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Sledite sanjam in bodite sre~ni

S pet je prišel tisti čas, ko obra-
čamo liste zadnjega poglavja 
leta. Zanima nas konec, veseli-

mo se ga, hkrati razmišljamo o uvodu 
in jedru »te knjige«. Premlevamo vse-
bino, pregledujemo, ali smo izpolni-
li vse alineje z željami in načrti. Ana-
liziramo preteklost in hkrati kujemo 
načrte za naprej … Sanjamo o nečem 
boljšem, lepšem, srečnejšem, o ne-
čem novem. Sanjamo »novo knjigo«.

Nekako sem se tudi sama v za-
dnjih dneh zataknila v preteklosti … 
bližnji in tisti bolj daljni. V glavi so 
mi odzvanjale misli v stilu: »Kaj bi 
bilo, če bi …«. Življenje nam ponuja 
možnosti in mi izbiramo – kar je v 
danem trenutku za nas najboljše ali 
najbolj mikavno ali sploh edino spre-
jemljivo. In potem gremo dalje, do 

vplivale na nas. Ne obžalujmo prete-
klosti, saj nam je dala izkušnje, s 
katerimi smo rasli, si utirali pot, pa-
dali in se pobirali. Izkoristimo dana-
šnji dan za uresničitev sanj, tudi ti-
stih najbolj skritih. Upajmo si! Ne 
dovolimo, da nas rutina posrka vase. 
Zadihajmo s polnimi pljuči in sledi-
mo sanjam, da ne bomo nekega dne 
z obžalovanjem zrli v preteklost in si 
očitali, kaj smo zamudili nekje, ne-
koč.

Ob koncu leta naj bo moja želja ta, 
da bi bili srečni – vsak sam ve, kaj 
mu to pomeni. Če smo srečni, seva-
mo srečo na druge. Sreča se množi 
in vpliva na vsa področja našega živ-
ljenja ter na vse, ki nas obdajajo. 

Mateja Kutin, glavna in odgovorna 
urednica

tudi na Facebooku

novega križišča, do nove izbire. Po-
nujajo se nam možnosti, med kateri-
mi izbiramo; odločitve pa nas zazna-
mujejo, nas oblikujejo. Da smo, kar 
smo, je posledica odločitev iz prete-
klosti. Izbire preteklosti se odražajo 
v sedanjosti in se bodo odsevale tudi 
v prihodnosti. Če bi izbrali drugo 
možnost, verjetno ne bi bili tu, kjer 
danes smo. Ampak … kaj pa če to 
sploh niso naše odločitve. Morda je 
vse odločeno vnaprej – kam bomo 
šli, koga bomo srečali, kako bomo 
živeli, kaj bomo v življenju počeli … 
Morda smo le kolesce nekega ne-
skončnega ustroja in se vrtimo tako, 
kot nam je narekovano. Kdo ve.

Preteklost nas je oblikovala. Vsak, 
ki je stopil v naše življenje, je pustil 
sled. Vsa dejanja, vse odločitve so 

Konec leta je čas, ko med spomini preteklosti kujemo načrte za prihodnost.
To je tudi čas, ko se želja po sreči, zdravju in uspehu seli iz srca v srce.

Naj se vam uresničijo sanje, 

udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja. 

Srečno 2019!
Sodelavci 

Posoškega razvojnega centra

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

POSTANITE 
NAROČNIK/-ICA 
e-SOČAsnika
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
Datum izida naslednje številke bomo objavili na spletni strani Poso-
škega razvojnega centra v začetku prihodnjega leta. Tam bo obja-
vljen tudi datum, do katerega nam lahko pošljete prispevke.
Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka 
sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki bi 
jih želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z 
uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fo-
tografije pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG TIGROVCEV 1

5220 TOLMIN

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

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.300 GOSPODINJSTEV!

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

 4 Svetovanje za zaposlene

 5  BIFOCAlps: [tudijska tura 
na temo tovarn prihodnosti

 6  Pridobivanje temeljnih in 
poklicnih kompetenc: 
Brezpla~ni izobra`evalni 
programi v letu 2019

 8  Partnerstvo za kadre: 
Promocija tehni{kih 
poklicev med mladimi

 9  NETWORLD: Kako tr`iti 
kulturno-zgodovinski 
turizem?

 13  LAS Dolina So~e: V igri je 
{est projektov

 13  Odobreni projekti LAS 
Dolina So~e (2): Prenovljen 
muzej v Stergul~evi hi{i

 15  LAS Dolina So~e: O tem, 
kako se tr`i pode`elje na 
jugu in severu Evrope

  Iz ob~inskih uprav
 16 Ob~ina Bovec
 22 Ob~ina Kobarid
 27 Ob~ina Tolmin

 33 Javni nate~aj

 35 Knji`na polica

 39 Koledar prireditev

Utrinki

SO^Asnik, letnik XIX, {t. 5, 2018

NOVE PRIDOBITVE 
TOLMINSKIH GORSKIH 
RE[EVALCEV
Tolmin – Le nekaj dni po osrednji 
prireditvi ob 70-letnici Postaje Gor-
ske reševalne službe (GRS) v Tolmi-
nu so se gorski reševalci ponovno 
zbrali – tokrat v družbi kolegov iz 
drugih postaj GRS in predstavnikov 
civilne zaščite (CZ). Ministrstvo za 
obrambo RS in Uprava RS za zašči-
to in reševanje (URSZR) sta namreč 
14. novembra predstavnikom Postaj 
GRS Tolmin (Skupina Ajdovščina), 
Maribor (Skupina Radlje ob Dravi) in 
Ljubljana (Skupina Postojna) izročili 
sodobna intervencijska vozila znam-
ke toyota. Ključe vozil jim je simbo-
lično predal minister za obrambo 
Karl Erjavec. Prisotni so bili še ge-
neralni direktor URSZR Darko But, 
poveljnik CZ RS Srečko Šestan, 
župan Občine Tolmin Uroš Brežan, 
predsednik in podpredsednik Gorske 
reševalne zveze Slovenije (GRZS) 
Janez Rozman in Marko Matajurc 
ter poveljnika regijskega štaba CZ 
za Severno Primorsko in občinske-
ga štaba CZ Tolmin mag. Samuel 
Kosmač in Jože Dakskobler. Pla-

ninsko društvo Tolmin je zastopala 
predsednica Milena Brešan, Posta-
jo GRS Tolmin pa v odsotnosti na-
čelnika njegov namestnik Iztok Ru-
tar. Minister, župan Občine Tolmin 
in predsednik GRZS so v svojih na-
govorih poudarili, da je GRS Tolmin 
med najbolj obremenjenimi v Slove-
niji. Spregovorili so tudi o pomemb-
nem prispevku vseh reševalcev v 
Sloveniji pri učinkovitem delu civilne 
zaščite. Minister Erjavec se je zave-
zal, da bo storil vse za nabavo treh 
nujno potrebnih reševalnih helikop-
terjev.

Sledila je predaja obnovljenih pro-
storov Postaje GRS Tolmin Na Logu, 
kjer Občina Tolmin na mestu nekda-
njih vojaških objektov snuje nov cen-
ter za enote CZ. Za večjo funkcio-
nalnost novih prostorov tolminskih 
gorskih reševalcev bo sicer treba 
storiti še marsikaj, a prvi korak pri 
ureditvi ustreznih bivalnih in delovnih 
razmer je storjen – povsem slučajno 
v jubilejnem letu Postaje GRS Tol-
min.

Žarko Rovšček, GRS Tolmin
Foto: Miljko Lesjak

SREDI NOVEMBRA STA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS IN UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN 
REŠEVANJE predstavnikom Postaj GRS Tolmin (Skupina Ajdovščina), Maribor (Skupina Radlje 
ob Dravi) in Ljubljana (Skupina Postojna) izročili sodobna intervencijska vozila znamke toyota. 
Ključe vozil jim je simbolično predal minister za obrambo Karl Erjavec.

www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka
www.prc.si
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JEZIKI

RAÈUNALNIŠTVO

ZNANJE ZA RAZLIÈNE 
SANJE

PROGRAMI ZA 

ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST

SVETOVANJE

VREDNOTENJE
ZNANJ

NE GLEJTE NAS OD DALEČ!

Utrinki

Operacijo informiranje in svetovanje ter ugotavljanje 
in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj od 
2016 do 2022 delno sofinancirata Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport.

Izkoristite brezplačno svetovanje 
za svojo osebno in poklicno rast.
Predhodno nas pokličite, da se 
dogovorimo za termin:
T: 05/38-41-506 (Patricija Rejec)
E: patricija.rejec@prc.si
T: 05/38-41-516 (Nataša Klobučar Štrancar)
E: natasa.ks@prc.si

PRVA NAGRADA ZA VRATA 
CORONINIJEVE GRA[^INE
Tolmin, Ljubljana – Organizacija 
združenih narodov je prvi ponede-
ljek v oktobru razglasila za Svetovni 
dan habitata, ki ga obeležujemo že 
od leta 1985. Posvečen je človeko-
vim naseljem in osnovni pravici ljudi 
do primernega bivališča. Ker je leto-
šnje leto posvečeno evropski kultur-
ni dediščini, smo z učenci 2. a ra-
zreda OŠ Franceta Bevka Tolmin 
pod vodstvom mentoric Polonce 
Torkar Leban in Mojce Torkar Pa-
hor sodelovali na natečaju Arhitek-
turna dediščina okoli nas. Natečaj je 
potekal v okviru Meseca prostora v 
organizaciji Centra arhitekture Slo-
venije ter v sodelovanju z Ministr-
stvom za okolje in prostor RS in Za-
vodom RS za šolstvo.

Najprej smo odšli na poučen spre-
hod po starem delu Tolmina, ki nas 
je popeljal v zgodovino, v čas oglej-
skih patriarhov, tolminskih grofov in 

puntarjev, vihre prve svetovne vojne 
ter soške fronte. Opazovali smo sta-
re stavbe in njihove detajle (štukatu-
re, poslikave, barve, oblike, okraske 
itd.). Ustvarjali smo na Trgu 1. maja 
in to ravno v času, ko je bil trg zaprt 
za promet. Učenci so skice stavb in 

fontan naredili kar na tamkajšnjem 
lesenem odru, dokončali pa smo jih 
v šoli. Naše likovno delo simbolično 
predstavlja Tolminski muzej – vrata 
Coroninijeve graščine, ki je hram ar-
hitekturne dediščine pri nas. Za iz-
hodišče smo vzeli omenjena vrata; 

izdelali smo jih iz kartona, kamniti 
portal pa poudarili z nalepljenimi ka-
menčki. Na vrata smo nalepili risbe 
različnih tolminskih stavb, v notra-
njost pa uvrstili risbe, s katerimi smo 
fontano in muzej predstavili iz različ-
nih zornih kotov.

Strokovna komisija nam je za projekt 
podelila prvo nagrado. Pohvalili so 
nas za izvirno rešitev, domišljijo, te-
matsko ustreznost in kakovost teh-
nične izvedbe. Za nagrado smo od-
šli v Ljubljano, kjer so nam arhitekti 
Centra arhitekture Slovenije razka-
zali našo prestolnico, v predsedniški 
palači pa nas je sprejel predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor.
Pri projektu smo zelo uživali. Stav-
be, mimo katerih smo vsak dan sa-
moumevno hodili, so v naših očeh 
dobile novo podobo in vrednost. Tu-
di najmlajšim učencem je možno 
predstaviti zahtevne teme, le metoda 
mora biti ustrezna.
Polonca Torkar Leban, učiteljica

UČENCI 2. A RAZREDA TOLMINSKE OŠ SO Z VRATI CORONINIJEVE GRAŠČINE sodelovali 
na natečaju Arhitekturna dediščina okoli nas in prejeli prvo nagrado. Za nagrado so si ogledali 
našo prestolnico, sprejel pa jih je tudi predsednik Borut Pahor. Foto: Tamino Petelinšek, STA
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Kot pove `e samo ime, je Grand Est velika regija na vzhodu Francije, ki meji na {tiri 
dr`ave: Belgijo, Luksemburg, Nem~ijo in [vico. Zanjo je zna~ilna me{anica galsko-ger-
manske kulture (arhitekture, jezikov, hrane, vina itd.). Kar 80 odstotkov povr{ine je na-
menjene kmetijstvu in gozdarstvu, kar pa je pri tej regiji zanimivo, je to, da je poznana 
kot druga industrijsko najbolj razvita regija v Franciji. Tamkaj{nje regionalne oblasti so 
namre~ `e v za~etku 20. stoletja prepoznale potrebo po tehnolo{ki posodobitvi in za~ele 
razvijati mehanizme ter pristope za industrijsko modernizacijo in prehod v Industrijo 4.0 
(ve~ o tem smo pisali v prej{nji {tevilki SO^Asnika).

[tudijska tura na temo 
tovarn prihodnosti

P rav na temo Industrije 4.0 in tovarn priho-
dnosti se v mestu Mulhouse odvija tudi 
eden večjih sejmov v Evropi (»Salon indu-

stries du futur Mulhouse«), ki združuje več kot 230 
razstavljavcev. Sejem, ki okoli 3.500 gostom ponu-
ja tudi 52 konferenc, je zanimiv tako za zagonska 
kot zrelejša podjetja in raziskovalne institucije. 
Najbrž pa ni naključje, da se tovrstni sejem odvija 
prav v Mulhousu. Gre za industrijsko mesto, ki so 
ga v 19. stoletju močno prizadele ekonomske in 
družbene krize. Kljub temu pa mesto ni zaspalo 
in je uspešno prestalo vse preizkušnje. Danes tako 
gosti industrijske organizacije, kot so Peugeot, 
ICMD, Clemessy in SACM – Wärtsilä.

Strategija pametne specializacije 
Slovenije (S4)

Sejem so si v sklopu študijske ture, ki je poteka-
la od 19. do 21. novembra, ogledali tudi predstav-
niki zainteresiranih podjetij in politični odločeval-
ci ter organizacije podpornega okolja, ki so pred-
nostno osredotočene na Strategijo pametne speci-
alizacije Slovenije (»Slovenian Smart Specialisation 
Strategy« – S4). Študijsko turo z ogledom primerov 
dobrih praks sta v sklopu projekta BIFOCAlps ob 
pomoči Strateškega razvojno-inovacijskega par-
tnerstva – Tovarne prihodnosti (SRIP ToP) orga-
nizirala projektna partnerja Posoški razvojni center 
in Tehnološki park Ljubljana.

Razprave o politikah, ki se ponujajo pri 
razvoju digitalnih procesov proizvodnje

Nekaj manj kot 20 udeležencev iz Slovenije se 
je prvi dan seznanilo s politikami in ukrepi, ki jih 
regija Grand Est ter Republika Slovenija ponujata 
podjetjem pri vstopu v Industrijo 4.0 na področju 
digitalizacije proizvodnje in procesov. Na sedežu 
regionalne agencije za inovacije Grand E-nov so 
gostitelji predstavili smernice zastavljenega razvo-
ja, v nadaljevanju pa je prof. dr. Borut Likar na 
kratko predstavil projekt BIFOCAlps. Pri tem je še 

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni 
razvoj prek programa Interreg Območje Alp.

posebej poudaril politične strategije Industrije 4.0 
posameznih regij, iz katerih prihajajo projektni par-
tnerji. Sledili sta še predstavitvi Rudija Pajntarja, 
direktorja SRIP Topa, in Simone Kneževič Vernon, 
vodje oddelka za krepitev podjetništva na Tehno-
loškem parku Ljubljana. Prvi je spregovoril o ukre-
pih in strategiji STIP ToPa, Vernonova pa je opo-
zorila na povezovanje tehnoloških parkov z mini-
strstvi, SRIP ToPom, univerzami in podjetji. Kasne-
je so se udeleženci študijske ture sestali tudi z 
lokalnimi predstavniki, ki so jim podali nekaj pri-
merov dobrih praks ter ob tem nanizali svoja priča-
kovanja od mesta Mulhous in okolice. Udeleženci 
so se lahko vključili tudi v razpravo o politikah, ki 

jih država in regija ponujata podjetjem pri razvoju 
digitalnih procesov proizvodnje.

Obisk sejma industrij prihodnosti I4.0
Drugi dan so si nato, kot že rečeno, ogledali 

sejem industrij prihodnosti I4.0, kjer so imeli mo-
žnost udeležbe na plenarnih predavanjih in nave-
zovanja stikov s primerljivimi podjetji iz Francije, 
Nemčije in Španije. Zadnji dan so se pred odho-
dom domov ogledali še hišo digitalne umetnosti 
in se nato sestali s predstavniki inovacijskega teh-
nološkega parka BaselArea.swiss, poleg tega pa so 
prisluhnili tudi predstavitvam treh startup idej.
T. Š. F.

BIFOCAlps

NA MEDNARODNEM SEJMU I4.0 v francoskem Mulhousu 
(»Salon industries du futur«) so se lahko obiskovalci med dru-
gim pomerili tudi z robotom v igranju ročnega nogometa. Fo-
to: Katja Kravanja

ŠTUDIJSKE TURE NA TEMO TOVARN PRIHODNOSTI sta se 
udeležili tudi predstavnici Posoškega razvojnega centra Katja 
Kravanja in Vesna Kozar. Foto: arhiv PRC
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I zkoristite priložnost za učenje ob 
prijetnem druženju. Prijave za 
zimske termine zbiramo do zase-

denosti mest posameznega progra-
ma. Zahtevnost programov in vsebi-
no prilagajamo predznanju ter potre-
bam skupine.

Te~aji ra~unalni{tva (50–60 ur)
Na tematsko različno obarvanih 

računalniških tečajih boste lahko 
nadgraditi svoje računalniško znanje, 
se spopadli z novimi izzivi, ki jih 
prinaša razvoj informacijske tehnolo-
gije, ter odkrivali prednosti in slabo-
sti opravljanja storitev prek interneta. 
Ponujamo vam:
• tečaj Vsega po malem (varnost na 

internetu, Word, Excel, Google Dri-
ve, obdelava fotografij, pametni 
telefon …),

• tečaj Excela.

Te~aj fotografije (50 ur)

Jezikovni te~aji (50 ur)
Bi tudi vi želeli govoriti kakšen tuj 

jezik ali pa se izpopolniti v njem? 
Ponujamo vam nabor začetnih in na-
daljevalnih jezikovnih tečajev:
• začetni in nadaljevalni tečaj itali-

janščine,
• začetni in nadaljevalni tečaj angle-

ščine,
• začetni in nadaljevalni tečaj nem-

ščine.

UŽU – Izzivi pode`elja za 
turisti~ne ponudnike 
(120 ur)

Dopolnili boste svoje poznavanje 
pomembnejših predpisov in zakonov 
s področja turizma. Osvežili in do-

polnili boste svoje znanje angleščine/
italijanščine/nemščine za sproščeno 
komunikacijo z gosti in si ogledali 
primer dobre prakse. Program je za-
snovan tako, da se prilagaja potre-
bam lokalnega okolja.

Komunikacija na delovnem 
mestu in v vsakdanjem 
`ivljenju (50 ur)

Komunikacija je ključna za vzpo-
stavitev dobrih medosebnih odnosov 
na delovnem mestu in v družbi na-
sploh. Poznavanje in razumevanje 
osnovnih zakonitosti komunikacije 
(pisne, govorne in nebesedne) lahko 
poveča učinkovitost pri opravljanju 
dela v različnih okoljih.

Dobro po~utje za kvalitetne 
korake (50 ur)

Spoznali boste, kateri so dejavniki 
tveganja za zdravje, pomen telesne 
dejavnosti, kaj je kakovostna hrana 
in pijača ter kolikšen vpliv ima stres 
na naše počutje.

Decembra zaklju~ujemo jesenske te~aje in vpisujemo v nove, ki se bodo za~eli januarja 2019. 
Brezpla~ni te~aji in drugi izobra`evalni programi so namenjeni zaposlenim, s poudarkom na 
starej{ih od 45 let, ki imajo najve~ srednje{olsko izobrazbo.

