Mitjo Gorenščka. Tolminski župan 
Uroš Brežan je optimističen: »Namig 
in potreba po kadrih, ki je prišla s 
strani posoškega gospodarstva, je na 
Gimnaziji Tolmin našla primeren in 
hiter odziv. Verjamem, da bo delovna 
skupina uspela pripraviti dovolj pre-
pričljiv predlog za ministrstvo in se 
bodo po visokošolskem programu 
strojništva na tolminski gimnaziji zo-
pet lahko izobraževali srednješolci za 
poklic strojnika, ki je v naših podje-
tjih trenutno najbolj zaželen.«

Kot je povedala Hrast Debeljakova, 
je ŠC Nova Gorica zaprosil MIZŠ za 
dislocirani oddelek programa strojni 
tehnik v Tolminu. »Odločitev je v ro-
kah ministrstva. Ker gre za javni pro-
gram, ga bo ministrstvo v tem prime-
ru tudi financiralo, potekajo pa tudi 
pogovori o možnem sofinanciranju,« 
je še dodala. Program bo potekal v 
Tolminu in bo identičen programu 
strojni tehnik v Novi Gorici. Splošne 
predmete bi poučevali profesorji tol-
minske gimnazije, strokovne pa pro-
fesorji iz Nove Gorice. V višjih letni-
kih je v učnem načrtu tudi nekaj 
praktičnega dela, ki bi ga po ravna-
teljičinih predvidevanjih sprva izvedli 
v strnjeni obliki tako, da bi dijakom 
organizirali prevoz v Novo Gorico. 
»Če bo program v Tolminu odobren, 
se je posoško gospodarstvo zavezalo, 
da bo vsem dijakom zagotovilo ka-
drovske štipendije,« z veseljem napo-
veduje ravnateljica.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Tolminska obmo~na karitas 
v novih prostorih

Tolminska območna karitas od 
20. oktobra domuje v novem Centru 
Karitas. Svoje nove prostore je s pod-
poro vseh duhovnikov Dekanije Tol-
min ta humanitarna organizacija 
našla v Brunovem drevoredu v nepo-
sredni bližini tolminske župnijske 
cerkve, kamor se je preselila iz stav-
be Varstveno-delovnega centra Tol-
min. S tem so na enem mestu zao-
krožene vse tri dejavnosti Cerkve: 
bogoslužje, oznanjevanje in Karitas.

Center Karitas je svoj novi dom 
našel na 85 m2 v pritličju družinske 
hiše tolminske pesnice ljubke šorli, 
ki je v eni od svojih pesmi zapisala: 
»Skozi srečo in gorje pesem moja eno 
išče – pot v človekovo svetišče, ki mu 
pravimo srce.« človek z ljubečim sr-
cem ima vedno nekaj, kar lahko da, 
in tudi pri nakupu in ureditvi prosto-
rov so pomagali: Škofijska karitas 
Koper, Občina Tolmin, nekatera po-
djetja, številni dobrotniki in seveda 
naši prostovoljci – nekateri finančno 
in materialno, drugi pa z delom ali 
nasveti … Prostore je blagoslovil ko-
prski škof in predsednik Škofijske 
karitas Koper dr. Jurij Bizjak. Oba s 
tolminskim županom Urošem Breža-
nom sta ob odprtju poudarila, koliko 
dogovarjanja in dobre volje je potre-
bno pri reševanju težav, vendar smo 
nazadnje zadovoljni, če naše delo 
obrodi sadove. Namestnica ravnatelja 
Škofijske karitas Koper in koordina-
torka ukrepa hrane EU pri Slovenski 
Karitas Jožica ličen je obljubila, da 
se bo še naprej trudila, da v skladišču 
ne bo zmanjkalo hrane za ljudi, ki jo 
potrebujejo. Po njenih zagotovilih se 

do leta 2020 to zagotovo ne bo zgo-
dilo. Predsednik Tolminske območne 
karitas Slavko Obed pa je dejal, da 
naj bo po njegovih željah to kraj, kjer 
bo svetila luč, kajti ta vedno privablja 
ljudi. Center Karitas v Tolminu ima 
uradne ure ob četrtkih, in sicer vsak 
drugi in tretji četrtek v mesecu od 8. 
do 10. ure, vsak prvi, tretji in peti če-
trtek v mesecu pa od 16. do 18. ure.

Velikokrat največ povedo prav šte-
vilke. V Centru Karitas v Tolminu 
smo lani razdelili več kot 30.000 ki-
logramov hrane, pripravili več kot 
3.000 paketov, pomoč je prejelo več 
kot 400 družin in 250 posameznikov. 
Približno 60 odstotkov hrane finan-
cirata EU in država, 30 odstotkov jo 
nabavi Škofijska karitas Koper, okoli 
10 odstotkov pa Tolminska območna 
karitas oziroma je darovana (košarica 
v trgovini, prinesena v skladišče). 
Število prejemnikov pomoči niha, saj 
je ta močno odvisna od količine hra-
ne, ki jo imamo na razpolago. Oce-
njujemo, da je socialno ogroženih in 
pomoči potrebnih približno deset 

NOVE PROSTORE CENTRA KARITAS V TOLMINU je blagoslovil koprski škof in predsednik 
Škofijske Karitas Koper dr. Jurij Bizjak. Foto: Pavel Presel

odstotkov prebivalcev, zlasti gre iz-
postaviti starejše ljudi, ki imajo majh-
ne pokojnine in živijo sami. Otrokom 
pred začetkom šolskega leta poma-
gamo z vrednostnimi boni in zvezki, 
26 otrok je vključenih v posvojitev na 
daljavo in je za vsakega namenjenih 
mesečno 25 evrov, mi pa z vsakim 
poiščemo najboljši način, da ta sred-
stva porabijo. Želeli bi več posvojite-
ljev, saj so potrebe mnogo večje, kot 
je v ta namen razpoložljivih sredstev. 
Prav tako opravimo veliko obiskov na 
domu, v bolnišnici in domu za osta-
rele.