Brezpla~ni izobra`evalni 
programi v letu 2019

2016 − 2019

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini So~e

Utrinki

PROGRAM UŽU - RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM bo v Kobaridu potekal vse do konca 
leta. Foto: Damijana Kravanja

V SKRBI ZA OKOLJE
Most na So~i – V Evropskem tednu 
zmanjševanja odpadkov, ki poteka 
tretji teden v novembru, smo se na 
OŠ Dušana Muniha Most na Soči 
odločili, da tudi učenci, učitelji in 
starši prispevamo k skrbi za okolje. 
Učenke so v delavnici pod vodstvom 
učiteljic Mojce Florjančič in Urške 
Kenda Mavrar iz rabljenih majic iz-

delovale nakupovalne vrečke. Na-
stale so lepo okrašene in uporabne 
vrečke, ki bodo krasile marsikateri 
nakup. Med časom popoldanskih 
pogovornih ur pa je bila pred šol-
skim vhodom stojnica, kjer so starši 
lahko izmenjali kakšen še uporaben 
kos oblačila. Ob tem dogodku smo 
tudi razstavili izdelane nakupovalne 
vrečke, marsikdo pa si je lahko tudi 

poiskal oblačilo svojega otroka, ki je 
bilo najdeno v šolskih prostorih.
Želimo si, da bi taka oblika sodelo-
vanja v prihodnje še bolj zaživela, 
zato po novem letu načrtujemo po-
novitev izmenjave oblačil v času po-
govornih ur, z učenkami pa bi izvedli 
še kakšno podobno delavnico.
Urška Kenda Mavrar, ekokoordinatori-
ca na OŠ Dušana Muniha Most na Soči

’ZVONKOTA’ GIMNAZIJE 
TOLMIN USTVARJALA V 
PARIZU
Pariz (Francija) – V prvem tednu 
novembra, takoj po krompirjevih po-
čitnicah, sva se dijaka Gimnazije 
Tolmin Gašper Čopi in Žiga Taljat 
skupaj z učiteljema Matjažem Co-
stantinijem in Erikom Vrčonom 
udeležila srečanja v okviru projekta 

TUDI MOSTARSKI OSNOVNOŠOLCI SKUPAJ Z UČITELJI IN STARŠI SKRBIJO ZA OKOLJE. 
V Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov so med drugim iz rabljenih majic izdelovali nakupo-
valne vrečke. Foto: Mojca Florjančič

DIJAKA TOLMINSKE GIMNAZIJE STA GLEDALIŠKO ZNANJE IZPOPOLNJEVALA V PARIZU, 
kjer je v okviru projekta Erasmus + »Intercultural Creative Art Bridge« potekalo srečanje dijakov 
in učiteljev iz sedmih držav. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

SO^Asnik, letnik XIX, {t. 5, 2018
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Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc 2016–2019 sofinancirata Evropski 
socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport.

Obeti za prihodnost
Uspešni smo bili pri prijavi na javni 

razpis za pridobivanje temeljnih in 
poklicnih kompetenc 2018–2022. Po-
membna novost dobljenega projekta 
je, da se bodo v tečaje in ostale progra-
me, poleg zaposlenih, lahko vključili 
tudi brezposelni. Ostali pogoji za vklju-
čitev ostajajo enaki. V tabeli lahko 
preberete, kaj vam bomo ponudili.

Vabljeni k vpisu v brezplačne izo-
braževalne programe v letu 2019 za 
zaposlene in brezposelne, ki imajo 
največ srednjo šolo in 45 let ali več. 
Potekali bodo na različnih lokacijah 
v Zgornjem Posočju (po dogovoru).

Nekatere omenjene programe izva-
jajo tudi konzorcijski partnerji v No-
vi Gorici: Ljudska univerza Nova 

Ime programa Okvirna vsebina

PROGRAMI – UŽU (120 ur)

Razgibajmo življenje z učenjem 
(UŽU – RŽU)

Dvig kakovosti življenja s pomočjo 
uporabnih znanj 

Izzivi podeželja (UŽU – IP) Turistični ponudnik v koraku s časom

RAČUNALNIŠKI PROGRAMI

Začetni tečaj računalništva 
(RPO – 60 ur) 

Kako začeti in kaj početi z računalnikom?

RAČUNALNIŠKI PROGRAMI NA DOLOČENO TEMO (RDO – 50 ur)

Digitalna mineštra
Word, Excel, obdelava fotografij, varnost na 
internetu, pametni telefon, e-zdravje …

ABC uporabe Excela Program Excel za podjetnike in začetnike

Digitalna fotografija Polepšajte fotografije in naredite fotoalbum

Uporabne aplikacije za 
pametne telefone

Izkoristite brezplačne aplikacije na internetu

PROGRAMI ZA OSEBNO IN POKLICNO RAST (SNIO – 60 ur)

Dobra komunikacija – dobri 
odnosi *

Razvijte dober odnos do sebe in do drugih 

Zdravi in vitalni * Poskrbite za svoje zdravje

Krepitev pozornosti in 
obvladovanje stresa *

Vaje za boljše psihofizično počutje – 
»Mindfulness«

Hrana za zdravo telo * Zdrav življenjski slog v teoriji in praksi

Domača kozmetika in družinski 
proračun *

Osnove izdelave domače kozmetike in 
varčevanje

Tečaj italijanščine Različne stopnje

Tečaj angleščine Različne stopnje

Tečaj nemščine Različne stopnje

Tečaj ruščine Začetni tečaj

* Programi, namenjeni izključno zaposlenim. 
Vsebine programov se bodo delno prilagodile predznanju in željam skupine ali podjetja.

Gorica in Šolski center MIC Nova 
Gorica. Več informacij dobite na nji-
hovih spletnih straneh.

Izkoristite možnost brezplačnih 
programov za poklicno in osebno 
rast.

DODATNE INFORMACIJE IN 
PRIJAVE: 

• Jana Sko~ir, telefonska {tevilka: 
05/38-41-513,  
e-po{ta: jana.skocir@prc.si

• Spletna stran: www.prc.si
• Spremljajte nas tudi na FB 

Ljudska univerza Tolmin in se 
na spletni strani Poso{kega 
razvojnega centra naro~ite na 
napovednik.

Jana Skočir in Nika Kikelj Maver, 
Posoški razvojni center

Utrinki

PROGRAMI ZA ZAPOSLENE IN BREZPOSELNE:

UDELEŽENCI TEČAJA ITALIJANSKEGA JEZIKA so svoje znanje preizkusili v Čedadu. Foto: 
Jana Skočir

DRUGO SREČANJE ERASMUS+ PROJEKTA »LET’S LEARN, LET’S PLAY« je konec oktobra potekalo v Tolminu. Dijaki drugega letnika tolmin-
ske gimnazije so gostili vrstnike iz Poljske, Španije in Turčije. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

Erasmus + »Intercultural Creative 
Art Bridge«, ki je tokrat potekalo v 
Parizu. V projektu sodelujejo še dija-
ki in učitelji iz Estonije, Finske, Fran-
cije, Latvije, Madžarske ter Turčije.

Dijaki in učitelji iz vseh držav smo si 
v enem tednu pod vodstvom doma-
činov ogledali večino svetovno zna-
nih znamenitosti francoske prestol-
nice: od Slavoloka zmage do louvr-
skega muzeja. Spoznali smo, kako 
drugačno je življenje v velikem me-
stu in zraven izboljševali še svoje 
sposobnosti komuniciranja v tujem 
jeziku – angleščini. Poleg spoznava-
nja Pariza pa so na šoli gostiteljev 
potekale tudi gledališke delavnice 
pod vodstvom prave gledališke igral-
ke in režiserke. Dijaki smo spoznali, 
kako zaigrati različna čustva, kako 
se današnje, moderno gledališče 
razlikuje od baročnega in kako se 
improvizira. Na koncu delavnic smo 
vsi dijaki skupaj pripravili kratko gle-
dališko predstavo, v katero smo vlo-
žili vse, kar smo se naučili.

Naslednje srečanje tega projekta bo 
februarja; takrat bodo dijaki Gimna-
zije Tolmin odleteli na Finsko.
Žiga Taljat, dijak Gimnazije Tolmin

TOLMINSKI GIMNAZIJCI 
GOSTILI ERASMUS+ 
SRE^ANJE
Tolmin – Na tolminski gimnaziji je 
od 13. do 20. oktobra potekalo dru-
go srečanje Erasmus+ projekta 

»Let’s learn, let’s play«. Dijaki dru-
gega letnika smo gostili svoje vrstni-
ke iz Poljske, Španije in Turčije.

Skupaj z njimi smo raziskovali, kako 
učenje lahko popestrimo z igranjem 
različnih iger in projektnim delom. 
Dijaki iz vsake države smo najprej 
predstavili igre in projekte, ki smo jih 
pripravili pred srečanjem, preostali 
čas pa smo izkoristili za različne de-
javnosti. Skupaj smo si ogledali Lju-

bljano. Dijaki, ki so prišli na izmenja-
vo, so obiskali tudi Tolminska korita 
in Javorco ter se z ladjo Lucijo po-
peljali po Soči.
Ko je v soboto napočil čas odhoda, 
smo se nekoliko žalostni, a polni le-
pih vtisov, poslovili. Vsi se že veseli-
mo našega naslednjega srečanja, ki 
bo marca prihodnje leto v Španiji.
Mija Skočir, dijakinja 2. letnika 
Gimnazije Tolmin

SO^Asnik, letnik XIX, {t. 5, 2018
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Promocija tehni{kih poklicev 
med mladimi

T emeljni namen Partnerstva za kadre je pro-
mocija tehniških poklicev med mladimi v 
Posočju s pomočjo različnih dejavnosti, na-

menjenih šolajoči se mladini in staršem. Partnerji, 
vključeni v projekt, so združili svoje moči in fi-
nančno podprli zastavljene dejavnosti, ki bodo 
mladim pomagale bolje spoznati poklice in tehnič-
no stroko. Partnerstvo sestavljajo in finančno pod-
pirajo: Mahle driven by performance iz Bovca, 
TKK s Srpenice, Hidria in ITW Appliance compo-
nents iz Tolmina, Salonit Anhovo ter občine Bo-
vec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.

Posoški razvojni center (PRC) je v letu 2018 
koordiniral osem tehniških dni, kjer si je 233 po-
soških učencev ogledalo partnerska podjetja in 
prisluhnilo predstavitvi tehniških poklicev. 184 
osnovnošolcev je obiskalo Šolski center Nova Go-
rica – MIC in se seznanilo s tehniško stroko.

V Tolminu pa je bil v okviru projekta izveden 
tudi Tabor robotike, ki je potekal prva dva dneva 
krompirjevih počitnic. Udeležilo se ga je 55 mladih 

Partnerstvo za kadre (2018–2022)

V drugem polletju leto{njega leta je Poso{ki razvojni center na pobudo gospodarstva 
prevzel vodenje projekta Partnerstvo za kadre, ki povezuje pet najve~jih gospodarskih 
dru`b, {tiri ob~ine, vseh sedem osnovnih {ol in Gimnazijo Tolmin.

Na delavnici Robotika 2 – »Elektronika« so se sre-
čali s konkretno »težavo« in spoznali, kaj vse je 
treba predhodno vedeti ter kakšen program napi-
sati, da na primer novoletne lučke utripajo v raz-
ličnih ritmih, da deluje semafor oziroma kateri 
računalniški program upravlja elektronsko vezje, 
ki upravlja smerokaze v avtomobilu.

Organizatorji smo bili ob začetku nekoliko skep-
tični, kako bo steklo delo v delavnici Robotika 2 
– »Elektronika«. Skrbelo nas je, da bodo mladi po 
dveh ali treh urah »obupali« in bo delo zaradi 
nepoznavanja zakonitosti elektronike postalo de-
motivacijsko. Zgodilo pa se je ravno nasprotno – ko 
jim je uspelo sestaviti preprosto elektronsko vezje, 
vanj vključiti senzorje in nato napisati program, ki 
je prižigal in ugašal lučke (diode), je šele postalo 
zanimivo. Od tistega trenutka dalje so začeli še bolj 
ustvarjati in udejanjati svoje zamisli. Enostavno ni 
bilo časa za odmor, saj se je še med kosilo mudi-
lo razpravljati o idejah.

Odziv udeležencev je bil izjemen. Nekateri so 
kar kipeli od navdušenja, ko jim je uspelo realizi-
rati ideje ali pa samo napisati program, s katerim 
je njihov robotek opravil tisto, kar so si zamislili. 

Ob pomoči mentoric Ines, Patricije, Tine in Vesne 
iz Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki so pokazale 
tudi izredno pedagoško znanje, so udeleženci ta-
bora spoznavali preproste vsakdanje stvari, ob 
katerih nikoli ne bi pomislili, na kakšen način 
delujejo.

Da so to koraki v pravo smer smo, tako organi-
zatorji kot udeleženci, ugotovili ob zaključku ta-
bora. Z našimi ugotovitvami se verjetno strinjajo 
tudi starši in ostali obiskovalci, ki so se nam pri-
družili na zaključni predstavitvi. Otroci so bili pre-
senečeni nad številom obiskovalcev, ki so uspeli 
razbrati (kljub tremi in kakšni nedokončani ideji), 
da smo ta dva dni preživeli res ustvarjalno in doka-
zali, da kljub počitnicam otroške misli švigajo pro-
ti novim idejam ter spoznanjem. S taborom robo-
tike smo otrokom ponovno odprli področje mno-
goterih možnosti za učenje in ustvarjanje. Tudi ta 
konkretna dejavnost je potrdila, da so aktivnosti, 
ki jih izvajamo v okviru Partnerstva za kadre, na-
čin, ki omogoča šolajočim se mladim, da v praksi 
spoznavajo tehniške poklice in podjetja v Posočju.

Mag. Damijana Kravanja, PRC in Ciril Makovec, 
ravnatelj OŠ Dušana Muniha Most na Soči

iz posoških OŠ in Gimnazije Tolmin. Letošnji tabor 
je potekal v dveh zahtevnostnih stopnjah. Prva je 
bila Robotika 1 – »Izgradnja robota«, na kateri so 
v uvodnem delu spoznali osnove programiranja. S 
pomočjo videonavodil so sestavili avtomobilček in 
ga »naučili«, da se sam zapelje naprej in nazaj, 
sledi zarisani črti, ustavi pred oviro ali se ji izogne 
ter na koncu prisotne še pozdravi z izpisom na 
zaslonu. Druga delavnica je bila letošnja novost. 
Namenjena je bila tistim, ki so osnove programi-
ranja in robotike spoznali že na lanskem taboru, 
letos pa so imeli možnost svoje znanje nadgraditi. 

Foto: Ciril Makovec
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Kako tržiti kulturno-zgodovinski 
turizem?

Projekt NETWORLD

V za~etku septembra je Poso{ki razvojni center, vodilni partner projekta NETWORLD, 
organiziral strokovno ekskurzijo v zanimivo belgijsko mesto Ieper, kjer so kulturno-
zgodovinski turizem razvili do te mere, da danes dobr{en del prebivalstva prakti~no `ivi 
prav na ta ra~un.

 ̂ eprav se morda na prvi pogled zdi, da Flam-
ci »na polno« izkoriščajo tragedijo, ki je to 
območje zaznamovala v času prve svetovne 

vojne (»World War I« – WWI), pa lahko obiskova-
lec kaj kmalu spozna, da ne gre zgolj za tržno 
naravnano dejavnost. Njihov odnos do kulturno-
-zgodovinskega turizma temelji na globokem spo-
štovanju do te pretekle, krvave dediščine izpred 
sto let in močnem zavedanju pomena vrednot, ki 
jih prinaša mir. To lahko potrdi tudi več kot 
50-članska skupina strokovne ekskurzije, ki so jo 
sestavljali predstavniki projektnih partnerjev in 
pomembnih odločevalcev (ministrstev, občin, ra-
zvojnih agencij, turističnih organizacij, novinarjev, 
muzejev in društev, ki se ukvarjajo s tematiko 
prve svetovne vojne). 

Muzej miru in spomina
Med drugim so si v Iepru ogledali stalno in 

začasno muzejsko razstavo tako imenovanega »In 
Flanders Fields Museum«, ki je posvečen zapušči-
ni prve svetovne vojne. V njem so na slikovit način 
prikazani dogodki, ki so se odvijali v okolici ome-
njenega mesta. Le nekaj kilometrov severno, vzho-
dno in južno je namreč potekala 35 kilometrov 
dolga frontna linija, ki je v štirih letih terjala živ-
ljenja 600.000 ljudi. V upanju, da zavezniki pozimi 
ne bi našli zatočišča, so v času vojne Nemci to 
območje dobesedno zravnali z zemljo. Zato so se 
zavezniške sile morale znajti drugače. Vojaki so si 
izkopali globoke rove in si zatočišča naredili tudi 
pod zemljo, kjer so v gostem blatu, vlagi in na-
sploh nemogočih življenjskih razmerah bíli boj 
proti okupatorju, predvsem za vsakodnevno pre-
živetje. 

Vse tri dni je slovenske udeležence na študijski 
turi spremljal tudi belgijski pisatelj, prevajalec in 
kustos Piet Chielens, sicer koordinator In Flander 
Fields muzeja. Kot je pojasnil že prvi dan, so v 
Iepru na tovrstno dediščino intenzivneje začeli 
opozarjati šele v 90. letih 20. stoletja. Muzej so 
odprli leta 1998 in ga nato leta 2012 prenovili. 
Takrat so se tudi odločili, da muzej obiskovalcem 
ne bo predstavljal zgolj »tehničnih« stvari (frontno 
linijo, orožje, uniforme itd.), ampak naj bi pričal 
predvsem o osebnih zgodbah vojakov in miru ter 
dogodkih po koncu vojne. Stalna razstava obisko-

valcem ponuja tudi posnetke, kjer igralci, oblečeni 
v vojake, v različnih jezikih prebirajo pisma o do-
živetjih nesrečnikov, ki so se znašli na fronti. Ob 
stalni razstavi pa muzej redno organizira tudi za-
časne razstave. Tako si je lahko slovenska delega-
cija ogledala še razstavo, posvečeno arheologiji 
prve svetovne vojne.

Opa`anja predstavnice Slovenske 
turisti~ne organizacije

Gostitelji so poleg ogleda in predstavitve muze-
ja s slovenskimi gosti delili tudi izkušnje z razvo-
jem kulturno-zgodovinskega turizma, ki temelji na 
dediščini prve svetovne vojne. Prav o tem smo 
poklepetali z eno izmed udeleženk Mašo Klemen-
čič, sicer projektno koordinatorko na Slovenski 
turistični organizaciji (STO). Ob tem naj omenimo, 
da intervju ne predstavlja uradnih stališč STO, 
temveč temelji zgolj na osebnih opažanjih.

Če se najprej osredotočiva na In Flander Fields 
muzej. Kaj je tisto, kar ga ločuje od naših mu-
zejev?

Ena glavnih nalog tukajšnjega muzeja je vloga 
»tolmača« ostankov vojne, saj so ti na tem območju 
skoraj nevidni, razen, če obiskovalci že vnaprej 
točno vedo, kaj iščejo. Sam muzej je sicer zelo lep, 

dodelan, ima speljano rdečo nit skozi zgodbe vo-
jakov, vendar pa v njem nisem videla ničesar izje-
mno inovativnega oziroma nič, česar v Sloveniji ne 
bi imeli. Narejen je na način, da razstava obisko-
valca vodi kar sama, zato vodnikov ne potrebujejo. 
Vse je v enem velikem prostoru, ki je dodatno 
zatemnjen, tako da bolj »padeš« v zgodbo. Je pa 
muzej zelo interaktiven; zelo veliko je zaslonov na 
dotik, filmov, gibanja, zvokov itd. Na trenutke se 
mi je zdelo, da je to »point« cele zgodbe, čeprav 
vemo, da ni. 

Omenili ste, da ostankov iz tega časa na terenu 
skorajda ni več. Kaj torej poleg muzeja tukaj 
ponujajo domačim in tujim gostom?

Res je v tem delu Flandrije materialnih ostankov 
iz časa prve svetovne vojne zelo malo, veliko manj 
kot pri nas v Posočju. Edino, kar spominja na 
vojno, so spomeniki, ki so jih kasneje v spomin 
na svoje padle vojake postavile različne države, in 
številna vojaška pokopališča. Teh je res veliko. 
Sicer pa polja, kjer je potekala frontna linija, danes 
prerašča trava, jarkov praktično ni več mogoče 
videti, sem in tja se najde kak preraščen bunker, 
ki pa je skorajda nerazpoznaven. Pri nas je tega 
precej več: od kostnic, kapelic, spominskih cerkva, 
do bunkerjev, starih kasarn, ostankov granat na 
gorskih poteh. Zato so po mojem mnenju ostanki 
vojne na terenu pravzaprav neopazni. Če ti nihče 
ne pove, da so tam potekale bitke, tega dejansko 
ne moreš vedeti. Dam primer ... Vozili smo se 
mimo mnogih »mlakuž« in če nas ne bi naš vodnik 
opozoril, da gre za vdolbine, ki so jih povzročile 
eksplodirane granate, bi gladko malo mislili, da gre 
za naravni pojav. 

Pravite, da so ostaline na terenu praktično neo-
pazne. Kako potemtakem Flamcem uspeva odlič-
na prodaja te zgodbe?

Kljub pomanjkanju »dokaznega« materiala je 
Flamcem dejansko uspelo sestaviti zanimivo zgod-
bo, ki vključuje tudi možnost ogleda na terenu. Po 
liniji, kjer je pred sto leti potekala fronta med obe-
ma vojskama, so potegnili ozko cesto. Ta je spe-
ljana, kot pravijo, po nikogaršnji zemlji (»No Man’s 
Land«) in je v glavnem namenjena kolesarjem; 
ponekod je dostop avtomobilom celo prepovedan. 
Opazila sem, da zelo promovirajo kolesarske izle-

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

MAŠA KLEMENČIČ, projektna koordinatorka na STO, je v in-
tervjuju predstavila, kako v Belgiji tržijo kulturno-zgodovinski 
turizem. Foto: arhiv Maše Klemenčič
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te po tej frontni liniji. V ta namen so 
naredili tudi aplikacijo, prek katere 
lahko uporabnik dostopa do letalskih 
fotografij in na telefonu pogleda, kako 
je bilo mesto, kjer se nahaja, videti 
med prvo svetovno vojno. 

Tik ob tej cesti je muzej odkupil 
tudi starejšo hiško, ki na prvi pogled 
daje občutek, da je zapuščena. Gre za 
objekt, ki se je ohranil vse do danes, 
čeprav je skozenj dobesedno tekla 
frontna linija. Danes je tu urejena in 
sodobno opremljena muzejska soba 
z interaktivnim prikazom gibanja 
frontne linije, nekaterimi artikli, raz-
lagalnimi tablami, zaslonom, kjer 
predvajajo kratek večjezični doku-
mentarni film iz časa WW1. Hiška je 
odprta ves čas, saj je namenjena ko-
lesarjem in pohodnikom, ki si ogle-
dujejo fronto. Kar je zanimivo, je to, 
da večino časa v njej ni vodnika ozi-
roma skrbnika, a kljub temu do danes 
še niso zabeležili težav z vandaliz-
mom.

Moram pa omeniti še nekaj. Ob 
cesti so na mestih, do kamor sta pri-
šli obe vojski, zasadili drevesa; »nem-
ška« so označili z rdečo pentljo, »za-
vezniška« pa z modro. S pomočjo 
tega razredčenega »drevoreda« se na 
terenu hitro opazi, do kam sta prišli 
obe vojski in kako blizu skupaj sta si 
bili ponekod. 

Menite, da bi podobna označitev 
prišla v poštev tudi pri nas v Zgor-
njem Posočju?

Se bojim, da bi bila tu taka ozna-
čitev neuporabna. V Posočju so bitke 
v glavnem potekale v gorah in v ve-
čini primerov so bili vojaki med seboj 
bolj oddaljeni, kot na flamskih poljih, 
kjer jih je po nekod ločevalo le nekaj 
pičlih metrov. Prav zaradi te bližine 
dveh nasprotnih vojaških linij je to pri 
njih zelo očitno in res zanimivo opa-
zovati. 

Pri nas se je v zadnjih letih dobro 
prijela Pot miru, ki je označena s 
simbolom ptice. Kakšno blagovno 
znamko so za dediščino iz časa pr-
ve svetovne vojne izbrali Flamci?

Celoten muzej in vse, kar je pove-
zano s prvo svetovno vojno (od pu-
blikacij, spominkov, informacijskih 
tabel na terenu itd.), je označeno z 
rdečim makovim cvetom. Ta je na 
tem območju postal simbol prve sve-
tovne vojne, zato tudi ni čudno, da je 
sestavni element muzejskega logoti-
pa. Makov cvet predstavlja rdečo nit 
celotne zgodbe. To se mi zdi prepro-
sto čudovito, ker takoj, ko ga zagle-
daš, veš, da imaš opravka z zgodo-

vinskimi dogodki izpred sto let. V 
Iepru z okolico smo naleteli na kar 
nekaj trgovinic s spominki, kjer tega 
res ne manjka. Makov cvet krasi sko-
delice, pisala, čajne vrčke, majice, 
kape, kolesarske drese, prtičke, nati-
snjen je na denarnicah, ovitkih za 
mobilne telefone, najdemo pa ga tudi 
na zaponkah, uhanih in obeskih itd. 
Očitno gre za dobro prodajane izdel-
ke, sicer tega ne bi bilo toliko. Je pa 
res, da so v samem muzeju do tega 
nekoliko zadržani.

Če se vrneva nazaj k In Flanders 
Fields muzeju. So tudi tukajšnji 
muzej v zadnjih štirih letih zazna-
movali stoletni jubileji, povezani z 
dogodki iz prve svetovne vojne?

Vsekakor! Ob 100. obletnici so za-
znali izjemen porast obiska. Kot so 
nam pojasnili, so pred tem visokim 
jubilejem beležili okoli 62 odstotkov 
dnevnih obiskovalcev mesta. Že do-
bro leto pred uradno obletnico začet-
ka prve svetovne vojne (torej 2013) 
pa je kar 78 odstotkov gostov v mestu 
svoj obisk podaljšalo in ostalo tudi po 

nekaj dni. 

Od kod prihajajo njihovi gostje?
Nekaj več kot polovica jih prihaja 

iz tujine – večina iz Velike Britanije, 
kar je po svoje logično, saj je tu padlo 
največ britanskih vojakov. Nemci sem 
niti ne hodijo veliko. Zanje je prva 
svetovna vojna že »prazgodovina«, 
ker se jim je od takrat zgodilo več 
drugih zgodovinskih prelomnic: dru-
ga svetovna vojna, pa delitev in po-
novna združitev Nemčije itd. Če že 
obiščejo kakšen kraj iz tega obdobja, 
gredo raje v francoski Verdun, ki jim 
je bližje. Sicer pa muzej beleži 42 
odstotkov individualnih gostov, razli-
ko pa predstavljajo zaključene skupi-
ne in šole.

Kako pa je s financiranjem?
Izvedeli smo, da se muzej v od 50 

do 60 odstotkih financira sam, in si-
cer iz naslova vstopnin ter prodaje 
spominkov. Razliko primakneta me-
sto in regija. Res pa je, da je mesto 
sorazmerno majhno, zato iz tega na-
slova ne dobijo ravno veliko denarja. 
Po njihovih izkušnjah za dobro delo-

Projekt NETWORLD

vanje muzeja ob stalni razstavi potre-
bujejo tudi občasne razstave, izobra-
ževalni program, raziskovalni center 
in kulturni program oziroma organi-
zacijo prireditev, ki potekajo skozi vse 
leto. 

Pomembno vlogo pri ohranjanju 
tovrstne dediščine igra tudi razisko-
valni center, ki deluje pod okriljem 
muzeja ...

Res je. Nanje se v največji meri 
obračajo posamezniki, ki so na tej 
fronti na primer izgubili sorodnika. V 
raziskovalnem centru jim pomagajo 
tako, da skušajo ugotoviti, kaj se je z 
dotičnim vojakom zgodilo, kje je pa-
del, kje je pokopan ... S tako prošnjo 
pride k njim precej ljudi. Gre za res 
zelo oseben pristop do ohranjanja 
dediščine.

Nasploh lahko rečem, da mesto 
Ieper dediščino prve svetovne vojne 
ohranja res zelo živo in ji daje močno 
osebno noto. Eden izmed dokazov je 
zagotovo enourna slovesnost ob sla-
voloku na vhodu v stari del mesta, ki 
mu pravijo Menin Gates. Tu se vse od 
leta 1928 dalje vsak večer spomnijo 
žrtev prve svetovne vojne, ki jim po-
ložijo vence. To je res nekaj, kar pre-
prosto moraš videti, ko prideš v Ieper. 

Sami prihajate iz STO in ste bili 
zato najbrž nekoliko bolj osredoto-
čeni na sam turistični potencial. 
Kakšna je vloga tamkajšnje nacio-
nalne turistične organizacije (NTO) 
pri razvoju kulturno-zgodovinskega 
turizma?

Flamska turistična organizacija na-
čeloma sodeluje bolj z destinacijo kot 
s samim muzejem, vendar je to ob-
močje tako majhno, da se praktično 
vsi poznajo med seboj in tako tudi 
NTO dela neposredno z muzejem.

Sicer pa je NTO pri njih že dolgo 

IN FLANDERS FIELDS MUZEJ – Ta belgijski muzej, posvečen dogodkom iz časa 1. svetovne 
vojne in dediščini iz tistega časa, je narejen na način, da razstava obiskovalca vodi kar sama, 
zato vodnikov ne potrebujejo. Vse je v enem velikem prostoru, ki je dodatno zatemnjen, tako da 
bolj »padeš« v zgodbo. Je pa muzej zelo interaktiven; zelo veliko je zaslonov na dotik, filmov, 
gibanja, zvokov itd.
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[TEVILNI IZZIVI »MIROVNE MISIJE« V MOBILNI SOBI POBEGA

Na mirovno misijo v sobo pobega 
(angl. »escape room«), ki je izdelana 
v obliki cerkvice in se tematsko veže 
na čas prve svetovne vojne, se je med 
16. in 20. oktobrom na Bevkovem 
trgu v Novi Gorici podalo 314 obisko-
valcev. Ti so se s simuliranim vlakom 
najprej odpeljali »sto let nazaj«, in 
sicer na »bojišče fronte«. Na svoji mi-
rovni misiji so poleg »ključev«, ki 
odpirajo vrata novim dogodivščinam, 
iskali tudi sledi za pogrešanim voja-
kom. Prebiti so se morali skozi več 
izjemno domiselno urejenih prosto-
rov, kjer so bili razstavljeni tudi ori-
ginalni predmeti iz časa prve svetov-
ne vojne.

Zamisel o mobilni sobi pobega, ki 
naj bi zaokrožila po državah na ob-
močju Podonavja, ki so se v 1. svetov-
ni vojni borile skupaj in iz katerih pri-
hajajo partnerji projekta NETWORLD, 
se je porodila madžarskemu ustvar-
jalnemu timu iz Cultural LAB Social 

Cooperative LABOR iz Pécsa. Avtorji 
so si že na samem začetku zadali 
precej zahtevno nalogo. Iskali so na-
čine, kako na zanimiv način dvigniti 
zavedanje o pomenu dediščine prve 
svetovne vojne in hkrati opozoriti na 

mir kot tisto vrednoto, ki še zdaleč ni 
sama po sebi umevna. Ker pa so glav-
no ciljno skupino predstavljali mladi, 
je bila ta naloga še toliko težja. Sle-
dnji namreč postajajo čedalje zahtev-
nejše občinstvo, saj je njihovo pozor-

nost ob vsakodnevnih različnih sti-
mulativnih impulzih resnično vse 
težje pritegniti. S sobo pobega je 
ekipa, ki ji domišljije očitno ne pri-
manjkuje, zadela v tarčo.

Gre zgolj za še eno v vrsti številnih 
dejavnosti mednarodnega projekta 
NETWORLD, ki ga iz sredstev ERDF 
in IPA sofinancira Evropska unija. 
Vodilni partner je Posoški razvojni 
center (PRC), ki je dogodek organizi-
ral v sodelovanju z omenjeno ma-
džarsko institucijo, Ustanovo »Fun-
dacija Poti miru v Posočju« in Me-
stno občino Nova Gorica.

Mirovna misija, ki traja približno 
30 minut (odvisno od iznajdljivosti, 
sreče in raziskovalnega duha posame-
zne skupine), lahko šteje od tri do 
največ štiri »mirovnike«. Priporočena 
starost pa je deset let in več.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič, 
odgovorna za promocijo projekta 
NETWORLD, PRC

vpeta v ohranjanje dediščine prve 
svetovne vojne in posledično v spomin-
ski turizem (»remembrance tourism«). 
Seveda so se tudi pri njih vnaprej 
dobro zavedali, da bodo med letoma 
2014 in 2018 zahvaljujoč obletnicam 
dogodkom iz časa prve svetovne voj-
ne deležni veliko več svetovne pozor-
nosti. To so hoteli izkoristiti za utrdi-
tev »imidža« Flandrije kot enega 
glavnih prizorišč WWI in tudi za 
preusmeritev pozornosti na njihovo 
splošno turistično ponudbo, ki sicer 
ni povezana z vojno. 

Kar zadeva dogodke, je NTO sofi-
nancirala samo tiste, ki so bili name-
njeni tujim obiskovalcem, saj je teh, 
kot že rečeno, več kot polovica. Znan-
stveni, kulturni in interaktivni dogod-
ki so bili zanje veliko pomembnejši 
kot uradne spominske slovesnosti, 
zato so jim tudi namenili več pozor-
nosti in denarja. Velik delež sredstev 
pa so vložili tudi v promocijo na med-
narodnih sejmih.

Njihova naloga je tudi skrb za ra-
zvoj produktov v regiji, zato so se 
osredotočili na promocijo. 

So vam morda zaupali »formulo« za 
učinkovit razvoj kulturno-zgodovin-
skega turizma? 

Ja, nekaj sem sicer že omenila, je 
pa res tudi to, da je treba po njiho-
vem mnenju spoštovati določeno za-

poredje. 
Na prvo mesto so denimo postavi-

li • raziskave. Z njimi so določili cilj-
ne skupine, naredili analizo stanja 
infrastrukture in obstoječe ponudbe 
ter produktov. 

Sledil je • razvoj produktov, pri 
čemer so izhajali iz obiskovalca in 
njegovih izkušenj. Ta segment je med 
drugim zahteval organizacijo dogod-
kov, ki pa bi jih bilo brez ustrezne 
infrastrukture težko izpeljati. Zato so 
v prvi fazi, ki je vsekakor najzahtev-
nejša, najdražja in tudi najdaljša, da-

li poudarek razvoju potrebne infra-
strukture. Flamci so k tej fazi resno 
pristopili že leta 2010. Skupno so v 
tem času za 44 projektov namenili 15 
milijonov evrov. Med njimi je bilo 
tudi pet večjih, strateških projektov; 
eden od teh je bila tudi prenova In 
Flanders Fields muzeja, ki se je kon-
čala do časa. Pri tem se mi je zdelo 
zanimivo, da je prav izboljšana izku-
šnja obiskovalca sodila med glavne 
cilje vseh (so)financiranih projektov. 

Seveda pa brez ustrezne • promo-
cije ne bi dosegli želenega učinka. Na 

podlagi raziskav so se osredotočili na 
štiri ciljne trge, ki so bili zgodovinsko 
povezani z zahodno fronto WW1 in 
kjer so za večje število prebivalcev 
menili, da imajo bodisi z vidika geo-
grafske bližine bodisi dobrega eko-
nomskega položaja možnost, da obi-
ščejo v Flandrijo:

1) trg Velike Britanije;
2) trg Nizozemske, Irske, Kanade, 

Avstralije, Nove Zelandije (tu je šlo 
izključno za promocijo ob 100. oblet-
nici vojne, sicer se jim po raziskavi 
promocija tu ne bi izplačala);

3) trg ZDA, Francije in Nemčije;
4) trg Kitajske in Indije.
Promocije so se lotili podobno kot 

pri nas, in sicer s sejmi, družabnimi 
omrežji, članki v tujih medijih itd. 
Pomemben promocijski kanal, ki so 
se ga in se ga še poslužujejo, pa je 
tudi Facebook, kjer jih spremlja 
162.000 sledilcev. Nanje gledajo kot 
na skupnost in ne zgolj kot na sledil-
ce. Prepričani so, da gre za ciljno 
skupino, pri kateri obstaja večja ver-
jetnost, da jih bo obiskala oziroma tu 
rezervirala nastanitve. Lahko rečemo, 
da se držijo podobnega principa kot 
pri »Instagramovih influencerjih«, ki 
imajo manj sledilcev, so pa ti zato 
toliko bolj angažirani in dovzetni za 
sporočila.

Tisti, ki se ukvarjamo s promocijo 

MOBILNO SOBO POBEGA so organizatorji predstavili tudi na konferenci za novinarje.

RAZVOJ BLAGOVNE ZNAMKE JE EDEN OD POMEMBNEJŠIH DEJAVNIKOV PRI TRŽENJU - 
TUDI KULTURNO-ZGODOVINSKEGA TURIZMA. Tega se dobro zavedamo tako pri nas, kjer se 
je razvila blagovna znamka Pot miru (»Walk of Peace«), kot v Belgiji. Na dediščino 1. svetovne 
vojne pri nas opozarja ptica, ki simbolizira mir in spravo, v Belgiji pa makov cvet, s pomočjo ka-
terega vlečejo rdečo nit celotne zgodbe. »Takoj, ko zagledaš ta simbol, veš, da imaš opravka z 
zgodovinskimi dogodki izpred 100 let,« pravi Maša Klemenčič.



SO^Asnik, letnik XIX, {t. 5, 2018

( 12 )

zgodovinskega turizma, usmerjene-
ga v kraje, ki spominjajo na prete-
kle krute dogodke, vemo, da ne gre 
za lâhko delo. Hitro lahkó namreč 
pade očitek, da promoviramo črni 
oziroma »dark« turizem, ki vabi v 
kraje, opredeljene s smrtjo in trplje-
njem. S tem se soočamo tudi v Po-
sočju, čeprav se je tovrstna misel-
nost pri nas že precej spremenila. 
K temu je zagotovo veliko pripomo-
gla tudi dobra promocija Kobariške-
ga muzeja in Poti miru. Kako pa je 
s tem v Belgiji?

Mislim, da se tudi Flamci tega do-
bro zavedajo, zato so pri promociji 
zelo previdni. Ustvarili so celo načela, 
ki se jih je treba nujno držati. Brez 
spoštovanja, dostopnosti, mednaro-
dnega pogleda in upoštevanja vojne 
z vidika različnih narodov pri njih 
promocijske dejavnosti sploh niso 
mogoče. Sicer priznajo, da sem in tja 
dobijo kakšno vprašanje glede tako 
imenovanega »dark« turizma, vendar 
se pri tem ne pustijo zmesti in osta-
jajo neomajni zagovorniki sporočila 

KONCERT MIRU

Čeprav se poved naj ne bi začela s 
številčnim zapisom, sem tokrat to 
pravilo načrtno prekršila. 11. 11. 1918 
ob 11. uri so namreč zvonovi oznani-
li uraden konec prva svetovne vojne. 
V tistem trenutku, ko se je novica 
razširila, je zagotovo večini od veselja 
zapelo srce, čeprav je priokus gren-
kobe najbrž ostal vse do zadnjega 
srčnega utripa vseh, ki so na lastni 
koži doživeli to, kar danes upamo, da 
se ne bo nikoli več ponovilo. 

Vojna in mir – dve pomensko na-
sprotni besedi, ki sta bili v zadnjih 
štirih letih, ko smo obeleževali števil-
ne spominske slovesnosti, vezane na 
dogodke izpred sto let, mnogokrat 
izpostavljeni. Vendar pa smo na dan 
Martinove nedelje, ko se je pred sto 
leti zaključila prva svetovna vojna, na 
vojno pozabili in se s koncertom v 
drežniški cerkvi Srca Jezusovega po-
svetili predvsem miru.

Koncert se je začel pod taktirko 
Stojana Kureta z »Misso pro pace« 
(Mašo za mir), skladatelja Ambroža 
Čopija, in sicer v izvedbi Vokalne 
akademije Ljubljana, sopranistke 
Martine Burger in tenorista Tineta 
Beca ter ob harmonikarski spremljavi 
Teje Udovič Kovačič. 

Sledila sta odlomek z rekviema »In 

nili drežniško cerkev, je Koncert miru 
v nadaljevanju nanizal še štiri sklad-
be, in sicer de Marzijevo »Signore 
Delle Cime« v priredbi Aneja Černe-
ta in izvedbi omenjenega dekliškega 
pevskega sestava pod vodstvom Ko-
vačičeve ter ob spremljavi Godalnega 
kvarteta Accadémia. Dekleta so v 
nadaljevanju občinstvu postregla s 
skladbo Krila miru, avtorice Mirijam 
Sabine Žvegla, Mladinski pevski zbor 
OŠ Tolmin pa je zapel še pesem Bine 
Štampe Žmavc Sonce, ki jo je uglas-
bila Tadeja Vulc. Koncert se je za-
ključil s pesmijo Toneta Pavčka Sve-
tloba mladoletja, ki jo je glasbeno 
opremil Damijan Močnik, zapeli pa 
so jo združeni glasovi obeh mladin-
skih sestavov ter omenjenega komor-
nega zbora. 

Koncert miru je potekal pod ča-
stnim pokroviteljstvom predsednika 
republike Boruta Pahorja. Ob pomo-
či Posoškega razvojnega centra, ki je 
dogodek deloma sofinanciral iz pro-
jekta NETWORLD, Kobariškega mu-
zeja in Ustanove »Fundacija Poti 
miru v Posočju«, sta ga organizirala 
Občina Kobarid in Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti, Območna izpo-
stava Tolmin.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

Projekt NETWORLD

Paradisum« ter molitev »Otche nash« 
mladega primorskega skladatelja An-
dreja Makorja, ki je koncertu tudi 
prisluhnil na licu mesta. Pri izvedbi 
omenjenega rekviema oziroma maše 
zadušnice, ki so jo odpeli pevci vo-
kalne akademije, Dekliškega pevske-
ga zbora Gimnazije Tolmin in Mla-
dinskega pevskega zbora OŠ Tolmin 
sta instrumentalno podprli harmoni-
karica Udovič Kovačič in violončelist-
ka Urša Kržič. Ob tem gre posebej 
pohvaliti mlade pevce in njihovo zbo-

rovodkinjo Barbaro Kovačič, ki so s 
svojimi mladostno-čistimi glasovi do-
dali nepozabno svežino tej sicer zah-
tevni skladbi. Za razliko od rekviema, 
ki se je po cerkveni ladji razširil od 
oltarja, je molitev Oče naš v izvedbi 
Komornega zbora Musica Viva Tol-
min pod vodstvom Erike Bizjak iz-
zvenela iz cerkvenega kora, kjer je v 
nadaljevanju na orgle s skladbo 
»1918–2018« Dalibor Miklavčič moj-
strsko prevrtel stoletni glasbeni čas. 