Tolminska območna karitas zdru-
žuje 120 stalnih in 80 občasnih pro-
stovoljcev, ki so lani opravili prek 
11.000 prostovoljnih ur, letos pa bo 
ta številka prav zaradi selitve in ure-
ditve skladišča mnogo, mnogo večja. 
Blagoslov novega skladišča je bil za-
to praznik tako za vse sodelavce Ka-
ritas kot tudi za vse prejemnike po-
moči. 
Darja Obid, voditeljica Tolminske 
območne karitas

Utrinki

v mednarodno ekipo Salomon uspe-
lo uvrstiti tudi Roku Bratini iz Tolmi-
na. Konec oktobra je na Severnem 
Irskem upravičil Salomonovo zaupa-
nje in na 35 km dolgi progi s 3.370 
metri vzponov in spustov osvojil 2. 
mesto. »Tekma je bila zelo zahtev-
na, saj je bilo treba premagati kar 
devet hribov. Ob tem pa se je bilo 
treba spopasti še z muhastim oto-
škim vremenom,« se spominja Rok, 
ki kljub temu da se letošnja sezona 
počasi zaključuje, že pogleduje proti 
naslednji. »Želim si postati še bolj-
ši, trenirati še več in se na ta način 
skušati zavihteti na sam svetovni 
vrh. Tolminsko mi nudi odlične po-
goje za trening, sam pa ji to z re-
zultati vračam,« še dodaja.

Zaupa nam, da se mu v glavi že dol-
go plete projekt Triglav – hitrostni 
vzpon. Rad bi namreč napadel re-
kord, ki je trenutno s časom 
1:29:00 v lasti Gorenjca Nejca Ku-
harja, in ga prinesel v Tolmin. Ker 
se mu naslednje leto obeta ogro-
mno število tekem širom sveta, se 
ne bo branil pomoči potencialnih 
sponzorjev, saj pravi, da bo ob tem 
še naprej z veseljem promoviral de-
javnosti v naših krajih.
R. T.

USPEHE EKSTREMNEGA GORSKEGA TE-
KAČA ROKA BRATINE lahko spremljate tudi 
na spletni povezavi www.rokbratina.si. Foto: 
Martina Valmassoi
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Razglednice so se prvi~ pojavile v 70. letih 19. stoletja in so kmalu postale zelo priljubljene. Iz tega obdo-
bja imamo na njih ohranjene nekdanje podobe mest, trgov, ulic in pomembnej{ih ustanov. Pogosto so 
izra`ale navdu{enje nad dr`avo, dinastijo, narodom, junaki ali pa so slu`ile kot vo{~ila ob dr`avnih, cer-
kvenih ali osebnih praznikih. 

Slovenske vojne razglednice

M otiv izdajanja razglednic je bil pogosto 
povezan z namenom zaslužka. Založni-
ki so tekmovali v izdaji čim bolj privlač-

nih božičnih in velikonočnih razglednic, razglednic 
ob godovnih praznikih, zanimivih razglednic kra-
jev, stavb, obrtniki pa so promovirali svojo dejav-
nost (gostilne, hotele, obrtne delavnice …). Glede 
na njihovo priljubljenost med ljudmi si ni mogoče 
prestavljati, da ne bi na razglednicah svojega pe-
čata pustila tudi 1. svetovna vojna.

Vojne razglednice so imele propagandi in profi-
tni namen. Največ so jih natisnili državni propa-
gandni uradi, ki so z idealiziranimi prizori vojaških 
zmag in premoči nad nasprotnikom skrbeli za 
poveličevanje vojne. Vojno so skušali predstaviti 
lepšo, kot je v resnici, pripravljenost za boj pa kot 
izraz zvestobe cesarju, narodu in državi. S tega 
vidika zato presenečajo razglednice, ki so nastale 
na Slovenskem in niso bile plod državnih ustanov. 
Na večini od njih je opaziti protivojno razpoloženje 
in usode vojakov, njihovih deklet, žena in otrok. 
Iz tega obdobja so najbolj znane razglednice iz 
serije Vojna v slikah, ki jih je oktobra 1914 pri 
Katoliški bukvarni v Ljubljani začel izdajati me-
sečnik Bogoljub. V prvi skupini je izšlo 16 razgle-
dnic, večinoma z nič kaj junaškimi prizori: Marija 
na bojnem polju, Marija je mimo šla, sv. Peter 

IN TUJCE ZEMLJE LAČNE UTOPI … – Razglednica iz serije 
Vojna v slikah (št. 75/6. skupina), ki je izšla novembra 1915 in 
je delo avtorja Ivana Vavpotiča.