Poslušalcem, ki so dodobra napol-

S KONCERTOM MIRU smo v dolini Soče zaokrožili dogodke, ki so se v zadnjih štirih letih okle-
nili spomina na čas prve svetovne vojne.

miru, ki ga širi muzej. Seveda so bili 
tudi pri njih na začetku nekateri stro-
kovnjaki proti temu, da se dediščina 
prve svetovne vojne trži in prodaja. 
Zato so morali to narediti zelo premi-
šljeno, na pravi način in seveda s 
pravim sporočilom. 

In če za konec strnete vaše vtise. 
Kaj je tisto, kar je zapečatilo vaš 
študijski obisk v Belgiji?

Ta študijska tura je bila zame do-
datni dokaz, kako pomembna in nuj-
na naloga je ohranjanje dediščine 
prve svetovne vojne. Pri tem ne gre 
zgolj za trženje ter bogatenje na ra-
čun žalostnih zgodb preteklosti, če-
prav je po drugi strani res, da v Iepru 
od tovrstnega turizma živi več kot 
600 ljudi. Tu gre za nekaj več. Gre za 
to, da pri tukaj preprosto začutiš, da 

POLAGANJE VENCEV je del vsakodnevne spominske slovesnosti ob slavoloku na vhodu v stari del mesta, ki mu pravijo Menin Gates. Ob obisku 
slovenskih predstavnikov sta venec položila tudi bovški župan Valter Mlekuž in vodja projekta NETWORLD Vesna Kozar.

resnično živijo s tem in da gre pri njih 
za srčno ohranjanje spomina na do-
godke, ki ne bi smeli biti nikoli poza-
bljeni. Flamskemu muzeju to uspeva 
s sodobnim in zelo osebnim pristo-
pom, ki poskrbi, da tudi današnje 
generacije ne pozabijo, kaj se je v 
Evropi dogajalo pred sto leti. 
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič
Foto: T. Š. F. 
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V igri je {est projektov
Vse {tiri ob~ine, ki delujejo na obmo~ju lokalne akcijske skupine LAS Dolina So~e (Ob~ina Bovec, 
Ob~ina Kanal ob So~i, Ob~ina Kobarid in Ob~ina Tolmin), so se konec septembra skupaj s svojimi 
projektnimi partnerji do ~asa odzvale na 3. Javni poziv za izbor operacij za uresni~evanje Strategije 
lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina So~e za programsko obdobje 2014–2020.

S kupno so oddale šest zanimivih 
projektov, ki jih je v začetku 
novembra pregledala in ocenila 

petčlanska komisija, ki je ugotovila, 
da so vsi predlagani projekti dosegli 
zadostno število točk za nadaljnjo 
obravnavo. Poleg drugih zahtev vsi 
zasledujejo cilje Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in zgoraj ome-
njene strategije, poleg tega pa se bodo 
izvajali na ciljno zastavljenih obmo-
čjih – to je v Bovcu, Breginju, De-
sklah, na Mostu na Soči, v Podbrdu 
in Tolminu.

LAS Dolina So~e

SO^Asnik, letnik XIX, {t. 4, 2018

V nadaljnjem postopku obravnave 
so nato člani Upravnega odbora LAS 
Dolina Soče na svoji redni seji, ki je 
potekala 20. novembra, za sofinanci-
ranje izbrali vseh šest predlaganih 
projektov (seznam je na naslednji 
strani). Njihov izbor mora tako do-
končno potrditi le še Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. Po 
dosedanjih izkušnjah sodeč lahko 
prijavitelji pogodbe pričakujejo v pr-
vih mesecih prihodnjega leta.
Pripravili: Sandra Kemperle in Tatjana 
Šalej Faletič

VIZITKA PROJEKTA:
Ime projekta: Razvoj novih 
produktov muzeja Stergul~eva 
hi{a
Akronim: muzej Stergul~eva hi{a

Prijavitelj: Ob~ina Bovec
Projektni partnerji: 
Kulturno dru{tvo Golobar Bovec
Dru{tvo od ovce do izdelka
Za~etek in zaklju~ek operacije: 
2. oktobra 2017–30. novembra 2018
Vrednost operacije: 27.497,87 evra
Upravi~eni stro{ki operacije: 
24.630,15 evra
Zapro{eni odstotek 
sofinanciranja: 85
Odobrena vrednost sredstev: 
20.935,63 evra

PRENOVLJEN MUZEJ V 
STERGUL^EVI HI[I

Konec oktobra so v Bovcu uradno 
odprli prenovljeno muzejsko zbirko z 
naslovom Zgodbe bovške preteklosti. 
Prenova je potekala v sklopu projekta 
Razvoj novih produktov muzeja Str-
gulčeva hiša, ki ga je na 1. javni poziv 
LAS Dolina Soče prijavila Občina Bo-
vec, ki je v projektu sodelovala s Kul-
turnim društvom Golobar Bovec in 
Društvom od ovce do izdelka.

Čeprav Bovec slovi predvsem po 
športnem turizmu, ne gre pozabiti na 
njegovo bogato zgodovino. Ker se ta 
vse premalo ponuja obiskovalcem te 
doline, so si prijavitelji zadali, da s 
pomočjo projekta dvignejo prepo-
znavnost kulturne dediščine na Bov-
škem in poskrbijo za dodatno turistič-
no ponudbo. Muzejska zbirka v Ster-
gulčevi hiši je bila za razvoj kulturno-
-turistične panoge odlična izhodiščna 
točka. Z njeno nadgradnjo, vzposta-
vitvijo kulturne informacijske točke 
in spodbujanjem lokalnega prebival-
stva za aktivno sodelovanje pri vse-
binski zasnovi muzeja, so se tako 
postavili temelji za razvoj kulturno-
-turističnega produkta.

V sklopu projekta se je • uredilo 
muzejsko zbirko, • izdelalo arheolo-
ške replike, • nabavilo projektor in • 
odkupilo nekaj predmetov: obleko 

Odobreni projekti LAS Dolina So~e (2)

(kreacija Boruta Šulina), bronasti 
kipec boginje Minerve, mizo, predal-
nik z marmorno ploščo in ogledalom 
ter konjiček (last družine Stergulc). 
Poleg tega so prijavitelji poskrbeli za 
• tematske delavnice in izobraževa-
nja za pripravo vsebin za dopolnitev 
in nadgradnjo zbirke, • promocijski 
material (panoji, zgibanka Bovške 
arheološke zgodbe, tablice z imenom, 
podnapise), • animacijo za oživitev 
muzeja, • vzpostavitev informacijske 
točke za razvoj turističnega vodništva 
(zaposlilo se je muzejskega informa-
torja) ... Čisto na koncu pa se je ob 
uradnem odprtju zbirke pripravila 
tudi kulturna prireditev.

Pri dopolnitvi muzejske zbirke je 
sodeloval tudi Tolminski muzej, ki je 
ob pomoči številnih domačinov pri-

dobil nove muzealije. Obstoječo raz-
stavo je dopolnila avtorica mag. Da-
mjana Fortunat Černilogar, novo 
Arheološko zgodbo Bovškega pa sta 
pripravila mag. Miha Mlinar iz ome-
njenega muzeja in dr. Jana Horvat iz 
Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Za 
slikovno obdelavo fotografij in pomoč 
pri postavitvi je zaslužen Marko Gre-
go, sicer kustos etnolog Tolminskega 
muzeja, zemljevid s podatki o bov-
ških zanimivostih je izdelala mag. 
Mateja Rihtaršič, Tina Volarič je 
ilustrirala krošnjarja, Mojca Turk je 
poskrbela za oblikovno podobo raz-
stave, Katja Mrakič pa je bila glavna 
vez med domačini, strokovno javno-
stjo in prijavitelji.

Na odprtju prenovljene zbirke je 
direktorica Tolminskega muzeja mag. 

Damjana Fortunat Černilogar obisko-
valcem predstavila vsebino in novosti. 
Ko govorimo o sledenjih ne moremo 
mimo arheološkega dela razstave, ki 
prikazuje predmete, najdene na ob-
močju Bovškega. Poleg tega je direk-
torica izpostavila tudi redko fotogra-
fijo slovite igralke Ite Rine, sicer do-
mačinke Ide Kravanja, predmeta, ki 
pričata o kruti usodi Bovčank, be-
gunk med prvo svetovno vojno ter 
izjemno redkost – dobro ohranjeno 
krošnjo, ki jo je doslej hranil Tolmin-
ski muzej.
T. Š. F.

Foto: Sandra Kemperle

PRENOVLJENA ETNOLOŠKA ZBIRKA v Stergulčevi hiši v Bovcu. Foto: Meta Pajer
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IZBRANI PROJEKTI – Kratek pregled izbranih projektov, ki jih je pregledal Upravni odbor LAS Dolina Soče.

Št. Naslov 
projekta 
(akronim)

Prijavitelj Trajanje 
projekta

Zaprošena 
sredstva 
(v EUR)

Glavne dejavnosti Glavni cilji

1 Hiša dobre 
volje Deskle

Občina 
Kanal ob 
Soči

1. 2.–31. 10. 
2019

51.296,38 • nakup opreme
• zunanja ureditev dnevnega in medgene-

racijskega centra
• izvedba izobraževanj, predavanj

• boljša oskrba starejših in deinstitucionalizacija
• ureditev dela urbanega naselja Deskle
• izboljšano medgeneracijsko sodelovanje, krepitev solidarno-

sti in prostovoljstva
• vključitev različnih ranljivih skupin (starejši, bolni, invalidi, 

osebe s posebnimi potrebami, onemogli, otroci, mladina)
• krepitev znanja in usposobljenosti
• posreden doprinos novih delovnih mest

2 Vaški center 
Breginj

Občina 
Kobarid

1. 3.–30. 10. 
2019

58.181,67 • ureditev cestnega priključka
• ureditev vaškega centra Breginja
• izdelava kratkega predstavitvenega filma
• izvedba prireditve

• ureditev vaškega centra Breginja, ki bo postalo središče kul-
turnega dogajanja

• izdelava kratkega filma za oživitev izgubljene kulturne dedi-
ščine

• organizacija kulturno-glasbenega dogodka 

3 Utrip BCa Občina 
Bovec

1. 4. 2019–
30. 10. 2020

184.726,50 • zunanja ureditev Stergulčeve hiše in na-
bava opreme

• novoletna okrasitev
• izvedba delavnic
• izgradnja zunanjega bazenskega komple-

ksa s pripadajočo infrastrukturo
• izvedba rekreacijskih delavnic/tečajev

• vzpostaviti javno-zasebno partnerstvo
• obnova kulturno-umetniškega prostora in izgradnja športno- 

rekreacijske infrastrukture
• izvedba podjetniških delavnic
• izvedba športno-rekreacijskih delavnic
• vključevanje ranljivih skupin

4 Staro mestno 
jedro

Občina 
Tolmin

1. 3. 2019–
31. 12. 2020

136.326,50 • nabava opreme
• izvedba izobraževanj
• izvedba podjetniških delavnic in svetova-

nje
• izvedba dvodnevne prireditve
• izdelava projektne naloge oživljanja stare-

ga mestnega jedra Tolmina 

• ustvariti eno novo delovno mesto, ki bo postalo stična točka 
med deležniki in njihovimi potrebami

• ustvariti pogoje za posredno ohranjanje obstoječih delovnih 
mest

• vključevanje ranljivih skupin
• organizacija in izvedba podjetniških delavnic, kuharsko- 

podjetniških delavnic in izobraževanj za prebivalce območja 
LAS Doline Soče

• izdelava idejnega projekta za izbor najustreznejše različice 
izvedbe del za urejanje ulic in stavbne dediščine v starem 
jedru Tolmina ter idejne zasnove za izbor najustreznejše raz-
ličice za opredelitev in organizacijo prireditvenih prostorov v 
starem mestnem jedru (načrt arhitekture) s poročilom emisij 
hrupa v okolje v sodelovanju z lokalnimi prebivalci

• izvedba dvodnevne prireditve

5 Ratur Most Občina 
Tolmin

1. 4. 2019–
31. 1. 2021

58.516,72 • izdelava strategije turističnega razvoja in 
izvedba delavnic

• izdelava celostne grafične podobe
• izdelava spletnega portala TD
• nabava opreme
• izvedba prireditev

• vzpostavitev pogojev za trajnostni turizem
• nadgradnja obstoječe turistične infrastrukture
• nadgradnja obstoječe turistične promocije
• ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje in promocija lokal-

nih tradicij
• osveščanje mladih o pomenu zaščite okolja za trajnostni ra-

zvoj območja
• povezovanje lokalnih akterjev
• aktivno vključevanje ranljivih skupin v aktivnosti operacije

6 Mrouce cajta Občina 
Tolmin

1. 2.–
31. 12. 2019

58.526,50 • nabava opreme
• ureditev dela sprehajalne poti
• izdelava dokumentarnega filma o nekdanji 

TVI Bača Podbrdo in kratkega predstavi-
tvenega vide – »sprehoda« skozi Podbrdo

• izdelava informacijskih tabel in turističnih 
produktov

• izvedba delavnic
• izdelava promocijskega materiala
• izvedba prireditve

• pridobitev nove turistične infrastrukture, promocijskega ma-
teriala, videoprodukcije

• dvig prepoznavnosti kraja Podbrdo z vidika dediščinskega 
potenciala: bohinjski predor, rapalska meja, TVI Bača Pod-
brdo, gorski tek in gorski maraton

• dvig kakovosti bivanja v kraju Podbrdo
• povezati vsebine nevladnih organizacij v turistični produkt
• ohranjati lokalno identiteto in naravno dediščino
• prenos znanja med generacijami
• ohraniti odprtje turistično-informacijskega centra Podbrdo
• povečanje možnosti in izboljšanje pogojev za vključevanje 

ranljivih skupin
• povečanje prometne varnosti, predvsem za otroke in starejše 

SKUPAJ 547.574,27  

LAS Dolina So~e

Za vsebino je odgovorna lokalna akcijska skupina LAS 
Dolina Soče, ki jo zastopa vodilni partner Posoški 
razvojni center. Organ upravljanja za izvajanje Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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O tem, kako se trži podeželje na jugu 
in severu Evrope

Tokrat smo za bralce SO^Asnika nanizali nekaj utrinkov z razli~nih ekskurzij po Evropi, ki so 
potekale v zadnjih mesecih in udele`encem prikazale {tevilne zanimive ter pou~ne primere dobrih 
praks. Ve~ o strokovnih ekskurzijah in drugih konkretnih primerih dobrih praks si lahko preberete 
na spletni strani LAS Dolina So~e.

LAS Dolina So~e

Mednarodno sre~anje 
lokalnih akcijskih skupin
Latvija – Z namenom ogleda prime-
rov dobrih praks sta se Greta Černi-
logar iz Posoškega razvojnega centra, 
vodilnega partnerja Lokalne akcijske 
skupine (LAS) Dolina Soče, in Davo-
rin Koren, predstavnik Javnega za-
voda Triglavski narodni park, od 14. 
do 16. septembra udeležila mednaro-
dnega srečanja lokalnih akcijskih 
skupin.

Srečanje so organizirale latvijske 
LAS, ki se ponašajo s čudovito nara-
vo in nacionalnimi parki. Ogledi so 

potekali pretežno v najstarejšem in 
največjem nacionalnem parku Gauja, 
ki slovi po rdečkasto-rumenih pešče-
nih kamninah, ki so nastale pred 370 
milijoni let. Tamkajšnji prebivalci so 
v kamnine izdolbli jame, ki so jih 
uporabljali za shranjevanje živil. Če-
prav danes večina jam ne služi več 
prvotnemu namenu, pa so iznajdljivi 
Latvijci posamezne uredili v predsta-
vitvene namene in za prodajo lokal-
nih pridelkov ter izdelkov.

Raziskovali so o~arljivo Istro
Istra (Hrva{ka) – Vodilni partner 

lokalne akcijske skupine LAS Dolina 
Soče, Posoški razvojni center, je 19. 
oktobra za člane LAS in potencialne 
prijavitelje projektov na javne pozive 
LAS organiziral strokovno ekskurzijo 
v Istro. 30 udeležencev se je spreho-
dilo znotraj mestnega obzidja naj-
manjšega mesteca na svetu, ki leži v 
osrčju Hrvaške Istre. Hum, ki ima 
značilno srednjeveško podobo in ar-
hitekturo, je poznan tudi po skrbno 
varovanem receptu za pripravo do-
mačega žganja biske, ki predstavlja 
dediščino starih Keltov in naj bi ime-
lo prav posebne zdravilne učinke. 
Ekskurzija se je nadaljevala do Pazi-
na, kjer so predstavniki LAS notranje 
Istre predstavili delovanje njihove 
LAS in primere dobrih praks. Skupno 
druženje se je zaključilo na eni iz-
med kmetij, kjer so lahko udeleženci 
strokovne ekskurzije pokušali istrske 
dobrote.

Kako na peti italijanskega 
{kornja spodbujajo celostno 
urejanje vasi?

Apulia (Italija) – Društvo za razvoj 
slovenskega podeželja je v sodelova-
nju z Mrežo za podeželje 42 udeležen-

cem od 22. do 26. oktobra omogočilo 
udeležbo na strokovni ekskurziji. Ta 
je potekala na južnem delu pete ita-
lijanskega škornja, in sicer v provinci 
Lecce. Gre za območje, ki ga pokriva 
LAS Capo Santa Maria di Leuca. 
Predstavniki 17 slovenskih LAS, med 
katerimi sta bili tudi Meta Pajer in 
Lidija Pirih iz LAS Dolina Soče, in 
drugih institucij ter organizacij, ki 
delujejo na področju razvoja podeže-
lja, so v sklopu ekskurzije spoznali 
tamkajšnje projekte in model spod-

bujanja celostnega urejanja vasi.
Ogledali so si tudi več primerov 

dobrih praks – med njimi tudi kera-
mično delavnico »Arte Ceramica 
Branca«, medtem ko so v Specchiu 
pri obrtniku Adolfu Cazzatu spozna-
li tradicionalno izdelavo pletenih iz-
delkov iz kokosove vrvi (filtre, koša-
re, predpražnike …), ki tu poteka že 
od leta 1890.

Pripravile: Greta Černilogar, Meta Pa-
jer in Tatjana Šalej Faletič
Foto: arhiv 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.

V LATVIJSKIH JAMAH, kjer so nekoč shra-
njevali živila, danes prodajajo lokalne izdelke.

STROKOVNA EKSKURZIJA je člane LAS Dolina Soče in potencialne prijavitelje projektov pope-
ljala v očarljivo Istro.

PREDSTAVNICI LAS DOLINA SOČE Meta Pajer (levo) in Lidija Pirih sta skupaj z ostalimi ude-
leženci strokovne ekskurzije spoznavali, kako na jugu Italije spodbujajo celostno urejanje vasi.
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Misli ob koncu leta
Za nami je še eno uspešno leto, ki 

si ga bomo zapomnili tudi kot volil-
nega. November nam je prinesel nov 
občinski svet, sam pa sem zelo poča-
ščen, da ste mi volivci s tako visoko 
podporo namenili še en županski 
mandat. Ob tej priložnosti se vsem 
članom prejšnjega sveta zahvaljujem 
za štiriletno odlično sodelovanje, kon-
struktivno delo in vse projekte, ki 
smo jih s skupnimi močmi uspešno 
izpeljali. Brez konstruktivnega dela 
občinskega sveta se še tako dobre 
županove zamisli in namere ne mo-
rejo udejanjiti. Skupaj nam je uspelo!

Za nov štiriletni mandat so v ob-
činski svet ponovno izvoljeni trije 
člani prejšnjega sklica, tako z njimi 
kot z novinci pa si tudi v tem man-
datu obetam konstruktivno sodelova-
nje. Občinski svet sestavljajo Miha 
Sotlar, Goran Kavs, Vasja Vitez, 
Barbara Leban, Jaka Vidmar (SD), 
Miro Bozja, Danijel Krivec, Adis 
Hrovat, Igor Černuta(SDS), Boštjan 
Komac (Lista Lepena-Soča-Trenta), 
Jernej Skok (Lista za Bovško) in 
Klavdija Stergulc (SLS).

Tudi v iztekajočem se letu nam je 
družbo delal SOČAsnik, v katerem ste 
lahko sproti prebirali o vsem, kar se je 
pri nas pomembnega in zanimivega 
dogajalo. Čisto vsega v njem ni mo-

goče objaviti, zato je bilo tudi letos še 
več zapisanega na naši uradni spletni 
strani, Facebook profilu in na portalu 
MojaObčina. O našem delu so pisali 
tudi slovenski in nekateri tuji mediji, 
pa naj si je šlo za poročanje o izve-
denih projektih in novostih v občini 
ali pa tudi o manj prijetnih dogodkih, 
ki smo jim bili, ne po naši krivdi, 
priča skozi leto. Prepričani smo, da 
ima vsak občan pravico vedeti, kaj se 
pri nas dogaja. Prek medijev, še po-
sebno prek družbenih omrežij, nas 
spremlja ves svet, kar seveda pomeni 
tudi promocijo naših krajev.

Ko govorimo o rekordih, se mora-
mo najprej pomuditi pri obratovanju 
Sončnega Kanina. Preteklo sezono so 
začeli že 10. novembra, kar se v 45-le-
tni zgodovini smučišča Kanin še ni-
koli ni zgodilo. Kljub izrazito slabim 
vremenskim razmeram so v zimski 
sezoni prepeljali 30.000 potnikov; če 
temu dodamo še 24.000 potnikov, ki 
so se k nam pripeljali z italijanske 
strani, je na slovenski strani poveza-
nega smučišča Kanin-Sella Nevea 
smučalo 54.000 smučarjev. Tej števil-
ki moramo prišteti še 30.000 prepe-
ljanih potnikov v poletni sezoni. Ver-
jemite mi, da mi srce kar poje od 
veselja. Uspešno poslovanje Sončnega 
Kanina je najboljše darilo vsem, ki 
smo vseskozi verjeli v naš visokogor-

občine Bovec, vseskozi na način, da 
nismo samo krpali, temveč smo izva-
jali celostne posege. Smo ena redkih 
občin v Sloveniji, če ne celo edina, ki 
ima vse krajevne skupnosti pokrite s 
čistilnimi napravami. Sadove so obro-
dili tudi naši neprestani pritiski na 
državo za ureditev nekaterih državnih 
cest, saj so v tem obdobju uredili do-
trajano cesto čez prelaz Učja, začela 
pa se je tudi gradnja krožišč na bov-
ški obvoznici, saj so zdajšnja križišča 
nevarna in nepregledna.

Posebej moram izpostaviti naložbo, 
ki je imela kar dolgo brado in smo jo 
v tem mandatu uspešno izvedli ter 
pred kratkim tudi pognali. Gre za sis-
tem daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso (DOLB). Družba DOLB Bo-
vec, ki jo je ustanovila občina in je 
tudi njen edini lastnik, je za 1,1 mili-
jona evrov vredno naložbo prek Mi-
nistrstva za infrastrukturo pridobila 
580.000 nepovratnih evropskih kohe-
zijskih sredstev, finančno konstrukci-
jo pa zaprla s kreditom SID banke. 
Pogodbo smo podpisali maja, sledila 
je postavitev celotne primarne mreže 
in danes se 15 objektov že ogreva na 
lesno biomaso. Nad projektom je vse-
skozi bdel Silvan Hrovat, v. d. direk-
torja DOLB Bovec, brez katerega bi 
naložbo težko izpeljali. Zato se mu 
želim tudi na tem mestu zahvaliti, 

ski biser in vsem, ki ste nas spodbu-
jali ter skupaj z nami pričakovali vr-
nitev našega smučišča na zemljevid 
najlepših smučišč na svetu.

Tudi sedaj ne stojimo križem rok. 
Na javnem razpisu smo že izbrali 
najugodnejšega ponudnika, konec 
avgusta pa sva z Vincentom Tassar-
tom, direktorjem izbranega izvajalca 
STEM International, podpisala pogod-
bo o sodelovanju in izdelavi idejnega 
projekta za izgradnjo nove krožno-
-kabinske žičnice Kanin. Projekt bo 
izveden v treh fazah. V prvi se izva-
jalec zaveže postaviti temelje za pri-
pravo idejnega projekta in natančno 
opredeliti program izvajanja nalog, 
pri čemer je dolžan pripraviti vsaj dve 
različici. Zaključi se z razpravo med 
naročnikom in izvajalcem ter izbiro 
različice. V drugi fazi bo izvajalec 
izdelal vsebinske in finančne študije 
ter dokumentacijo za pridobitev sub-
vencij oziroma predlog širšega par-
tnerstva potencialnih vlagateljev. V 
tretji fazi bo izdelan končni idejni 
projekt za izgradnjo nove krožno-ka-
binske žičnice, ki bo vseboval vse 
zahtevane elemente.

Na področju infrastrukture smo tudi 
letos izvedli nekatere pomembne na-
ložbe, o katerih smo pisali že v prejšnji 
številki SOČAsnika. Če povzamem, smo 
naložbe izvajali na celotnem območju 

Utrinki

BORUT [ULIN PREJEL ZLATI 
GRB OB^INE BOVEC
Bovec – Potem ko je mednarodna 
žirija med nagrajence »Big SEE fa-
shion awards 2018 Winners« ume-
stila tudi kreacijo modnega kreatorja 
Boruta Šulina iz Bovca (o tem smo 
pisali v prejšnji številki SOČAsnika), 
ga je za tako izjemen dosežek v svoji 
pisarni sprejel bovški župan Valter 
Mlekuž. Za njegov prispevek k pre-
poznavnosti Bovškega se mu je za-
hvalil z zlatim grbom Občine Bovec.
Župana veseli dejstvo, da je z omo-
gočanjem prostora za atelje modne-
ga kreatorja Šulina v Bovcu nekaj k 
njegovemu uspehu prispevala tudi 
občina. Z njim postaja Bovško pre-
poznavno tudi v svetu visoke mode, 
na kar smo lahko vsi ponosni. Kot je 

še povedal, pri njem še posebej ceni 
to, da vztraja v Bovcu, čeprav bi lah-
ko že zdavnaj sprejel ponudbe po-
membnih modnih hiš. »Ta domač-
nost pa se je zagotovo obrestovala 
tudi v njegovi zadnji kreaciji in izje-
mnem dosežku,« je poudaril Mlekuž.
Besedilo in foto: Milan Štulc

NAGRADE PROSTOVOLJCEM 
TZGP
Portoro`, Poso~je – Turistična zve-
za Slovenije (TZS) je 8. oktobra v 
okviru Dnevov slovenskega turizma v 
Portorožu pripravila posvet za turistič-
na društva in zveze ter podelila prizna-
nja za prizadevno prostovoljno delo v 
turističnih društvenih organizacijah. 
Z območja Turistične zveze Gornje-

PRIZNANI MODNI KREATOR BORUT ŠULIN (v sredini) je za prispevek k prepoznavnosti 
Bovškega prejel zlati grb Občine Bovec.
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prav tako tudi direktorju Agencije 
GOLEA Rajku Lebanu. Oba sta za 
uspešnost projekta naredila veliko 
več, kot je bilo od njiju pričakovano. 
Pri tem ne gre pozabiti, da bo DOLB 
dolgoročno pomenil kakovostna nova 
delovna mesta, predvsem pa bomo 
lahko izkoriščali domače gozdove, 
saj je več kot 60 odstotkov območja 
občine Bovec pokritega z gozdovi, od 
tega skoraj 60 odstotkov v občinski 
lasti. Za lesno biomaso je uporaben 
manj kakovosten les, kar je še doda-
tna prednost.

Tudi letos smo z organizacijo po-
letnih prireditev, ki jih v celoti finan-
cira Občina Bovec, bistveno pripomo-
gli k dodatni turistični ponudbi. Pri 
tem gre moja zahvala delavcem kul-
turnega doma, ki z Iris Stres na čelu 
zagotavljajo vrhunske dogodke v 
kulturnem domu, na bovškem trgu, 
v Stergulčevi hiši, trdnjavi Kluže, 
letnem kinu ob A postaji kaninske 
žičnice …, z Robertom Kokošinom 
pa so nepogrešljivi tudi ob številnih 
drugih prireditvah na Bovškem. Ob-
čina za nemoteno in kakovostno teh-
nično izvedbo neprestano vlaga tudi 
v tehnično opremo, številne uspešne 
prireditve pa dokazujejo, da so te 
naložbe smiselne ter upravičene.

V čast si štejem tudi dejstvo, da 
smo v organizaciji Občine Bovec in 
Župnije Bovec v sodelovanju z neka-
terimi društvi ter organizacijami za-
ključili projekt postavitve obeležja 
vsem Bovčanom, ki so zapustili svoj 
dom in se vrnili v ruševine. Pobuda 
je že relativno stara, ob 100. obletnici 
konca prve svetovne vojne pa je ven-
darle bilo zbrane dovolj volje in pri-

pravljenosti za realizacijo celostne 
ureditve območja ob stopnicah, ki 
vodijo v cerkev sv. Urha v Bovcu. 
Zasnovo obeležja je pripravil arhitekt 
Aleksander Ostan. Stoletnico konca 
prve svetovne vojne pa smo obeleži-
li tudi z drugimi prireditvami. Neda-
leč stran ob Prevale je potekalo ura-
dno odprtje pomnika, ki ga je posta-
vilo Tradicijsko društvo 59. pehotne-
ga polka iz Salzburga s pomočjo 
Črnega križa Avstrije in Občine Bo-
vec v spomin na 35 padlih Rainerjev.

Na področju športa bi lahko izpo-
stavil nekaj naložb, ki pomenijo velik 
prispevek k razvoju športa na Bov-
škem. Vlagamo v razvoj kolesarskih 
poti. Med zanimive športne dejavno-
sti lahko štejemo tudi razvoj padal-
stva, golfa, footgolfa … Za namen 

rekreacije in razširitve možnosti raz-
ličnih drugih dejavnosti – od rolkanja 
do teka na smučeh skozi vse leto – 
pripravljamo krožno pot okoli letali-
šča. Čeprav zaradi težav s pridobitvijo 
predvsem ene od zasebnih parcel za-
mujamo, bomo to pot zagotovo kmalu 
izvedli. Naš paradni konj pa je vedno 
bolj tek, katerega praznik je Bovec 
maraton, pri katerem je občina glavni 
sponzor. Tudi letošnji je bil v lepem 
vremenu izjemno uspešen, pri tem 
pa gre zahvala predvsem številnim 
prostovoljcem, ki so v brezhibno orga-
nizacijo vložili veliko svojega prostega 
časa. Tekaško društvo Bovec je tudi 
sicer eno najuspešnejših športnih dru-
štev pri nas. Velja omeniti še pomemb-
ne korake za ureditev nogometnega 
igrišča na letališču, saj smo letos pri-

stopili k odkupu zemljišč v lasti Druž-
be za svetovanje in upravljanje in spre-
membi občinskega podrobnega pro-
storskega načrta, z Nogometno zvezo 
Slovenije pa smo že navezali stike za 
pravi pristop k realizaciji. Igrišče bo 
namenjeno tako domačim otrokom 
in mladim kot tudi za priprave po-
membnejših nogometnih klubov. 
Pristopili smo tudi k optimizaciji pro-
jekta za gradnjo športne dvorane.

Na področju zdravstva smo lani s 
skupnimi močmi dosegli, da je en 
dan v tednu začela delovati ortodont-
ska ambulanta na napotnico. Trenu-
tno tečejo pogovori z Ministrstvom 
za zdravje za zagotovitev dodatnega 
dne, pa tudi o možnostih nadgradnje 
zdravstvene oskrbe ter o njenem za-
gotavljanju 24 ur dnevno in sedem 
dni v tednu.

Pridobili smo tudi nekaj laskavih 
nazivov. V projektu Moja dežela – 
lepa in gostoljubna je Bovec med 
turističnimi mesti zasedel drugo me-
sto. Julija sem se s sodelavci in pred-
sednikom Krajevne skupnosti Soča-
-Trenta Božidarjem Kavčičem ude-
ležil sprejema pri predsedniku države 
Borutu Pahorju, oba pa sva prejela 
predsednikovo listino o častnem po-
kroviteljstvu nad slovesnostjo Poklon 
žrtvam prve svetovne vojne, projek-
tom izgradnje pokopališke kapele, s 
katero bo ponazorjeno slovensko-če-
ško prijateljstvo. Revija Moje finance 
je tudi letos pripravila neodvisno, 
strokovno raziskavo NAJ turistična 
destinacija 2018, na podlagi katere 
podeljuje certifikat nagrajeni občini 
oziroma turizmu. Občina Bovec je 
zasedla drugo mesto in ima pravico 

Utrinki

ŽUPAN VALTER MLEKUŽ OSTAJA NA ČELU OBČINE po jesenskih lokalnih volitvah. Foto: 
Milan Štulc

ga Posočja (TZGP) sta dobitnika 
Rajko Leban in Franci Peternelj.

Na predlog Turističnega društva (TD) 
Most na Soči je za več desetletno 
aktivno članstvo prejel priznanje Raj-
ko Leban. Tri mandate ga je vodil 
kot predsednik, več let je član 
upravnega odbora. Vseskozi je go-
nilna sila društvenih prireditev, pred-
vsem tradicionalnih. Tako v okviru 
Noči na jezeru pripravlja, organizira 
ter vodi odmevno srečanje podjetni-
kov in gospodarstvenikov Posočja 
ter privlačen športno-turistični dogo-
dek Skoki z višin. Slednjega priprav-
lja še v avgustu kot državno prven-
stvo. Je med najbolj dejavnimi pro-
stovoljci društva na področju ureja-
nja kraja in okolice jezera. S svojimi 
predlogi, pobudami in lastnim zgle-

dom je vzor vsem članom društva.

Na predlog Društva Baška dediščina 
(DBD) pa je dobitnik priznanja tudi 
Franci Peternelj, ki kot član upravne-
ga odbora razdaja svoje prostovolj-
stvo društvu od ustanovitve leta 2005. 
S samoiniciativnim, odgovornim in 
povezovalnim odnosom do dela po-
membno prispeva k dvigu kakovosti 
ter ugleda prostovoljskega dela v 
društvu in skupnosti kot celoti. V tre-
nutkih pomembnih odločitev deluje 
razsodno in odločno. Pustil je sledi 
pri obnovi in vzdrževanju objektov 
tehniške dediščine, ki je v upravljanju 
društva, ter pri vzpostavitvi društvenih 
prostorov. Nepogrešljiva je njegova 
pomoč pri organizaciji in izvedbi dru-
štvenih prireditev. Je tudi aktiven 
član Planinskega društva Podbrdo.

NAGRAJENCI SKUPAJ Z DRUGIMI UDELEŽENCI DNEVOV SLOVENSKEGA TURIZMA v Por-
torožu iz društev TZGP. Priznanje Francija Peternelja je prevzel predsednik TZGP Aljoša Križnič 
(na desni). Foto: arhiv TZGP
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do uporabe srebrnega certifikata 
NAJ turistična destinacija 2018 za 
vse svoje promocijske namene. Naše 
delo so torej opazili tudi drugi, kar 
nas še posebej veseli.

Najpomembnejše je, da so zgodbo 
o uspehu prepoznali številni investi-
torji. Upravljavec letališča Bovec je 
pridobil novega poslovnega partner-
ja, ki namerava tam zgraditi turistič-
no-poslovni objekt, kar bo zaokroži-
lo ponudbo in ureditev prostora. 
Veliko lastnega truda sem vložil, da 
se je investitor, podjetje CPIN pro-
met, investicije s Ptuja odločilo za 
gradnjo trgovinsko-turističnega kom-
pleksa na nekdanjem spodnjem par-
kirišču smučišča Kanin. Odkupilo je 
zemljišče, izbralo projektanta, ki je 
občinskemu svetu že predstavil idej-
no zasnovo, ki se v tem času spre-
minja v projekt za gradbeno dovolje-
nje. Po njegovih besedah lahko zače-
tek gradnje pričakujemo v priho-
dnjem letu. Vse to kaže na dejstvo, 
da Občina Bovec še kako nudi ustre-
zne pogoje za razvoj gospodarstva.

Občina je za gradnjo doma za 
ostarele v fazi pridobivanja oziroma 
odkupa zemljišč v zasebni lasti; ne-
kateri lastniki se pred tem niso odlo-
čili za prodajo, zato upamo tudi na 
pridobitev koncesije.

Nadaljujemo odlično sodelovanje 
na čezmejnem območju s pobrateni-
mi občinami. Marca smo župani ob-
čin Bovec, Kluže in Rezija pristopili 
k izjemno pomembnemu podpisu 
pisma o nameri z namenom spodbu-
ditve sistematičnega razvoja celotne-
ga območja kaninskega pogorja. Je-
seni je v Bovcu potekalo zgodovinsko 

čezmejno, na katerem sem se sestal 
z župani Sergiom Chinesejem, Fa-
briziem Fuccaro in Renzom Zanet-
tijem in podpredsednikom Sveta 
Regije Furlanija - Julijska krajina 
(FJK) Stefanom Mazzolinijem. 
Združil nas je projekt gradnje novih 
žičniških naprav na Kaninu. Odbor-
nik vlade FJK za produktivne aktiv-
nosti in turizem Sergio Emidio Bini 
se je zaradi neodložljivih obveznosti 
v zadnjem trenutku opravičil; z njim 
in novim direktorjem Promoturisma 
FJK Luciom Gomierom smo se loče-
no srečali nekaj dni kasneje na Trbi-
žu. Predstavljena jim je bila analiza 
potreb oziroma so bili nakazani ne-
kateri predlogi za gradnjo nove kro-
žno-kabinske žičnice Kanin s celotno 
potrebno infrastrukturo. Predstavitev 
je pripravil Vincent Tassart.

V teku je tudi prva sprememba 
občinskega prostorskega načrta, saj 

se je od sprejema aktualnega do da-
nes nabralo toliko pobud in predlo-
gov, da je bil ta korak preprosto nu-
jen. Sprejemamo tudi celostno pro-
metno strategijo, ki bo bogato dopri-
nesla k trajnostnemu razvoju Bovške-
ga. Na trgu smo ukinili parkirišča in 
postavili hišice ter jih oddali v najem 
ponudnikom pretežno domače hrane 
in izdelkov. Stremimo k temu, da bo 
območje trga trajno na voljo le pe-
šcem, torej brez prometa.

Pred nami so zahtevni projekti, ki 
seveda presegajo občinska proračun-
ska sredstva, zato bomo morali v tem 
mandatu veliko energije vložiti v pri-
dobivanje evropskih in državnih sred-
stev. To pa zahteva ne samo veliko 
dobre volje, temveč tudi veliko zna-
nja in ne nazadnje pogumnih odloči-
tev. V zadnjem mandatu smo doka-
zali, da vse to premoremo, zato ne 
dvomim, da nam bo to uspelo tudi v 

prihodnje. Vse, kar počnemo, je v 
korist prebivalcev, ki morajo vedno 
ostati naša prvenstvena skrb. Samo 
urejeno Bovško z novimi delovnimi 
mesti bo zagotovilo, da bodo mladi 
ostajali doma, tu videli tudi svojo 
poslovno priložnost in ustvarili po-
klicno kariero.

Rad bi se zahvalil vsem, ki ste ka-
korkoli pripomogli k uspešni zgodbi 
Bovškega, in vas povabil, da to zgod-
bo skupaj nadaljujemo tudi v priha-
jajočem letu.
Valter Mlekuž, župan Občine Bovec

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

Konec oktobra je potekala zadnja 
seja bovškega občinskega sveta (OS) 
v preteklem mandatu. Člani so se 
najprej seznanili s projektom poslov-
no-apartmajskega objekta na nekda-
njem spodnjem parkirišču žičnice 
Kanin v Dvoru; investitor, podjetje 
CPIN promet, investicije s Ptuja, je 
zemljišče odkupil od slabe banke. S 
tem je župan Valter Mlekuž izpolnil 
dano obljubo. Predstavitev je pripravil 
Andrej Kalamar, projektant iz studia 
Kalamar. Kot je povedal, je v izdelavi 
projektna dokumentacija, v približno 
šestih mesecih pa bi lahko prišli do 
projekta za gradbeno dovoljenje in bi 
lahko prihodnje leto začeli z gradnjo. 
Gre za trgovinsko-apartmajski program 
z možnostjo izgradnje hotela, 91 par-
kirnih mest in interno garažno hišo 
s 54 parkirnimi mesti. V objektih so 
predvideni tudi razni manjši poslov-
ni prostori – od gostinskega lokala do 
športne ponudbe. Predvidena je fa-
zna izgradnja, v primeru takojšnjega 

Spoštovane občanke in občani 
ter vsi ljubitelji Bovškega!

Prihaja najlepši čas v letu, ko smo vsi nekoliko bolj dobri in hkrati 
bolj razigrani, ko se staro izteka ter na vrata potrka novo. Sporočilo 

božičnih praznikov je novo življenje, zato vam želim, da bi jih 
preživeli v veselju in družbi tistih, ki si ji najbolj želite ob sebi. Naj 

božična noč vsem prinese mir in srečo!