BORO(J)EVIĆ IN GREGORČIČ OB SOČI – Razglednica iz 
serije Vojna v slikah (št. 97/9. skupina), ki je izšla julija 1916 in 
je delo avtorja Antona Koželja.

Utrinki

USPE[NO lETO ZA 
FUNdACiJO
Kobarid – Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju« (Fundacija) uspe-
šno zaključuje letošnje koledarsko 
leto. V sodelovanju z različnimi insti-
tucijami je z vpisom nominacije »Pot 
miru od Alp do Jadrana – dediščina 
prve svetovne vojne« na Unescov 
Poskusni seznam svetovne dedišči-
ne naredila prvi korak za dosego 
vpisa na Seznam svetovne dedišči-
ne. Skupaj s Posoškim razvojnim 
centrom kot vodilnim partnerjem je 
bila uspešna na razpisu Transnacio-
nalnega programa Podonavje. Na 
temo prve svetovne vojne, njene de-
diščine in zgodovinskega turizma je 
uspela povezati 14 projektnih in 11 

strateških partnerjev iz 11 držav. 
Projekt Networld se bo izvajal od ja-
nuarja 2017 do junija 2019. Kot vo-
dilni partner pa je Fundacija na raz-
pis Programa sodelovanja Interreg 
Italija-Slovenija prijavila projekt Pot 
miru – Via di pace, katerega rezulta-
ti bodo znani poleti 2017.

V sodelovanju z ljubljansko Filozof-
sko fakulteto je pripravila tretjo raz-
stavo na temo ženske in prva sve-
tovna vojna, z Občino Kanal ob Soči 
pa razstavo o Kanalu med soško 
fronto. Od Trente do Sveta pri Ko-
mnu in Pivke je organizirala ali soor-
ganizirala 30 prireditev ter pri tem 
sodelovala z Znanstveno-raziskoval-
nim centrom Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti ter mnogimi 

občinami, muzeji, društvi, turistični-
mi ponudniki in informacijskimi cen-
tri. Pri številnih dejavnostih so sode-
lovale različne madžarske organiza-
cije. Domačim in tujim obiskovalcem 
je Fundacija nudila vodene pohode 
na zgodovinske točke vzdolž nekda-
nje soške fronte, danes Poti miru. 
Informacijski center v Kobaridu je 
obiskalo okoli 26.000 ljudi, med nji-
mi tudi zgodovinarji in novinarji iz 
mnogih držav. Soško fronto in Pot 
miru je Fundacija predstavila na sim-
pozijih v Pragi in Sarajevu. Ideja Poti 
miru se postopoma širi tudi na ob-
močje Kranjske Gore, Bohinja, Idrije 
in Logatca, Fundacija pa se skupaj s 
Kobariškim muzejem, Občino Koba-
rid in drugimi organizacijami že pri-

pravlja na obeleževanje stoletnice 
konca soške fronte.
Maša Klavora, Ustanova »Fundacija 
Poti miru v Posočju«

Ob SO^i 1915–1917, 
ObMO^JE Ob^iNE KANAl 
Ob SO^i V ^ASU SO[KE 
FRONTE
Kanal – Občina Kanal ob Soči je v 
sodelovanju z Ustanovo »Fundacija 
Poti miru v Posočju« na železniški 
postaji postavila razstavo Ob Soči 
1915–1917, območje občine Kanal 
ob Soči v času soške fronte. Ta je 
nastala ob 110. obletnici Bohinjske 
proge, predstavlja pa najpomemb-
nejšo dediščino prve svetovne vojne 
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MARIJA NA BOJNEM POLJU – Razglednica iz serije Vojna v 
slikah (št. 1/1. skupina), ki je izšla oktobra 1914 in je delo av-
torja Maksima Gasparija.

sprejema padle v nebo, molitev pred vaško kapelo, 
slovo od doma, slovo od družine, mož piše ženi, 
rešilna postaja Rdečega križa, slovenska dekleta 
Rdečega križa, ranjenci pri zabavi. Motivi »ki so v 
najtesnejši zvezi s sedanjo grozepolno vojsko, in 
vendar tako ljubke, domače, se bodo namah pri-
kupile vsakomur,« je zapisal založnik. Le redke so 
prikazovale prizore bojevanja in nadvlade nad na-
sprotnikom. V vojnih letih 1914–1918 je izšlo 14 
skupin razglednic, vendar je od tretje skupine da-
lje nad njihovo izdajo bdela uprava mesečnika 
Ilustrirani glasnik. Zadnja skupina z vojnimi mo-
tivi Vojske v slikah je izšla februarja 1918, julija pa 
ji je sledila še skupina Dekleracijskih razglednic 
(gibanje za združitev Slovencev, Hrvatov in Srbov 
v avtonomno enoto pod habsburškim vodstvom). 
Avtorji razglednic so bili tedaj najprepoznavnejši 
slovenski slikarji: Maksim Gaspari, henrik (hin-
ko) Smrekar, Anton koželj, Fran tratnik, Valen-
tin hodnik in ivan Vavpotič. Šest izmed teh raz-
glednic (štirje različni motivi) so bili marca, julija 
in oktobra 1916 prepovedani ter so bili izdani šele 
februarja 1918: Marija tolaži ranjenca, Jezus tolaži 
ranjenca, Oj, ta vojaški boben in Rožmarin. Raz-
glednice so imele tudi humanitarno noto, saj je 
izdajatelj poudarjal dobrodelnost in obljubljal po-
moč oslepelim vojakom ter goriškim beguncem.

So{ka fronta in Simon Gregor~i~
Prav posebno mesto je na razglednicah Vojna v 

slikah dobil Simon Gregorčič in njegove pesmi. 

dnic. V junijski (1915) skupini se sicer še vedno 
pojavljajo razglednice s pridanimi verzi Gregorči-
čevih pesmi (Njega ni!, Vojakove neveste poroka, 
Oj z Bogom, ti planinski svet!), se pa poleg njih 
pesnik prvič pojavi kot osrednji motiv skupaj z 
verzi pesmi Soči. Gregorčič in omenjena pesem 
začneta nagovarjati slovenski narod kot osrednja 
lika vojne zoper »tujce, zemlje lačne«. Motivi po-
stajo bojevitejši in neizprosni: Gregorčič bdi nad 
zmagovito vojsko, italijanski vojaki, pahnjeni v 
prepad in utapljajoča se italijanska vojska v valovih 
Soče.

Ostale vojne razglednice
Razglednice Vojna v slikah niso bile edine tovr-

stne na Slovenskem. Omeniti je treba (sicer malo-
številno) serijo razglednic Rdečega križa iz obdo-
bja 1914–1915. V začetku vojne je bilo natisnjenih 
tudi več razglednic z motivom mobiliziranih voja-
kov, ki se poslavljajo od doma, založil pa jih je 
Maks hrovatin iz Ljubljane.

Gregor~i~ in boro(j)evi} na znamki
Stoletnice prve svetovne vojne (2014–2018) obe-

ležuje tudi Pošta Slovenije. Na letošnji znamki iz 
serije, namenjene 1. svetovni vojni, je motiv z voj-
ne razglednice, na kateri feldmaršal Svetozar 
Boro(j)ević von Bojna in pesnik Simon Gregorčič 
bdita nad branilci ob reki Soči. Pošta je znamko 
izdala 4. novembra 2016.
Mihael Uršič, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«

Sprva so bili na njih objavljeni verzi iz Gregorči-
čevih pesmi (Slovo, Po bitvi, Dekletova molitev, Za 
dom med bojni grom!, Oljki) in njegov doprsni 
portret, vendar ne kot osrednji motiv razglednic. 
Vojna napoved Kraljevine Italije Avstro-Ogrski (ma-
ja 1915) je prinesla spremenjeno simboliko razgle-

Utrinki

na območju občine, ki je vključena 
tudi v projekt Pot miru od Alp do Ja-
drana. S pomočjo arhivskega foto-
grafskega gradiva so predstavljeni: 
• Bohinjska železnica, • Spominski 
park Prižnica, • muzej na prostem 
Vodice, • zasebne muzejske zbirke 
v občini Kanal ob Soči (muzejska 
zbirka Franca Jerončiča v Melinkih, 
Lukčeva hiša na Kambreškem, zbir-
ka »Pri Jugovih« v Avšju in zasebna 
zbirka 1914–1917 v Kanalu), v prvi 
svetovni vojni močno utrjena • vrho-

va Globočak in Korada, • vojaška 
pokopališča ter • kraji v občini Ka-
nal ob Soči med prvo svetovno vojno.
Dodana so tudi pričevanja begunske 
izkušnje domačinov, ki so morali za-
pustiti svoje domove. Razstavo je 
28. oktobra odprl kanalski župan 
Andrej Maffi, mag. Tadej Koren iz 
fundacije ter zasebni zbiratelj Zoran 
Šuligoj pa sta obiskovalcem pred-
stavila vsebino razstave in zgodovino 
prve svetovne vojne na tem območju.
V prostorih železniške postaje Kanal 

je poleg te razstave na ogled tudi 
Šuligojeva zasebna muzejska zbir-
ka, in sicer s predmeti iz prve sve-
tovne vojne ter arheološkimi najdba-
mi.

Razstava bo na ogled ob vsakem 
prihodu muzejskega vlaka oziroma 
po predhodnem dogovoru s Turistič-
no informacijskim centrom Kanal.
Besedilo in foto: Urška Lazar, Ustano-
va »Fundacija Poti miru v Posočju«

TRAdiCiONAlNE SPOMiNSKE 
SlOVESNOSTi
Zgornje Poso~je, Bene~ija in Rezi-
ja – Tudi letos je konec oktobra na 
italijanski kostnici nad Kobaridom 
potekala tradicionalna spominska 
slovesnost. Vodja slovenske delega-
cije je bil državni sekretar na Ministr-
stvu za obrambo mag. Miloš Bizjak. 
Italijansko delegacijo je vodil italijan-
ski veleposlanik Republike Italije v 
Sloveniji Paolo Trichilo. Na slove-
snosti se je zbralo veliko članov itali-
janskih veteranskih organizacij in 
predstavnikov oblasti iz Furlanije - 
Julijske krajine ter pokrajin Videm, 
Gorica in Trst. Prisotni so bili tudi 
člani borčevskih organizacij in dele-
gacije posoških občin. Slovesnost 
se je nadaljevala na kobariškem po-

kopališču, kjer so se poklonili tudi 
padlim borcem narodnoosvobodil-
nega boja (NOB) in h grobnici polo-
žili vence.