V letu 2019 vam želim veliko zdravja in osebne 
sreče. Naj se vam uresničijo vse skrite in odkrite 

želje ter vsi zastavljeni cilji.
Valter Mlekuž, župan

Utrinki

Članica TD Most na Soči Barbara 
Jesenšek Podpečan pa je bila na-
grajena na natečaju TZS za kulinarič-
ni spominek v Alpski turistični regiji.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

TURISTI^NA ZVEZA 
GORNJEGA POSO^JA NA 
SRE^ANJU NVO GORI[KE 
STATISTI^NE REGIJE
Vipavski Kri` – Turistična zveza 
Gornjega Posočja (TZGP) se je sku-
paj s svojima članoma Društvom Ba-
ška dediščina in Planinskim dru-
štvom Podbrdo sredi oktobra udele-
žila 9. festivala Nevladnih organizacij 
(NVO) Goriške statistične regije v Vi-
pavskem Križu. Svojo stojnico je 
opremila s promocijskim gradivom, 

ki je prikazovalo pestro društveno 
dejavnost in promoviralo Posočje, 
še posebej Baško grapo.
Dogodek je organizirala Fundacija 
BiT Planota, ki že od leta 2006 skr-
bi za razvoj NVO v regiji, razpote-
gnjeni skozi 13 občin od Bovca do 
Vipave. Vsako leto poteka v drugem 
kraju; v ajdovski občini je gostoval 
že tretjič. Odprl ga je njen vodja 
Darjan Krpan. Z dobrodošlico se 
mu je pridružil Ljubo Žgavc, pred-
stavnik letošnjega gostitelja, Zavoda 
za turizem Vipavski Križ. O pomenu 
združevanja posameznikov v društva 
in združenja pa je spregovorila vodja 
oddelka za družbene dejavnosti na 
Občini Ajdovščina Katarina Ambro-
žič. Izrekla je zahvalo vsem, ki na-
menjajo svoje prostovoljstvo dru-
štvenim dejavnostim.

SE KDAJ VPRAŠAMO, kako osiromašen bi bil naš vsakdan brez nevladnih organizacij in brez 
njihovega prostovoljstva? Predvsem pa brez njihove srčnosti, s katero nam ga razdajajo! Foto: 
arhiv TZGP

Iz ob~inskih uprav
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interesa potencialnih investitorjev pa 
tudi gradnja v eni fazi. Po besedah 
projektanta bo v prvi fazi zagotovo 
zgrajen trgovinsko-turistični objekt z 
garažno hišo v podkletitvi.

Po dnevnem redu so člani OS 
obravnavali in sprejeli rebalans pro-
računa za leto 2018, seznanili in po-
dali so soglasje k statutu Javnega 
podjetja za proizvodnjo in dobavo 
toplotne energije DOLB Bovec ter 
soglasje k določitvi višine sejnin za 
delo predsednika in članov nadzor-
nega sveta omenjenega podjetja.

V nadaljevanju so se svetniki se-
znanili in potrdili celostno prometno 
strategijo. Seznanili so se z Načrtom 
investicijskega vlaganja v letališče Bo-
vec v letu 2019. Obravnavali in po 
skrajšanem postopku pa so sprejeli 
tudi Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Bovec.

Zaradi odstopne izjave predsednice 
občinske volilne komisije Nine 
Schaubach, ki je bila že potrjena na 
OS, so za novo predsednico potrdili 
Vanjo Klavora, Vesno Cuder pa za 
namestnico predsednice.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Poskusni zagon kotlov DOLB 
Bovec

Za izvajalca Esotech in Občino Bo-
vec je bil 26. oktober srečen dan, saj 
so uspešno pognali prvi od dveh 500-
kW kotlov sistema na lesno biomaso. 
Čast za zagon je pripadla bovškemu 
županu Valterju Mlekužu. Spomni-
mo, da se gradnja sistema daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) 
v Bovcu načrtuje že dolga leta. Gra-
dnja se je začela letos spomladi; po-
stavljena je celotna mreža toplovoda 
v prvi fazi, nanj pa je priključenih 
prvih 15 objektov: podjetji Mahle in 

Kovi, vsi javni objekti (vrtec, kultur-
ni dom, OŠ s telovadnico, Stergulčeva 
hiša, občina in župnišče Bovec), pri-
ključila pa sta se tudi dva gostinska 
lokala ter dva stanovanjska objekta.

Sistem v kurilnici je popolnoma 
avtomatiziran, tako da se iz zalogov-
nika za lesno biomaso ta samodejno 
pomika do polža, ki podaja biomaso 
v peč, kjer je izgorevanje izjemno 
visoko. Dim se pomika skozi poseb-
ne dimnike s filtri, ki omogočajo, da 
se v zrak ne izpusti niti najmanjši 
odstotek trdih delcev. Nekaj pepela, 
ki pri tem nastane, se samodejno iz-
loča v posebne zabojnike. V kurilni-
ci sta v prvi fazi postavljena dva 
kotla po 500 kW in peč na kurilno 
olje kot rezerva, kar pomeni popolno 
zanesljivost obratovanja. Objekt je 
zgrajen tako, da omogoča preprosto 
širitev za izvedbo druge faze. Sistem 
oziroma primarni toplotni razvod pa 

je narejen tako, da omogoča hitro 
izvedbo nadaljnjih priklopov novih 
odjemalcev v drugi fazi.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Skupaj za razvoj obmo~ja ob 
kaninskem pogorju

Sredi oktobra je v Kulturnem do-
mu Bovec potekalo čezmejno sreča-
nje županov in predstavnika dežele 
Furlanije - Julijske krajine (FJK), ki 
jih je združil projekt gradnje novih 
žičniških naprav na Kaninu. Na po-
vabilo bovškega župana Valterja 
Mlekuža so se z njim srečali gosti iz 
Italije: župani občin Kluže, Rezija in 
Trbiž, Fabrizio Fuccaro, Sergio Chi-
nese in Renzo Zanette ter podpred-
sednik Sveta regije FJK Stefano Maz-
zolini. Delovnega sestanka so se s 
slovenske strani udeležili tudi držav-
nozborski poslanec in član občinske-
ga sveta Danijel Krivec, direktorica 

V BOVCU SO KONEC OKTOBRA USPEŠNO POGNALI prvega od dveh kotlov sistema na lesno 
biomaso, slovesno odprtje celotnega sistema pa je bilo 7. decembra.

Utrinki

KONEC OKTOBRA JE POTEKALA ZADNJA SEJA bovškega občinskega sveta v prejšnjem 
mandatu.

Na srečanju je sodelovalo kar 25 
društev, zavodov in zvez, ki so z iz-
menjavo dobrih praks ustvarjala 
ugodne pogoje za povezovanje ter 
navezovanje novih stikov na različnih 
ravneh. Mnoga dosedanja virtualna 
znanstva so dobila svoj obraz. Vsi 
udeleženci so dobili možnost krajše 
brezplačne predstavitve na stojni-
cah, ustvarjalnih delavnicah, s ple-
snimi in glasbenimi nastopi ter skozi 
promocijo zdravega življenja in kul-
turne dediščine. Srečanje jim je da-
lo tudi priložnost za stike z mediji.

Srečanje NVO se je zaključilo z mali-
co in vodenim ogledom Vipavskega 
Križa, ki je tudi zaradi zanimivega ter 
»sočnega« vodenja Žgavca navdušil 
prav vse.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

14. GOBARSKA RAZSTAVA
Bovec – Letošnja jesen je bila go-
barjem pisana na kožo. Več o tem bi 
znal zagotovo povedati tudi determi-
nator in samostojni svetovalec Bo-
jan Rot iz Bovca, ki je v preddverju 
kulturnega doma konec oktobra pri-
pravil tradicionalno gobarsko razsta-
vo. Tudi letos je bilo razstavljenih 
okoli 220 različnih vrst gob, ki jih 
lahko najdemo na Bovškem.

Zaradi izjemno bogate predstavitve 
in izobraževalne narave razstave ta 
dogodek že vrsto let finančno pod-
pira tudi Občina Bovec. Vsako leto 
si razstavo ogledajo tudi učenci Os-
novne šole Bovec, ki o gobah izve-
do veliko novega. Seznanijo se z na-
činom nabiranja, pripravo gob za 

TRADICIONALNO GOBARSKO RAZSTAVO, ki je letos na ogled ponudila okoli 220 različnih 
vrst, so si tudi letos ogledali učenci Osnovne šole Bovec.
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občinske uprave Katarina Barbara 
Ostan in v. d. direktorja Sončni Ka-
nin Marijan Skornišek. Vincent 
Tassart, direktor in lastnik francoske 
družbe STEM international, je nav-
zočim predstavil analizo potreb in 
nekatere predloge za gradnjo nove 
krožnokabinske žičnice Kanin s ce-
lotno potrebno infrastrukturo.

Spomnimo, da so župani Chinese, 
Fuccaro in Mlekuž na pobudo Občine 
Bovec pred časom podpisali pismo o 
nameri o celostnem sistematičnem 
razvoju območja ob kaninskem po-
gorju. Tokratno srečanje je bil prvi 
korak k realizaciji konkretnih projek-
tov na obeh straneh Kaninskega po-
gorja in širše. Pismo o nameri so 
predstavili Mazzoliniju, ki je v njem 
prepoznal izjemno priložnost. Na 
njegovo željo se je trem občinam pri-
družila še Občina Trbiž z županom 
Renzom Zanettejem, kar pomeni 
tudi celostno podporo dežele FJK, ki 
jo je v Bovcu zastopal Mazzolini.

Predvsem veselijo zaključki sestan-
ka. Tudi na italijanski strani bodo 
pripravili projekte, ki bodo v sozvo-
čju s projektom gradnje žičniških 
naprav na slovenski strani Kanina 

pomenili skupen dokument za pri-
dobivanje evropskih sredstev. Svoj 
finančni delež pri tem je že napove-
dala Dežela FJK. Vsi pričakujejo in 
so prepričani, da bo tako pomemben 
čezmejno projekt prepoznala tudi 
država Slovenija. Po prvih ocenah bi 
bila celotna naložba na obeh straneh 
meje vredna od 80 do 90 milijonov 
evrov. Pri tem so gosti iz Italije po-
vedali, da je samo v zadnjem obdo-
bju Dežela FJK za smučišča Promo-
turja namenila več kot 200 milijonov 
evrov. Predvideni zneski za aktualne 
projekte, vsaj kar zadeva FJK sploh 
niso visoki in so zlahka obvladljivi.
Milan Štulc

Pogovori na Ministrstvu za 
zdravje

Generalna direktorica Direktorata 
za zdravstveno varstvo Tanja Mate 
je sprejela pobudo župana Občine 
Bovec Valterja Mlekuža za sestanek 
zaradi odprtih vprašanj na področju 
zdravstvene oskrbe v občini Bovec in 
ga sredi novembra s sodelavci spre-
jela v prostorih Ministrstva za 
zdravje v Ljubljani. Na županovo 
povabilo se je pogovorov udeležila 

ko ob pravi odločitvi Ministrstva za 
zdravje takoj začela z delom.

Župan je izpostavil tudi prevelike 
obremenitve občine na področju pla-
čevanja stroškov ob različnih nesre-
čah. Občina mora za tuje državljane 
kriti vse stroške ob nesrečah s smr-
tnimi izidi, tudi obdukcijo in hranje-
nje pokojnika v hladilnici. Poudaril 
je, da je nesprejemljivo, da država te 
obveznosti nalaga občinam. »Priča-
koval sem birokratsko otopelo debato, 
vendar sem bil prijetno presenečen 
nad pripravljenostjo vseh sogovorni-
kov za iskanje skupnih rešitev. Prav-
zaprav so se z vsemi predstavljenimi 
dejstvi z naše strani strinjali in oblju-
bili iskanje rešitev na vseh ravneh. 
Seveda se vsi zavedamo, da bo mora-
lo biti konstruktivno celotno Ministr-
stvo za zdravje in tudi širše,« je po 
srečanju dejal župan Valter Mlekuž.
Milan Štulc

Vedno pripravljeni pomagati
Zadnja vremenska ujma tudi Bov-

škemu ni prizanesla. Močan veter je 
odkrival strehe objektov in podiral 
drevesa, ki so padala tako preko 
stranskih in glavnih cest ter ohromi-

tudi Sanda Lah Kravanja, specialist-
ka zobne in čeljustne ortopedije, saj 
je del pogovorov tekel prav v smeri 
zagotovitve razširitve oziroma pove-
čanja programa ortodontske ambu-
lante v Bovcu. Župan je prepričan, da 
je k zadevi treba pristopiti s strokov-
nimi argumenti. »V Bovcu je smiselno 
omogočiti tedensko vsaj še en dan 
delovanja ortodontske ambulante, saj 
je nerazumljivo in tudi nesprejemlji-
vo, da se ortodontka iz Bovca vozi v 
Novo Gorico, prav tako pa tudi paci-
enti, ko pa imamo v Bovcu vse mo-
žnosti za izjemno profesionalno opra-
vljanje ortodontskih posegov. To je 
Lah Kravanjeva v enem letu delovanja 
dokazala na vseh ravneh,« je bil pre-
pričljiv Mlekuž. Sanda Lah Kravanja 
je k temu dodala še strokovne argu-
mente, zakaj je županova želja realna 
in izvedljiva.

Na sestanku so se pogovarjali tudi 
o možnostih nadgraditve zdravstvene 
oskrbe, predvsem v času turistične 
sezone, in njenem stalnem zagota-
vljanju – 24 ur dnevno in sedem dni 
v tednu. Pomanjkanje kadra je Mle-
kuž zavrnil z dejstvom, da imamo na 
Bovškem mlado zdravnico, ki bi lah-

NA SESTANKU NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE so predstavniki ministrstva pokazali pripravlje-
nost za iskanje skupnih rešitev na področju zdravstvene oskrbe v Bovcu. Foto: arhiv Ministr-
stva za zdravje

ŽUPANI Z OBEH STRANI MEJE si bodo prizadevali za celostni sistematični razvoj območja ob 
kaninskem pogorju. S čezmejnim projektom bodo skušali pridobiti evropska sredstva, svoj fi-
nančni delež pa je že napovedala Dežela Furlanija - Julijska krajina. Foto: Iris Stres

Utrinki

hrambo in pripravo okusnih jedi. Se-
veda gre pri tovrstni razstavi tako za 
prikaz užitnih in pogojno užitnih kot 
tudi neužitnih primerkov.
Besedilo in foto: Milan Štulc

TRADICIONALNI SLOVENSKI 
ZAJTRK
Bovec – OŠ Bovec je v sklopu vse-
slovenskega projekta v sodelovanju 
z bovškimi čebelarji in z lastnim de-
lom tudi letos pripravila tradicionalni 
slovenski zajtrk. Vseslovenski pro-
jekt izvajajo z namenom, da bi izbolj-
šali zavedanje o razlogih za lokalno 

samooskrbo, domačo pridelavo in 
predelavo ter v okviru sistema javne-
ga naročanja spodbudili aktivnosti 
zagotavljanja hrane, pridelane v lo-
kalnem okolju. Hkrati želi projekt za-
gotoviti čim krajšo verigo dobave od 
proizvajalca do potrošnika, ki bi lah-
ko bila tudi neposredna. Zdrava pre-
hrana je tudi osnova vsakodnevnega 
prehranjevanja. Še posebej v časih, 
ko zaradi zgodnjega odhajanja v 
službo vsi starši svojim otrokom ni-
majo možnosti pripraviti kakovosten 
in uravnotežen zajtrk, pa je izjemne-
ga pomena zdravo zajtrkovanje v šo-
li.

OŠ BOVEC JE V SKLOPU VSESLOVENSKEGA PROJEKTA TRADICIONALNI SLOVENSKI 
ZAJTRK v sodelovanju z bovškimi čebelarji in z lastnim delom tudi letos pripravila tradicionalni 
slovenski zajtrk.
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GASILCI IN ČLANI DRUGIH STRUKTUR CIVILNE ZAŠČITE so v novembrski ujmi ponovno 
priskočili na pomoč. Foto: arhiv PGD Bovec

ravnih nesrečah lahko računata na 
medsebojno pomoč.
Milan Štulc

Najbolj{i turisti~ni spominek 
za gorski center Kanin

Na pobudo Turističnega podmlad-
ka OŠ Bovec in v znak sodelovanja 
je Javni zavod Sončni Kanin pristo-
pil k izvedbi javnega anonimnega 
natečaja za najboljši turistični spomi-
nek za gorski center Kanin. Turistič-
ni podmladek si tudi letos želi sode-
lovati na 33. državnem festivalu Tu-
rizmu pomaga lastna glava, ki ga 
organizira in pripravlja Turistična 
zveza Slovenije z razpisano tematiko 
Turistični spominek mojega kraja. 
Tako so učenci pristopili k omenje-
nemu zavodu z željo po sodelovanju 
in ustvarjanju nečesa novega, sveže-
ga, mladostnega, a v skladu z lokalno 
dediščino. Natečaj nagovarja vse 
ustvarjalce, da pristopijo k sodelova-
nju. Išče se spominek z zgodbo, li-
kovno estetsko vrednostjo, dediščin-
sko vrednostjo, izvirnostjo, turistično 
promocijsko vrednost kraja, uporab-
nostjo in možnostjo trženja izdelka.

Sončni Kanin pa vabi tudi zbirate-

lje spominkov s Kanina iz preteklosti, 
saj želi kolektiv skupaj z idejami za 
nov turistični spominek v okrepče-
valnici Kaninske legende pripraviti 
tudi predstavitev starih spominkov.

Tako učenci omenjenega krožka 
kot kolektiv Sončnega Kanina verja-
mejo v ljudi, ki so pripravljeni sode-
lovati s svojimi idejami. Vabijo vas, 
da se pridružite ustvarjanju in sodelo-
vanju pri nastajanju novega turistične-
ga spominka za gorski center Kanin.

Rok za oddajo ideje za najboljši 
turistični spominek je 31. december 
2018 (podrobnosti natečaja najdete v 
SOČAsniku na strani 33). Izbor in 
podelitev nagrad bo predvidoma v 
prvi polovici januarja (natančen da-
tum bo objavljen na spletni strani 
Sončnega Kanina).
Milan Štulc

Posvet s predstavnikom 
Nogometne zveze Slovenije

Konec oktobra je v prostorih Obči-
ne Bovec potekal delovni sestanek, 
na katerem je pogovor tekel o gradnji 
nogometnega igrišča. Povabilu župa-
na Valterja Mlekuža se je odzval 
vodja oddelka za nogometno infra-

strukturo pri Nogometni zvezi Slove-
nije (NZS) Dane Jošt, ki je s seboj 
pripeljal tudi strokovnjaka z dolgole-
tnimi izkušnjami s področja projek-
tiranja Janeza Urbanca.

Tako župan kot njegova sodelavka 
Jožica Kavs sta z veseljem ugotavlja-
la, da NZS nadvse podpira namere 
za gradnjo novih nogometnih igrišč 
visoke kakovosti, pri čemer so pripra-
vljeni nuditi tudi ustrezno logistično 
pomoč in predvsem nasvete, kako se 
na najustreznejši način lotiti projek-
tiranja. Prav s primernim pristopom 
že na začetku, pa naj si bo s pravo 
idejno zasnovo kot kasnejšim ume-
ščanjem v prostor, postane tak pro-
jekt zanimiv tudi za širšo skupnost 
in seveda v prvi vrsti za uporabnike.

Ob končni skupni ugotovitvi, da bo 
novo nogometno igrišče prineslo ve-
liko dobrega na vseh ravneh, so si 
obljubili nadaljnje sodelovanje in ob-
veščanje o novostih. Župan si bo na 
povabilo Jošta ogledal nekatere pri-
mere dobrih praks nogometnih igrišč 
in najnovejših načinov gradenj telo-
vadnic, kar je tudi en od aktualnih 
projektov Občine Bovec.
Besedilo in foto: Milan Štulc

la promet. Najhujše je bilo na obmo-
čju Loga pod Mangartom in Trente, 
nekatere objekte pa je zalila tudi 
voda.

Še enkrat se je izkazalo, kako vi-
soko usposobljeni in opremljeni so 
naši gasilci ter druge strukture bov-
ške civilne zaščite, predvsem pa, ka-
ko požrtvovalno so tudi tokrat prihi-
teli na pomoč in pomagali reševati 
vse nastale težave. Odstranjevali so 
podrto drevje in zasilno prekrivali 
odkrite objekte. Ob zaključku akcije 
jim je župan Valter Mlekuž izrekel 
javno pohvalo. Zahvalil se jim je za 
hitro ukrepanje, požrtvovalnost, pro-
fesionalnost in predanost svojemu 
delu. Ponovno so dokazali, da so 
ponos tako občini kot občanom, pa 
tudi obiskovalcem Bovškega. Ni po-
zabil niti na delavce tolminske distri-
bucijske enote Elektra Primorske, ki 
so v najkrajšem možnem času popra-
vili poškodovane daljnovode in omo-
gočili odjemalcem, ki so ostali brez 
električne energije, ponoven priklop.