Partizanske grobove in grobove po-
membnih mož v Benečiji in Reziji 
smo obiskali tik pred prvim novem-
brom, kjer sta dve delegaciji pred-
stavnikov Upravne enote Tolmin in 
NOB Posočja obiskali pokopališča v 
Landarju, Špetru, Liesi, Štoblanku, 
Gorenjem Tarbilju, Černetičih, Tar-
čmunu, Matajurju, Topolovem, Hlo-
diču Podutani, Oborči, Čeneboli, 
Fojdi ter Osojani in Ravenci v Reziji.  
Na slovesnostih so bili prisotni pred-
stavniki zamejskih občin, slovenskih 
zamejskih organizacij in predstavniki 
Vsedržavnega združenja partizanov 
Italije (ANPI).

Na osrednji slovesnosti v Čedadu so 
bili prisotni tudi državna sekretarka 
iz Urada za Slovence v zamejstvu in 
po svetu Marija Pukl, generalna 
konzulka Republike Slovenije iz Tr-
sta Ingrid Sergaš in konzulka Ta-
nja Milač. Pred spominskim obelež-
jem, kjer so položili vence, sta priso-
tne pozdravila čedadski župan Ste-
fano Balloch in predsednik ANPI 
Elio Nadalutti.
Vojko Hobič, predsednik krajevnega 
odbora Združenja borcev za vrednote NOB

RAZSTAVA OB SOČI 1915–1917, OBMOČJE OBČINE KANAL OB SOČI V ČASU SOŠKE 
FRONTE bo na ogled ob vsakem prihodu muzejskega vlaka oziroma po predhodnem dogovoru 
s Turistično informacijskim centrom Kanal.

Spomin na véliko vojno (10)
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ladra
V okviru študijskega krožka (ŠK) 

Hišna imena, ki ga je Posoški razvoj-
ni center izvajal v vasi Ladra, je na-
stala publikacija z naslovom Ladra. 
Povod za ŠK je bil pozaba hišnih 
imen in s tem izguba izročila. Mlajše 
generacije v vsakdanjih pogovorih ne 
uporabljajo več hišnih imen in jih 
niti ne poznajo. Na osnovi pogovorov 
s starejšimi prebivalci so udeleženci 
zapisali »védenje o izvoru hišnih 
imen ali druge zgodbe, povezane z 
določeno hišo ali njenimi prebivalci.« 
Pogovore so snemali, kar jim je omo-
gočalo lažje in verodostojnejše zapiso-
vanje, posnetki pa bodo na voljo tudi 
za morebitne kasnejše raziskave lo-
kalnega dialekta. Pri zapisovanju 
hišnih imen jim je na pomoč prisko-
čila slavistka.

Zbrani podatki so prerasli prvotni 
namen ŠK, ki je zajemal zgolj zapis 
hišnih imen. Predstavljeni so v publi-
kaciji, v kateri poleg zgodovine vasi 
in hišnih imen lahko preberemo, kaj 

Knji`na polica

vse je bilo nekoč na vasi. Opisani so 
vaški običaji in okoljske zanimivosti, 
vaške zbadljivke ter legende. Oboga-
tena je s fotografijami starih hiš in 
zemljevidov. »Vas je namreč po potre-
su leta 1976 popolnoma spremenila 
svojo podobo in veliko družin si je 
zgradilo nove hiše na drugi lokaciji, 
vendar so jim hišna imena sledila in 
niso šla v pozabo.«

NASLOV: Ladra. UREDILI: Ana 
koren in Jana Skočir. IZDAL IN ZA-
LOŽIL: Posoški razvojni center. KRAJ 
IN LETO IZDAJE: Tolmin, 2016. NA-
KLADA: 200 izvodov. ŠTEVILO 
STRANI: 36. FORMAT: 14,8 cm × 21 
cm. VEZAVA: mehka.

Pozdrav rožicam
Ob 150. obletnici rojstva ivana la-

harnarja, zborovodja, organista in 
skladatelja s Šentviške Gore, je v sklo-
pu zbirke Sozvočja Posočja izšla če-
trta notna zbirka, naslovljena Poz-
drav rožicam. Zbirka osvetljuje skla-

dateljev posvetni opus mešanih in 
moških ter ženskega zbora. V zbirko 
je dodana tudi njegova najbolj znana 
maša »Ora pro nobis«, »ki jo je zložil 
v počastitev 700-letnice obstoja šent-
viškogorske fare«.

Pretežni del njegovega opusa, ki 
zajema približno 600 del, predstavlja-
jo nabožne vsebine, saj so bili njego-
vi učitelji duhovniki. Te so bile pred-
hodno že zbrane in objavljene v Cer-
kvenem glasbeniku. V zbirki Pozdrav 
rožicam je objavljen tudi Laharnarjev 
življenjepis.

NASLOV: Pozdrav rožicam – 
Izbrani mešani, moški in ženski 
zbori. AVTORJI BESEDIL: Mitja 
Gobec, iris Podgornik in Silva 
Seljak. ZBIRKA: Sozvočja Posočja, 4. 
zvezek. IZDALA: Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti – Območna 
izpostava Tolmin in Zveza kulturnih 
društev Tolmin. KRAJ IN LETO 
IZDAJE: Ljubljana, Tolmin, 2016. 
NAKLADA: 300. ŠTEVILO STRANI: 
76. FORMAT: 29,7 cm × 21 cm. 
VEZAVA: mehka.

^as ~love~nosti
Kot v uvodu pojasnjujeta avtorja 

knjige Jelka Peterka in Rok Uršič, 
vsebina pričujoče knjige »zbira, do-
polnjuje in na novo odkriva nekatera 
dejstva o partizanski saniteti (PS) na 
ozemlju med Goriškimi brdi in Vrši-
čem med narodnoosvobodilnim bo-
jem v obdobju od 1941 do 1945. 
Kaže na skrb za človeka, ki je v boju 
s sovražnikom ostal nemočen in je 
bil odvisen od pomoči tovarišev … 
Več kot pol stoletja po končani drugi 
svetovni vojni je bilo zbiranje podat-
kov težko delo.« V uvodu še pojasnju-

jeta, da sta si v glavnem pomagala 
od »neposrednih pričevalcev tistega 
časa, ki jih ni več veliko in tudi nji-
hov spomin ni več čist in zanesljiv … 
V knjigi so tudi drugi zapisi, ki se ne 
tičejo neposredno PS, temveč prika-
zujejo težko življenje ljudi pod oku-
patorjevim režimom in tako osvetlju-
jejo celovitost dogodkov okoli PS. 
Zaradi razumevanja razmer, v katerih 
so delovale PS, so z drugačno, ležečo 
pisavo (kurzivo) opisane tudi neka-
tere vojaške operacije partizanske 
vojske in širši dogodki, ki so vplivali 
na njihovo delo.«

NASLOV: čas človečnosti – Partizan-
ske sanitetne postaje med narodnoo-
svobodilnim bojem v Posočju. AV-
TORJA: Jelka Peterka in Rok Uršič. 
IZDAJATELJ: Združenje borcev za 
vrednote NOB Bovec, Kobarid, Tolmin. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Tolmin, 2016. 
NAKLADA: 300 izvodov. ŠTEVILO 
STRANI: 392. FORMAT: 17 cm × 24 cm. 

Knjižno polico napolnili:  
Tatjana Šalej Faletič in Mateja Kutin
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Utrinki

MEdNAROdNA VAJA V 
POlO[Ki JAMi
Planina Polog – V Pološki jami nad 
planino Polog je oktobra potekala 
mednarodna vaja Jamarske reševal-
ne službe. Ta nepogrešljiva reševal-
na služba na leto rešuje le nekajkrat, 
vendar so ta reševanja pogosto zah-
tevna, brez njih pa bi mnogih poško-
dovancev ne mogli spraviti na površ-
je. Nesreče v jamah so lahko zelo 
zahtevne, zato je nujno mednarodno 
sodelovanje. Vsako leto izvedemo 
mednarodno vajo, katere namen je 
preveriti delovanje vseh reševalnih 
ekip, ki so potrebne, tudi reševalcev 
iz tujine. Preverja se usklajenost de-
lovanja med reševalci različnih reše-
valnih enot, usposobljenost vodij 
ekip in sodelovanje med ekipami. 
Reševalci dobimo nove izkušnje in 
znanja, ki jih učinkovito uporabimo 
ob pravih intervencijah.

Pološka jama je zaradi zahtevnosti 
idealna za mednarodno vajo. Gre za 
posebno jamo, ki ima spodaj dva 
naravna, zgoraj pa en umeten vhod. 
Raziskovali so jo od spodaj navzgor, 
v njeni neposredni bližini pa je izvir 
Tolminke. Dokazano je, da so po-
točki v jami povezani s tem izvirom. 
Globina jame je 704 metrov, njena 
dolžina pa presega 12.000 metrov 
rovov. V njej so brezna, meandri, 
ožine, precej podrtih rovov in vse 
skupaj izgleda kot velik labirint. Ka-
pniških tvorb skoraj nima, kar je zna-
čilnost visokogorskih jam.

Pred vsako vajo se pripravi scenarij 
– tokratni je bil povezan s potresom, 
ki je prizadel sedem jamarjev, ki so 

TEKA^i iZ bA[KE GRAPE 
USPE[Ni NA PRiMORSKih 
GORSKih TEKih 
Ba{ka grapa – V Baški grapi vedno 
več tekaških navdušencev zapušča 
prijazne ravninske stezice in svojo 
raven tekaške zmogljivosti vzdržuje 
in izboljšuje na hrbtih okoliških gora. 
Njihovi rezultati se spogledujejo z 
uspehi najboljših slovenskih gorskih 
tekačev. 

Srečujemo jih na ravninskih in gor-
skih tekih širom Slovenije, najpogo-
steje pa na tekmah pokala Primor-
skih gorskih tekov. Mednje sta vpi-
sana tudi dva »graparska« teka – tek 
Ivana Anderleta na Črno prst in Gor-
ski maraton štirih občin. Letošnja že 
17. sezona je ponudila 21 vzponov 
na različno visoke primorske gorske 
vrhove. Tekači s stalnimi startnimi 
številkami so jih morali za skupno to-
čkovanje osvojiti vsaj enajst, uvrsti-
tev v kategorije pa jih je zahtevala 
vsaj 13. 