Župan je še dodal, da ceni tudi 
ponujeno pomoč tolminskega župana 
Uroša Brežana. Gesta je dokaz pri-
jateljskega odnosa in tega, da ob na-

FOTO?

NZS PODPIRA NAMERE ZA GRADNJO NOVIH NOGOMETNIH IGRIŠČ VISOKE KAKOVOSTI, 
pripravljeni pa so nuditi tu ustrezno logistično pomoč in predvsem nasvete, kako se na najus-
treznejši način lotiti projektiranja.

Utrinki

Učenci bovške OŠ so se skupaj z 
učitelji in ravnateljem Iztokom Ken-
do po skupinah zbrali v večnamen-
skem prostoru, obiskali pa so jih tu-
di župan Občine Bovec Valter Mle-
kuž, direktorica občinske uprave 
Katarina Barbara Ostan in Jožica 
Kavs iz občinske službe za družbe-
ne dejavnosti. V uvodu je vse poz-
dravil ravnatelj in razložil pomen tra-
dicionalnega slovenskega zajtrka. 
Zahvalil se je vsem, ki so tako ve-
stno pekli in pripravljali dobrote, ki 
so krasile šolske mize in kasneje na-
polnile želodčke učencev. Harmoni-
kar Andraž Vajngerl je »urezal« Sla-

kovega Čebelarja, eno najlepših slo-
venskih narodno-zabavnih napevov, 
ki opeva čebelice in čebelarje, vsi 
prisotni pa so jo družno tudi zapeli.

Jabolka, med in druge dobrote, ki 
so jih nekateri učenci spekli doma, 
večina pa kar v prenovljeni kuhinji na 
OŠ Bovec, so kraljevali v šolski jedil-
nici. Čebelarja Branko Komac in 
Maja Kokove Hrovat sta učence 
tudi v izobraževalnem smislu ozave-
ščala o pomenu čebel v našem oko-
lju, pridelavi medu in njegovem bla-
godejnem učinku na naše zdravje.
Besedilo in foto: Milan Štulc

POHOD SPOMINA
Krnsko jezero – Drugo novembr-
sko soboto je organizacijski odbor 
za proslavo pri Krnskem jezeru s po-
močjo društev in podpornikov, pri-
padnikov Slovenske vojske ter števil-
nih planincev izvedel 19. pohod Krn 
– pohod spomina 1918–2018. Po-
slanec v Državnem zboru RS in 
predsednik organizacijskega odbora 
prireditve Danijel Krivec se je v 
pozdravnem nagovoru vsem zahvalil 
za udeležbo, še posebej Slovenski 
vojski za pomoč pri organizaciji, 
brez katere dogodka zagotovo ne bi 
mogli izvesti v taki obliki. Čeprav vre-

menske napovedi niso bile najbolj-
še, se je pohoda spomina in spo-
minske slovesnosti udeležilo okoli 
500 pohodnikov. Ti so h Krnskemu 
jezeru prišli iz Lepene ter drežniške 
in bohinjske strani.

Tokratni slavnostni govornik je bil 
načelnik Generalštaba Slovenske 
vojske generalmajor Alan Geder, ki 
je poudaril pomen dobre opremlje-
nosti in izurjenosti slovenskih voja-
kov, da bi lahko varovali mir ter na ta 
način potegnili vzporednico med do-
godki pred sto leti in današnjim 
mednarodnim dogajanjem: »Če po-
tegnemo vzporednice dogodkov ti-

SO^Asnik, letnik XIX, {t. 5, 2018
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Ob~ina Kobarid
Kobarid z novim `upanom

Na jesenskih volitvah za župana so 
v občini Kobarid kandidirali trije: Ro-
bert Kavčič, Marko Matajurc in 
Marko Miklavič. Na volitvah 18. no-
vembra je Kavčič prejel 43,03, Ma-
tajurc 33,64, Miklavič pa 23,33 od-
stotka glasov. Glede na to, da nobe-
den izmed treh kandidatov ni prejel 
več kot 50 odstotkov glasov, sta se v 
drugem krogu na prvo decembrsko 
nedeljo pomerila Kavčič in Matajurc. 
Volilna udeležba je bila v drugem 
krogu nekoliko nižja (v prvem je na 
volišče prišlo dobrih 63 odstotkov 
volilnih upravičencev, v drugem pa 
šest odstotkov manj). Z 52,58 odstot-
ki glasov je zmagal Marko Matajurc.

V občinskem svetu so si 16 man-
datov razdelile štiri politične stranke 
(Slovenska ljudska stranka (SLS) 
štiri mandate, Slovenska demokrat-
ska stranka (SDS) tri mandate, Nova 
Slovenija – Krščanski demokrati 
(NSi) dva mandata, Socialni demo-
krati (SD) en mandat) in tri liste 
kandidatov (Lista Roberta Kavčiča 
tri mandate, Lista Marko Matajurc 
»za vodo« dva mandata, Lista Darko 
Smrekar – Smrk in prijatelji en man-
dat). Svetnice in svetniki, ki bodo v 
sklicu 2018–2022 sestavljali občinski 

svet, so:
• Srečko Gašperut, Mateja Urban-

čič, Marko Miklavič, Barbara Me-
linc (vsi SLS);

• Darko Kurinčič, Edi Melinc, 
Zdenka Brešan (vsi SDS);

• Davorin Koren, Vanessa Marcola, 
Bogdan Ivančič (vsi Lista Roberta 
Kavčiča);

• Marko Matajurc, Vesna Štih (oba 
Lista Marko Matajurc »za vodo«);

• Pavel Sivec, Andrej Školč (oba 
N.Si);

• Branko Velišček (SD);
• Olga Ručna (Lista Darko Smrekar 

– Smrk in prijatelji).
Svoj glas je na volitvah za člane 

občinskega sveta 18. novembra odda-
lo 2.269 volivcev, kar pomeni, da je 
bila volilna udeležba v občini 
63,24-odstotna.
Simon Škvor, direktor občinske uprave

Odprli sistem daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso

V četrtek, 15. novembra, sta direk-
tor javnega podjetja DEJMAN Jernej 
Bric in župan Občine Kobarid Robert 
Kavčič slovesno odprla ter predala 
namenu nov sistem daljinskega ogre-
vanja na lesno biomaso (DOLB). Za 
potrebe novega daljinskega sistema 

je bila zgrajena nova kotlovnica mo-
či 300 kW, ki bo s toploto oskrbova-
la osnovno šolo, telovadnico, vrtec, 
glasbeno šolo in Dom Andreja Man-
frede. V sklopu projekta je bilo zgra-
jenih 206 metrov toplovoda, kotlov-
nica in podpostaje. Vrednost projek-
ta znaša okoli 330 tisoč evrov, od 
tega je okoli 140 tisoč evrov kohezij-
skih sredstev.

Zbrane je najprej pozdravil in na-
govoril Kavčič, ki je poudaril, da gre 
za veliko naložbo, ki je plod vseh, ki 
so vanjo verjeli ter jo podprli. Zahva-

lil se je članom občinskega sveta in 
vsem akterjem, ki so pripomogli, da 
je projekt uspešno zaključen.

Jernej Bric ni skrival navdušenja 
nad srečnim koncem naložbe. Pove-
dal je, da je bila izvedba projekta vse 
prej kot enostavna, saj je bil od sa-
mega začetka poln birokratskih, fi-
nančnih in fizičnih ovir, ki pa so jih 
z vztrajnostjo ter sodelovanjem uspe-
šno premagali. »Z odprtjem daljinske-
ga ogrevanja na lesno biomaso pa se 
naše delo tu ne zaključuje, temveč se 
šele začenja. Prehod na uporabo ob-

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
leto 2018 se poslavlja. 

Pred nami so praznični dnevi polni lepih želja, objemov in  
toplih stiskov rok, ki bodo zaokrožili staro leto.

V letu, ki prihaja, naj nove izzive in nove priložnosti spremlja 
pogum, zadovoljstvo in optimizem. Vsem naj prinese veliko zdravja, 

miru in medsebojnega razumevanja.

Mirne božične praznike in  
srečno v novem letu 2019!

Občina Kobarid

Utrinki

stega časa z nekaterimi današnji-
mi pojavi in trendi, lahko vidimo 
mnoge podobnosti, ki jih je treba 
razumeti v pravi luči. Vprašanje, ki 
se nam zastavlja samo po sebi, pa 
je, ali jih znamo razumeti in se na 
njih odzvati na ustrezen način.« Ob 
tem je dodal, da v Slovenski vojski 
razumejo, da se je treba na dogod-
ke, ki se manifestirajo v mednarodni 
skupnosti, ustrezno odzivati in pri-
pravljati tudi na manj ugodne scena-
rije. Zato po njegovih besedah tudi 
vztrajajo, da se zagotovi ustrezne 
pogoje za delovanje profesionalne 
Slovenske vojske, dopolnjene s po-
godbeno rezervo in vojaško strate-
ško rezervo, pri čemer gre pred-
vsem za zagotavljanje potrebnih ka-
drovskih, materialnih in finančnih vi-
rov. Po njegovem prepričanju je tre-
ba vzpostaviti dovolj številčno, ustre-
zno opremljeno in visoko usposo-

V kulturnem programu so nastopili 
združeni pevski zbor Vojaških gorni-
kov Slovenije, trobilni kvintet Orkestra 
slovenske vojske, povezovalec in re-
citator Janko Stušek ter član Gle-
dališke skupine BC Peter Cuder, ki 
ga je treba pohvaliti za izvedbo reci-
tacije Gregorčičeve pesmi Soči.
Ob tej priložnosti so organizatorji 
prižgali tudi ogenj miru in se s priži-
gom bakel poklonili vsem umrlim in 
padlim. Po zaključku prireditve ob 
jezeru so se udeleženci ob spome-
niku pri Madžarskem križu poklonili 
še padlim madžarskim vojakom. Za 
blagoslov ob polaganju vencev je 
poskrbel vikar Matjaž Muršič, ob 
tej priložnosti pa je spregovorila tudi 
madžarska veleposlanica v Sloveniji 
Edit Szilágyiné Bátorfi. Žalni venec 
je položil tudi župan Občine Bovec 
Valter Mlekuž. V spremljajočem 
kulturnem programu sta nastopila 

POHOD SPOMINA 1918–2018 – »Če kdo, potem vojaki poznamo razliko med mirom in vojno, 
če kdo, potem si vojaki želimo mir in ne vojno in ravno zato se na to skrajno možnost pripravlja-
mo, ker jo skušamo odvrniti in preprečiti. Če pa do nje pride, moramo biti sposobni v njej zma-
gati,« je poudaril letošnji slavnostni govornik načelnik Generalštaba Slovenske vojske general-
major Alan Geder. Foto: Iztok Racman

bljeno vojsko, ki bo »sposobna 
podpreti, zaščititi ter braniti nacio-
nalne interese in cilje, vključno z 

obrambo domovine, samostojno 
ali v zavezništvu, doma ali izven 
meja domovine.«
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novljivih virov energije nam odpira 
nove možnosti – kotlovnica je zasta-
vljena tako, da jo je mogoče nadgra-
diti in priključiti potencialne nove 
uporabnike. Kot lahko vidite, če se 
ozrete po naši zeleni okolici, naši ob-
čini biomase ne primanjkuje. Tu vi-
dimo potencial, da v prihodnjih letih 
projekt nadgradimo tako, da bomo 
biomaso zagotavljali od lastnikov ze-
mljišč, kar bo zanje imelo pozitivne 
finančne učinke, hkrati pa bomo 
ohranjali kulturno krajino pred zara-
ščanjem,« je zaključil Bric.

Odprtje sistema DOLB so z glasbo 
pospremile mlade glasbenice skupine 
Into Music, učenke in učenec 9. ra-
zreda OŠ Simona Gregorčiča Kobarid.
Besedilo in foto: 
Nataša Hvala Ivančič

Sanacija plazu Drežnica
Zemeljski plaz Drežnica na odseku 

lokalne ceste Kobarid–Drežnica je bil 
v preteklosti že saniran. Plaz se je 
prvič sprožil februarja 2014, ko je 
tudi našo občino zajelo obilno dežev-
je. Na cesto je naneslo okoli sto ku-
bičnih metrov materiala in tako za-
prlo dostop do vasi na Drežniškem. 
Pristojne službe so plaz takoj stabili-
zirale in občanom omogočile dostop 
do svojih domov. Vsako nadaljnje 
močno deževje pa je povzročilo do-
datne zdrse zemlje in nevšečnosti na 
tem območju. V sklopu intervencij-
skih del se je začela prva faza sana-
cije plazu, ki se je zaključila tik pred 
koncem leta 2014. Pred začetkom 
druge faze sanacije je Občina Koba-
rid novelirala sanacijski elaborat za-

radi povečane erozije na brežini in 
izvedbe zavarovanja. S postavitvijo 
varnostnih ograj se je novembra 2015 
zaključila druga faza sanacije plazu.

Letos spomladi se je neposredno 
ob saniranem plazu zgodilo več lo-
kalnih usadov in podorov, zato je 
občina pristopila k razširitvi območja 
sanacije plazu. Območje usada za 
plazom je bilo še vedno labilno in je 

predstavljalo neposredno nevarnost 
za uporabnike lokalne ceste. Občina 
je zato novembra naročila izvedbo 
sanacije najbolj kritičnih delov, ki so 
zajemali stabilizacijo z vrtanjem od 
tri do pet metrov dolgih injektiranih 
pasivnih sider. Preko njih so name-
stili zaščitno mrežo in jeklene plete-
nice za dodatno stabilizacijo.
Nataša Hvala Ivančič

ZIMSKA SLUŽBA V OB^INI KOBARID
Tudi letos zimsko slu`bo v ob~ini Kobarid opravlja Komunala Tolmin. 
Kontaktni osebi v zvezi z izvajanjem zimske slu`be na obmo~ju ob~ine 
Kobarid sta Marko Kurin~i~ (telefonska {tevilka: 041-851-259) in Matja` 
Borovni~ar (041-393-281). Pokli~ete pa lahko tudi de`urno slu`bo Komu-
nale Tolmin (041-625-191).
Seznam izvajalcev plu`enja s kontaktnimi podatki in razporedom po 
obmo~jih ob~ine najdete na spletni strani Ob~ine Kobarid (www.kobarid.si).

SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIOMASO so v Kobaridu pognali sredi no-
vembra. V sklopu projekta je bilo zgrajenih 206 metrov toplovoda, kotlovnica in podpostaje. 
Nova kotlovnica bo s toploto oskrbovala osnovno šolo, telovadnico, vrtec, glasbeno šolo in Dom 
Andreja Manfrede.

NOVEMBRA SO DODATNO SANIRALI NAJBOLJ KRITIČNE DELE DREŽNIŠKEGA PLAZU. 
Preko injektiranih pasivnih jeder so namestili zaščitno mrežo in jeklene pletenice za dodatno 
stabilizacijo. Foto: Marko Lavrenčič

Utrinki

dva člana ljubljanskega Madžarske-
ga kulturnega društva »Jozsef Attila« 
Julianna Pék na citrah in András 
Pék na tárogató (karakteristični ma-
džarski narodni pihalni inštrument).

Srečanje se je nadaljevalo v prije-
tnem vzdušju pri Planinskem domu 
pri Krnskih jezerih, kjer je nemalo 
gostov tudi prenočilo.
Milan Štulc

TRADICIONALNA 
SPOMINSKA SLOVESNOST 
PRI KOSTNICI
Kobarid – Pri kostnici nad Kobari-
dom, kjer so pokopani italijanski vo-
jaki, padli med prvo svetovno vojno, 
je v soboto, 20. oktobra, potekala 
tradicionalna spominska slovesnost 
v spomin padlim v prvi svetovni vojni. 
Na spominski slovesnosti v organi-

zaciji Generalnega konzulata Italije v 
Kopru sta zbrane najprej pozdravila 
in nagovorila generalni konzul Repu-
blike Italije v Republiki Sloveniji Giu-
seppe D’Agosto in župan Občine 
Kobarid Robert Kavčič.
V nadaljevanju je spregovoril velepo-
slanik Republike Italije v Sloveniji 
Paolo Trichilo. Poudaril je, da je 
spominska slovesnost dolžan poklon, 
ob katerem se je vredno zamisliti nad 
preteklostjo in si jo vzeti k srcu kot 
opomin za jutrišnji dan. »Biti skupaj 
na tem mestu ne izpričuje samo 
pripravljenosti, da se preteklosti spo-
minjamo, ampak je to pomembno 
tudi za to, da pokažemo, kaj vse 
smo od nastanka Evropske unije s 
skupnimi močmi znali zgraditi. Med 
evropskimi narodi so se uveljavili 
mir, prijateljstvo in sodelovanje,« je 
zaključil Trichilo. Zbrane je ob tej 
priložnosti nagovoril tudi državni se-

kretar na Ministrstvu za obrambo dr. 
Klemen Grošelj. Poudaril je, da so 
»krvave bitke, trpljenje in obup, a 

hkrati upanje in pričakovanje med 
vojaki vojskujočih se strani v boljši 
jutri, naše Zgornje Posočje zapisa-

TRADICIONALNA SPOMINSKA SLOVESNOST PRI KOSTNICI – Zbrani so se poklonili padlim 
in položili vence k italijanski kostnici. Foto: MORS

SO^Asnik, letnik XIX, {t. 5, 2018

http://www.kobarid.si


SO^Asnik, letnik XIX, {t. 5, 2018

( 24 )Iz ob~inskih uprav

Nalo`be v telovadnici
Kobariška telovadnica je bila v za-

dnjih letih deležna temeljite prenove 
– od energetske sanacije do zamenja-
ve parketa, obnove garderob in sani-
tarij. Letos je dokončno podobo dobil 
tudi hodnik med telovadnico in gar-
derobami. Dotrajan parket je bil za-
menjan s primerno talno oblogo in 
pomeni zadnjo fazo ureditve notra-
njosti telovadnice, ki je potekala v 
sklopu obnove garderob in sanitarij. 
Sredstva za tlakarska dela v višini 
8.000 evrov je zagotovila Občina Ko-
barid.

Občina je na Javni razpis za sofi-
nanciranje gradnje športnih objektov 
in površin v naravi Fundacije za 
šport prijavila izboljšanje kakovosti 
akustike v telovadnici, ki naj bi jo 
dosegli z namestitvijo absorberjev 
zvoka. Na strop bi pritrdili izjemno 
lahke plošče iz akustične pene, na 
eni strani dvorane pa bi dodatno na-
mestili akustično leseno perforirano 
ali režasto oblogo za sanacijo ponav-
ljajočega se odmeva. Ocenjena vre-
dnost projekta znaša okoli 50.000 
evrov, javni razpis pa predvideva 
50-odstotno sofinanciranje. Občina 
bo z naložbo začela po objavi rezul-
tatov javnega razpisa, predvidoma 
konec junija oziroma v začetku julija 
(v času šolskih počitnic).

Po izvedbi omenjene naložbe se 
pričakuje bistveno boljšo akustiko v 
telovadnici, in sicer bo odmevni čas 
do 2,5 sekunde.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Obnova atletske steze v 
[portnem parku v Kobaridu

Atletska steza ob nogometnem 
igrišču nogometnega kluba je bila v 
Kobaridu zgrajena leta 1975 pred-
vsem s prostovoljnim delom športni-
kov in prebivalcev občine. Dolžina 
obstoječe celotne atletske steze je 
ocenjena na 300 metrov in spada v 
sklop Športnega parka Kobarid.

Danes park uporabljajo atleti do-
mačega kluba za vadbo, športniki 
različnih športnih društev in klubov 
v občini in izven nje, rekreativni 
športniki ter učenci kobariške OŠ, ki 
morajo že po učnem načrtu obvezno 
posvečati pozornost različnim špor-
tnim dejavnostim. Zaradi starosti in 
vsakodnevne preobremenjenosti je 
atletska steza popolnoma uničena in 
neuporabna za varno vadbo ter tre-
ninge vseh uporabnikov. Občina Ko-
barid je zato pristopila k njeni celo-
viti obnovi, ki zajema obnovo povr-
šine atletske steze z odstranitvijo 
peščene površine, izvedbo nove sin-
tetične prevleke, ureditev sistema 

odvodnjavanja oziroma sanacijo do-
trajanih betonskih elementov in či-
ščenje kanalizacijskih cevi ter jaškov.

Ocenjena vrednost naložbe znaša 
okoli 150.000 evrov. Občina je okoli 
43.000 evorv nepovratnih sredstev 
pridobila na javnem razpisu Ministr-
stva za izobraževanje in šport, raz-
liko pa zagotovila v občinskem pro-
računu za leto 2018.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Priprava nove strategije 
razvoja turizma za ob~ini 
Kobarid in Tolmin

V petek, 9. novembra, so se v Ko-
baridu sestali župana občin Kobarid 

HODNIK MED KOBARIŠKO TELOVADNICO 
IN GARDEROBAMI je letos dobil dokončno 
podobo. Dotrajan parket je bil zamenjan s 
primerno talno oblogo.