Sezona primorskih tekov je bila za 
tekače iz Baške grape po uvrstitvah 
v kategorije ena najuspešnejših do-

slej. V kategoriji mlajši člani je bil 
Marko Abram prvi, Žan Drole pa 
tretji. V kategoriji mlajši veterani je 

Pavlo Šorli dosegel tretje mesto. 
Simon Drole je bil najboljši v kate-
goriji veterani, Slavko Prezelj pa v 
kategoriji starejši veterani. V slednji 
se je na 11. mesto uvrstil še Ivan 
Valentinčič. Med ženskami je bila v 
kategoriji članice prva Tina Šorli, v 
kategoriji starejše članice pa Vida 
Drole četrta. Skoraj vsi s svojimi te-
kaškimi uspehi bogatijo Planinsko 
društvo Podbrdo. 

Skupaj s svojci in prijatelji, ki so jih 
čez leto spodbujali ob progah, so se 
26. novembra  v Gaberjah pri Ajdo-
vščini udeležili zaključnega srečanja, 
ki je potekalo v pristnem in veselem 
tekaško-prijateljskem vzdušju. Pred 
tem so s tekom na Tabor že zabele-
žili prvi tek za sezono 2017. Organi-
zatorji so najboljše nagradili s pokali 
in priznanji, s posebnimi nagradami 
pa so tekmovalce s stalnimi startni-
mi številkami, ki so izpolnili pogoj 
udeležbe, razveselili še sponzorji. 
Olga Zgaga

SEZONA PRIMORSKIH TEKOV je bila za tekače iz Baške grape po uvrstitvah v kategorije ena 
najuspešnejših doslej. Na fotografiji so (z leve proti desni): Slavko Prezelj, Andrej Lapanja, Vida 
Drole, Žan Drole, Pavlo Šorli, Simon Drole, Marko Abram (Tina Šorli je bila zaradi bolezni 
odsotna). Foto: Alenka Zgaga

bili na vaji in testu nosil v jami. Dva 
med njimi sta bila huje, dva pa lažje 
poškodovana. Kot je pravilo, je 
eden ostal ob poškodovancih, eden 
je čakal pri vhodu v jamo, eden pa 
je odšel do planine Polog, kjer je 
počakal reševalce. Ker gre za zah-
tevno jamo, se je aktiviralo tudi reše-
valce iz drugih držav: Hrvaške, Srbi-
je, Bosne in Hercegovine ter Italije. 
Iz teh držav so bili tudi prisotni reše-
valci na tokratni vaji, za pomoč pa 
so aktivirali tudi tolminsko gorsko re-
ševalno službo, gasilce in civilno za-
ščito.

Na tokratno vajo sta se odzvala tudi 

ministrica za obrambo Andreja Ka-
tič in generalni direktor Uprave RS 
za zaščito in reševanje (URSZR) 
Darko But, vendar sta svojo priso-
tnost opravičila. Sta pa vajo obiskala 
Janez Melanšek, višji svetovalec za 
zaščito in reševanje iz URSZR, ter 
mag. Samuel Kosmač, poveljnik 
Civilne zaščite za Severno Primor-
sko.
Mateja Mazgan, jamarska reševalka

@OGiCE NOGiCE ObiSKAlE 
GASilSKi dOM
Podbrdo – Ker je oktober mesec 
požarne varnosti, smo v podbrškem 
vrtcu kar nekaj časa namenili spo-
znavanju te teme. Nekateri otroci so 
že pravi mali gasilci, saj so njihovi 
starši gasilci in nanje prenašajo svo-
je znanje. Kljub temu so dejavnosti, 
povezane z gasilci in gasilstvom, pri-

tegnile vse otroke.

V vrtcu smo prebirali knjige na to te-
mo, se igrali z gasilskimi vozili, ki so 
jih otroci prinesli od doma, sami pa 
smo gasilska vozila izdelali iz odpa-
dne embalaže. Izposodili smo si tudi 
prave gasilske čelade in kasneje 
svoje izdelali iz kartona. Po vasi smo 
iskali in šteli hidrante ter jih nato iz-
delali v vrtcu. Imeli pa smo tudi pra-
ve gibalno-gasilske akcije. Za piko 
na i smo se odpravili v gasilski dom 
Podbrdo, kjer sta nam prijazna gasil-
ca Branko Trojer in Zdenko Drole 
najprej uprizorila pravo gasilsko ak-
cijo, pri kateri smo lahko sodelovali 
tudi sami. Razkazala sta nam tudi 
prostore, opremo in gasilska vozila. 
Preden smo se obema zahvalili za 
prijaznost in se od njiju poslovili, 
smo naredili še gasilsko sliko.
Besedilo in foto: Laura Brovč

OKTOBRA JE V POLOŠKI JAMI POTEKALA 
MEDNARODNA VAJA JAMARSKE REŠE-
VALNE SLUŽBE. Namen takih vaj je usklaje-
nost delovanja med reševalci različnih reše-
valnih enot, tudi iz tujine, usposobljenost vo-
dij ekip in sodelovanje med ekipami. Foto: 
arhiv Jamarske reševalne službe

OTROCI VRTCA PODBRDO so v oktobru, ki je posvečen požarni varnosti, spoznavali delo ga-
silcev. Obiskali so tudi gasilski dom, kjer sta jim gasilca Branko Trojer in Zdenko Drole razka-
zala prostore, opremo in gasilska vozila. Zanje pa sta uprizorila tudi pravo gasilsko akcijo, pri 
kateri so lahko sodelovali tudi sami.
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( �2 )Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

Vsak petek TOLMIN, Hotel dvorec Dvorčevi večeri www.hoteldvorec.com

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

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

16. 12. (20.00) TOLMIN, Hotel Dvorec Nastop Ivana Čujca – one man band www.hoteldvorec.com

17. 12. ČRNI VRH Pohod na Javornik (1.240 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

17. 12. (16.00) TOLMIN, Trg 1. maja Odprtje Jaslične poti Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina

17. 12. TOLMIN, Tropikana KTŠ rap žur – Nipke in Iaria Klub tolminskih študentov

18. 12. (20.00) TOLMIN, Hotel Dvorec Koncert Staneta Vidmarja Moje pesmi moje življenje (vstopnina) www.hoteldvorec.com

19. 12. (10.30) KOBARID, Dom Andreja 
Manfrede

Novoletni sprejem novorojenčkov iz občine Kobarid pri županu Občina Kobarid: 05/38-99-200

19. 12. (17.00) KOBARID, Kulturni dom 
Kobarid

Otroška predstava Piko obišče škrat Ubogljivček in obisk dedka 
Mraza

Občina Kobarid: 05/38-99-200

20. 12. (18.00) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Poskrbite za svoje zdravje – predavanje Marjetke Žefran Drole, dr. med., 
z naslovom Dojenje, ključ do trajnostnega razvoja

Knjižnica: 05/38-11-528

21. 12. (15.00) KOBARID–SVINO Tradicionalni pohod na Srčni breg – Slovenija v gibanju 365 TŠD Gams Kobarid

od 21. do 23. 12. MOST NA SOČI Božič na Mostu TZGP: 051-352-357

22. 12. (18.00) TOLMIN, Varstveno delovni 
center Tolmin

Tradicionalna novoletna prireditev s skupino Damačica in ogled novega 
dvigala ter preurejenih prostorov

VDC Tolmin: 05/38-19-120

23. 12. TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača

Presenečenje v Knjižnici cirila Kosmača Tolmin Društvo za kakovostno preživljanje prostega 
časa otrok Mala hiša

23. 12. (20.00) TOLMIN, Hotel Dvorec Zabava z Johnny Bravo bandom www.hoteldvorec.com

24. 12. BRDA Pohod ob poti brez meje PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

25. 12. (15.30) DREŽNIŠKE RAVNE Odprtje jaslic na prostem

25. 12. TOLMIN, Tropikana KTŠ disco night 80’ & 90’ Klub tolminskih študentov

26. 12. MENGORE Nočni pohod na Mengore PD Tolmin (M. Vidic): 040-232-898

26. 12. (pred ali 
po maši)

MOST NA SOČI, pri cerkvi Blagoslov konj Konjeniško društvo doline Idrijce

26. 12. (20.00) LOG POD MANGARTOM, 
cerkev sv. Štefana

Božično-novoletni koncert Okteta Gallus Ribnica pod vodstvom maestra 
Milivoja Šurbka

KS Log pod Mangrtom, Igor Černuta: 
051-414-488 

27. 12. (17.00) TOLMIN, avla OŠ Prihod dedka Mraza s spremljevalnim programom Društvo prijateljev mladine Tolmin

od 27. do 30. 12. BOVEc 10. Bovški filmski festival BOFF www.boff.si

28. 12. (17.00) LOG POD MANGARTOM, 
kulturni dom

Otroške ustvarjalne delavnice TD Log pod Mangrtom, Urška Mlekuž 
Vončina: 031-814-433 

28. 12. (22.00) TOLMIN, Mestni trg Koncert skupin Šank rock in Haven X Zavod KŠM Tolmin

31. 12. (22.00) TOLMIN, Mestni trg Silvestrovanje – koncert Vilija Resnika z bendom Zavod KŠM Tolmin

13. 1. 2017 
(18.00)

TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Potopisno predavanje – Brane Ternovšek: Malezija Knjižnica: 05/38-11-528

14. 1. TOLMIN, Kinogledališče 
Tolmin

Gledališka delavnica z Majo Gal Štromar JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

14. in 15. 1. TOLMIN, Šolski center 
Tolmin

Delavnica Izdelava vitraža JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

17. 1. 2017 
(18.00)

TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Poskrbite za svoje zdravje – predavanje dr. Andreja Perka Socialno-
andragoška metoda dr. Janeza Ruglja

Knjižnica: 05/38-11-528

27. 1. 2017 
(18.00)

TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Povratna vozovnica – Jurij Mlinar: Kamerun Knjižnica: 05/38-11-528

od 27. do 29. 1. TOLMIN Državni folklorni seminar Plesi Rezije JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

od 3. do 5. 2. ZGORNJE POSOČJE Revija pevskih zborov Zgornjega Posočja (3. 2. Kulturni dom Kobarid, 
4. 2. Kulturni dom Bovec, 5. 2. Kinogledališče Tolmin)

JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

25. 2. 2017 
(14.00)

LOG POD MANGARTOM 20. tradicionalna pustna povorka TD Log pod Mangrtom, Peter Mlekuž: 
041-748-585

V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (05/38-41-502, 05/38-41-510, e-naslov: socasnik@
prc.si). Informacije glede objave v naslednji številki SOČAsnika bomo v začetku prihodnjega leta objavili na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/
objava-prispevka.

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.
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