ZARADI DOTRAJANOSTI ATLETSKE STEZE se je Občina Kobarid odločila za njeno prenovo.

Utrinki

le v učbenike svetovne zgodovine 
in zemljevide prve velike vojne 20. 
stoletja.« Italijanska kostnica nas po 
njegovih besedah nagovarja tudi z 
močnim sporočilom. Gre za opomin 
vsem nam in prihodnjim rodovom, 
kam nas lahko privedejo delitve med 
evropskimi narodi in kako krvava ter 
tragična je zgodovina celotne Evrope.

Zbrani so se poklonili padlim in po-
ložili vence k italijanski kostnici. 
Spominska slovesnost se je nadalje-
vala na kobariškem pokopališču, 
kjer so se poklonili padlim borcem iz 
časa narodnoosvobodilnega boja in 
k spomeniku položili vence.
Nataša Hvala Ivančič

@ELEZNA ZAVESA KOT 
TURISTI^NI POTENCIAL
Pre{nje pri [petru (Italija) – Med 
5. in 7. oktobrom je Inštitut za sloven-
sko kulturo iz Špetra v Benečiji v so-
delovanju z mednarodnim gibanjem 
European Green Belt pripravil zani-
mivo tridnevno dogajanje z naslo-
vom Od železne zavese do Poti miru.

Ko govorimo o železni zavesi, naj 
spomnimo, da gre za izraz, ki ga je 
5. marca 1946 uvedel Winston 
Churchill in predstavlja tako ideolo-
ško kot nekdanjo fizično mejo. Kar 
12.500 kilometrov dolga železna za-
vesa, ki je potekala od Baltika do 
Jadrana, je v obdobju hladne vojne 

Evropo razdelila na vzhod in zahod. 
Nekdanja Jugoslavija je bila onstran 
zavese le do leta 1948, nato pa se 
je po sporu s Sovjetsko zvezo zače-
la bolj približevati zahodu. Da bi od-
pravil napetosti med Italijo in Jugo-
slavijo glede tržaškega vprašanja, je 
bil leta 1954 sklenjen Londonski 

memorandum. Svobodno tržaško 
ozemlje je bilo ukinjeno; cona A je 
bila priključena Italiji, cona B pa Ju-
goslaviji. Na osnovi tega je bil ka-
sneje sprejet tudi Videmski spora-
zum, ki je prebivalcem ob meji omo-
gočal prestop meje na 54 mejnih 
prehodih. Leta 1964 so bili v potnih 
listih ukinjeni vizumi, še bolj pa je 
meja med Italijo in Slovenijo postala 
odprta z osamosvojitvijo leta 1991. 
Po tem času so vojaki na obeh stra-
neh meje postopoma zapuščali ka-
ravle in kasarne, po sprejetju Slove-
nije v NATO pa je vse, kar je bilo v 
času železne zavese zgrajeno ob 
meji, postalo popolnoma odveč.

Predvsem v Furlaniji je bilo ob meji 
zgrajeno veliko utrdb, bunkerjev in 
drugih objektov, ki so služili obrambi 
pred »komunizmom«, dostop do njih 
pa je bil strogo varovan. Danes je 
večina teh objektov zapuščenih, na-
čel pa jih je tudi zob časa, a so kljub 
temu v naravi ohranili prvobitno po-
dobo. Dogodek, ki se je prvi dan za-
čel s predstavitvijo železne zavese in 
odprtjem razstave European Green 

OSTALINE IZ ČASA ŽELEZNE ZAVESE bi lahko za dodobra izseljeno Benečijo postale pomem-
ben turistični produkt, ki bi se lahko povezoval tudi s ponudbo na slovenski strani.
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in Tolmin, direktorja občinskih uprav 
in pripravljavci nove strategije razvo-
ja turizma za območje obeh navede-
nih občin. Občina Kobarid je imela 
sprejeto strategijo razvoja turizma v 
svoji občini za obdobje 2010–2015 in 
je zasledovala njene cilje. V zadnjih 
letih se je turizem v dolini Soče še 
okrepil, vse več je ponudnikov in 
občine so ustanovile skupen zavod 
za turizem. Ena glavnih nalog občine 
in zavoda je, da pristopi k izdelavi 
ter sprejemu nove strategije z ustre-
znimi smernicami in cilji.

Nova strategija bo za območje do-
line Soče razvila in nadgradila tržni 
koncept, kot je že zastavljen v bovški 
strategiji, torej koncept vodilne out-
door destinacije, dolgoročno usmer-
jene v odličnost in sonaravnost. V 
strategiji bodo definirane tudi smer-
nice za razvojne projekte na področju 
turizma za vsako občino posebej, ki 
bodo integrirane v dolino kot celoto.

Strategijo razvoja turizma v dolini 
Soče bo v sodelovanju z zunanjimi 
partnerji pripravil zavod Turizem Do-
lina Soče, sprejeta pa bo predvidoma 
v jeseni prihodnje leto. K sodelovanju 
bodo povabili tudi vse ponudnike in 
druge akterje, ki delujejo na področju 
turizma, saj je tovrstno sodelovanje 
predpogoj za smiselnost in uspešnost 
strateškega dokumenta. Dejavnosti se 
bodo predvidoma začele izvajati še 

pred koncem letošnjega leta.
Nataša Hvala Ivančič

Z januarjem stopi v veljavo 
spremenjena vi{ina 
turisti~ne takse

Občina Kobarid je v oktobru 2018 
sprejela Odlok o turistični in promo-
cijski taksi v občini Kobarid, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS (št. 
66/18). Z njim se je določila višina 
turistične takse, uvedlo promocijsko 
takso, skladno z Zakonom o spodbu-
janju razvoja turizma (ZSRT-1), do-
ločilo upravičence za oprostitev turi-
stične in promocijske takse, določilo 
postopke pobiranja in odvajanja turi-
stične takse, izvajanje nadzora ter 
uveljavitev odloka. Višja turistična 
taksa se uvede s 1. januarjem 2019 
vzporedno z uvedbo promocijske ta-
kse, ki znaša 25 odstotkov zneska 
obračunane turistične takse.

Višina turistične takse za prenoči-
tev v občini Kobarid bo tako znašala 
1,60 evra na dan na osebo, višina 
promocijske takse pa 0,40 evra. To 
pomeni, da bo celotna taksna obre-
menitev za prenočitev na osebo na 
dan znašala dva evra. Za goste, ki 
prenočujejo v kampih, in člane Pla-
ninske zveze Slovenije, ki prenočuje-
jo v planinskih kočah, se bo višina 
turistične takse skupaj s promocijsko 
takso postopno zviševala – v letu 

2019 bo celotna taksna obremenitev 
znašala en evro, leta 2020 1,50 evra, 
leta 2021 pa 1,75 evra. Leta 2022 se 
bo višina turistične takse izenačila s 
turistično takso za prenočevanje pri 
sobodajalcih.
Nataša Hvala Ivančič

Svetovni dan spomina na 
`rtve prometnih nesre~

Vsako leto tretjo nedeljo v novem-
bru obeležujemo Svetovni dan spo-
mina na žrtve prometnih nesreč. Gre 
za dan, ko se po svetu spomnimo 
vseh umrlih in poškodovanih v pro-

metnih nesrečah skupaj z njihovimi 
bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znan-
ci. Letos je dan potekal pod sloga-
nom »Če bi ceste spregovorile. Prispe-
vajmo svoj delež k izboljšanju varno-
sti v cestnem prometu«.

Koordinator in nosilec dejavnosti 
v Sloveniji je Zavod Varna pot, ki je 
k obeležitvi povabil različne vladne 
in nevladne organizacije, lokalne 
skupnosti, izobraževalne institucije 
ter druge deležnike, ki soustvarjajo 
varno mobilnost.

Svetovani dan spomina na žrtve 
prometnih nesreč smo že desetič 

OB SVETOVNEM DNEVU SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ so tudi letos v Kobari-
du pripravili dogodek, na katerem so se spomnili vseh žrtev prometnih nesreč in njihovih družin, 
znancev, prijateljev ter opozorili na previdnost v prometu.

Utrinki

Belt, je simbolično potekal v enem 
od takšnih bunkerju iz časa hladne 
vojne. Ta je bil zgrajen na temeljih že 
obstoječih podzemnih rovov iz časa 
prve svetovne vojne, namenjen pa 
je bil obrambi pred jedrskimi in ke-
mičnimi napadi. V številnih dolgih 
hodnikih in večji sobi so se urili mla-
di fantje, ki so služili vojaški rok. Še 
do nedavnega je bilo to ogromno, 
petnadstropno podzemno zavetišče 
zaprto očem širše javnosti. Po po-
pravilu, napeljani razsvetljavi in vo-
dovodnemu priključku pa ga seda-
nja upravitelja, zakonca Adriana in 
Eugenio Juretigh, na željo zainte-
resiranih obiskovalcev tudi odpreta.

V nedeljo so organizatorji pripravili 
tudi voden pohod po ostalinah (šte-
vilnih manjših bunkerjih, rovih, 
ostankih vojaških utrdb ...), ki pripo-
vedujejo zgodbo štirideset let traja-
joče hladne vojne. Pohodniki smo 
se sprehodili od omenjenega bun-
kerja v Prešnjem do Stare gore in 
nazaj, pri čemer se nam je odprl 
razsežen vpogled v gradnjo in takra-
tni način razmišljanja. Ob vsem tem 

pa smo lahko opazovali del ekolo-
škega koridorja, ki nam ga je zapu-
stila železna zavesa. V tem izjemno 
dobro ohranjenem naravnem okolju 
namreč najdemo številne ogrožene 
živalske in rastlinske vrste. Vse to 
kaže na izjemen turistični potencial, 
ki bi ga lahko v prihodnje začeli tržiti 
v turistične namene.
Besedilo in foto: Vojko Hobič, predse-
dnik Krajevne organizacije Zveze borcev 
Kobarid

NOVI ZBIRATELJSKI KOVANCI 
RAZVESELILI NUMIZMATIKE
Ob 100-letnici konca prve svetovne 
vojne je Republika Slovenija izdala 
nove zbirateljske kovance, s kateri-
mi se po zapisu v obrazložitvi »na 
spoštljiv način ohranja spomin na 
vse žrtve vojne, utrjuje kolektivna 
zavest ter poudarja vrednote miru, 
strpnosti in sobivanja.«

Zbirateljem so tako po novem na vo-
ljo tri različice kovancev, ki so jih 
skovali v sosednji Italiji: 
•  zlatnik z nominalno vrednostjo 

100 evrov (teža: 7 gramov, pre-
mer: 24 milimetrov, čistina: Au 
900/1.000, izdelanih: 750 ko-
vancev);

•  srebrnik z nominalno vrednostjo 
30 evrov (teža: 15 gramov, pre-
mer: 32 milimetrov, čistina: Ag 
925/1.000, izdelanih: 1.500 ko-
vancev);

•  dvokovinski zbirateljski kovanec z 
nominalno vrednostjo 3 evre (te-
ža: 15 gramov, premer: 32 mili-
metrov, zlitina: jedro 75 Cu 25 
Ni/kolobar 75 Cu 20 Zn 5 Ni, iz-
delano: 70.250 kovancev). Poleg 
tega je bilo nakovanih 1.500 dvo-
kovinskih zbirateljskih kovancev 
za tri evre v tehniki visokega sijaja 
(proof), ki so pakirani v plastični 
kapsuli in so naprodaj po 15 ev-
rov.

Vsi omenjeni kovanci so v prodaji in 
obtoku od 12. novembra letos.

Avtor dizajna Robert Žvokelj je s 
križi simbolično prikazal številna ne-
nadomestljiva življenja. Ti se posto-
poma zgoščujejo do neprepoznav-
nosti, kar kaže na nepredstavljivo in 
vse do danes neznano število žrtev. 
Kot poudarja avtor, mreža križev sim-
bolizira vojaške in civilne žrtve, verti-
kalna prekinitev niza križev pa vizual-
no podpira sporočilo: »1918 – ko-
nec 1. svetovne vojne«. Kot vemo, 
se je ta po štirih letih končala s pod-
pisom treh premirij, in sicer Osman-
skega cesarstva v oktobru 1918, Av-
stro-Ogrske 4. novembra 1918 in ne 
nazadnje 11. novembra še Nemčije. 
V času trajanja vojne se ni spremeni-
lo zgolj dotedanje razumevanje voj-
ne, ampak tudi geografsko-politični 
zemljevid Evrope in sveta. Obdobje 
konca prve svetovne vojne pa je za 
naš narod izjemno pomembno še z 
enega vidika. Slovenci so se takrat 
rešili avstro-ogrske oblasti in skupaj 
z južnoslovanskimi narodi ustvarili 
Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov. 
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obeležili tudi v Kobaridu. Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Kobarid je v sodelova-
nju s šestošolci OŠ Simona Gregorči-
ča Kobarid pripravil program, s kate-
rim smo se spomnili vseh žrtev 
prometnih nesreč in njihovih družin, 
znancev, prijateljev ter opozorili na 
previdnost v prometu. Zbrane je na-
govoril župan Robert Kavčič, izku-
šnje s terena pa so z osnovnošolci in 
obiskovalci dogodka delili predstav-
niki gasilcev, nujne medicinske po-
moči ter policije. Redar Janko Vola-
rič, ki je vsa leta glavni koordinator 
dogodka, je predstavil dejavnosti, ki 
jih na ravni občine za varnost udele-
žencev v prometu izvaja Svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Kobarid.

V sklopu dneva so šestošolci pri-
sluhnili zgodbi Marjana, ki je pri 15. 
letih doživel hudo prometno nesrečo, 
ki je za vedno zaznamovala njegovo 
življenje.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

@upan se je sre~al z 
diplomanti iz ob~ine Kobarid

Konec oktobra je na Občini Koba-
rid potekalo letošnje drugo srečanje 
diplomantov z županom Robertom 
Kavčičem. Srečanja se je udeležilo 
osem diplomantov z območja občine.

KONEC OKTOBRA JE ŽUPAN ROBERT KAVČIČ GOSTIL OSEM DIPLOMANTOV. V sproščenem vzdušju je z njimi poklepetal po tem, ko so z 
njim delili študijske izkušnje in mu predstavili svoje zaključne naloge. Foto: Tanja Skočir

Najprej je mlade diplomante poz-
dravil in nagovoril župan, ki je pou-
daril pomen znanja, ki so ga prido-
bili v času študija in ga bodo v pri-
hodnje uporabili v praksi. Prisluhnil 
je njihovim predstavitvam zaključnih 
nalog in študijskih izkušenj. Tokrat 

so predstavili teme s področja zdrav-
stva, strojništva, ekonomije in foto-
grafije. Župan je vsem zbranim česti-
tal in jim zaželel veliko uspeha na 
nadaljnji življenjski poti.
Nataša Hvala Ivančič

Utrinki

Ta se je s Kraljevino Srbijo po do-
brem mesecu združila v tako imeno-
vano Kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev.
Iz zloženke o novih zbirateljskih kovancih 
povzela: T. Š. F. 

KELTSKI KONJENIKI IZ 
KOBARIDA PREJEZDILI TUDI 
V SOSEDNJE DR@AVE
Najdišče Bizjakova hiša v Kobaridu 
je bilo odkrito med arheološkim nad-
zorom nad gradbenimi deli na Gre-
gorčičevi ulici leta 2010. Arheologi 
Tolminskega muzeja smo takrat na-
leteli na najzgodnejše sledi, ki so jih 
na tem območju zapustili Kelti. Med 
drugim smo odkrili zakop s konjski-
mi skeleti in deli konjske opreme, 
predvsem pa z orožjem, opremo in 
drugimi najdbami, ki jih pripisujemo 
keltskim bojevnikom. Med najdbami 
so tudi nekateri predmeti, ki verjetno 
niso keltskega izvora. 
Odkritje najdišča je bilo povod za 
pripravo razstave z naslovom Kelt-
skih konj topot, ki priča o tem izje-
mnem arheološkem fenomenu. Ar-
heologa dr. Teja Gerbec in avtor 
prispevka, ki sva razstavo pripravila, 
sva obiskovalcu skušala približati 
Posočje v času pred približno 2.300 
leti. Celotno najdišče je namreč 
predstavljeno znotraj velike muzej-
ske vitrine, ki jo je smiselno zasno-
vala arhitektka Ana Hawlina. Na 
dnu vitrine je risba tlorisa najdišča s 

konjskimi kostmi, na katerih so raz-
stavljene arheološke najdbe, kakor 
so bile odkrite znotraj zakopa. 

Razstava Keltskih konj topot je bila 
prvič predstavljena v Tolminskem 
muzeju že leta 2012, nato pa je us-
pešno gostovala v Gorenjskem mu-
zeju v Kranju, Pokrajinskem muzeju 
Celje, Pokrajinskem muzeju Ptuj-Or-
mož na Ptuju, Goriškem muzeju na 
gradu Dobrovo v Brdih, Pokrajin-
skem muzeju Koper in Dolenjskem 
muzeju v Novem mestu. Sledila so 
gostovanja na tujem, in sicer v Arhe-
ološkem muzeju Istre v Pulju in v 
malo predrugačeni podobi v Arheo-
loškem muzeju v Zugliu v Karniji. V 

nadaljevanju je razstava uspešno 
gostovala v največji muzejski ustano-
vi Bosne in Hercegovine (BiH), v Ze-
maljskem muzeju BiH v Sarajevu. 
Od tu se je selila v Zavičajni muzej v 
Goraždu in Regionalni muzej v Do-
boju. Slednjo postavitev je 23. aprila 
s slavnostnim nagovorom odprla ve-
leposlanica Republike Slovenije v 
BiH Zorica Bukinac. 

Razstava je zagotovo pripomogla k 
obogatitvi kulturnega, v tem primeru 
muzejskega sodelovanja med Slove-
nijo in BiH. Poudariti je treba, da gre 
nasploh za prvo arheološko razstavo 
iz Slovenije, ki je po osamosvojitvi go-
stovala v tej državi. Navkljub razmi-

šljanju, da z gostovanjem po BiH za-
ključimo z gostovanji te razstave, smo 
dobili še povabilo iz Arheološkega 
muzeja v Oderzu pri Trevisu v Italiji, 
kjer bo razstava na ogled vse do kon-
ca januarja 2019. Štirinajsta postavi-
tev bo najverjetneje tudi zadnja. Se-
veda pa s tem ne bo konec zgodbe 
o keltskih konjih iz Kobarida, ki jih 
nameravamo v prihodnjih letih smi-
selno umestiti v okvir stalne arheolo-
ške postavitve Tolminskega muzeja.
mag. Miha Mlinar, arheolog, Tolminski 
muzej

V ^ADRGU IMAJO DVA 
^ASTNA ^LANA 
SLOVENSKEGA 
ARHEOLO[KEGA DRU[TVA
Ljubljana – V sredo, 5. decembra, 
je Slovensko arheološko društvo 
(SAD) v prostorih Mestnega muzeja 
Ljubljana podelilo nagrado SAD za 
življenjsko delo, priznanja za izje-
men enkratni dosežek s področja 
arheologije za leto 2017, častno 
članstvo SAD in zahvalno listino SAD. 

Nagrado za življenjsko delo je prejel 
dr. Milan Sagadin, ki je kar štiri de-
setletja neutrudno delal kot arheo-
log konservator na kranjski enoti Za-
voda za varstvo kulturne dediščine 
RS in s svojim delom pustil močan 
pečat arheologiji, predvsem na pro-
storu Gorenjske. Za enkratne do-
sežke s področja arheologije za leto 
2017 so bili nagrajeni projektna sku-

VELEPOSLANICA REPUBLIKE SLOVENIJE V BIH Zorica Bukinac (v sredini) si z zanimanjem 
ogleduje razstavo v Regionalnem muzeju v Doboju. Foto: Damjana Fortunat Černilogar
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Bre`anu ~etrti mandat, v ob~inskem 
svetu polovica novih ~lanov

Od skupaj 9.558 volilnih upravičencev jih je na 
letošnjih lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra, 
skupaj glasovalo 5.087 ali 53,22 odstotkov. Vodenje 
občine v prihodnjem štiriletnem obdobju so s 74,22 
odstotka vseh veljavnih glasov zaupali dotedanje-
mu županu Urošu Brežanu, ki je kot neodvisni 
kandidat kandidiral s podpisi volivcev. Protikandi-
dat Tomaž Štenkler, ki ga je predlagala stranka 
Socialni demokrati, je zbral 25,78 odstotkov glasov. 
»Hvala za zaupanje volivkam in volivcem, ekipi za 
trdno oporo in vse opravljeno delo skozi cel mandat 
in še posebej v zadnjem mesecu ter vsem tistim, ki 

ste tako ali drugače pomagali. Čestitke tudi vsem 
izvoljenim svetnicam in svetnikom ter članom in 
članicam svetov krajevnih skupnosti. Vsem skupaj 
želim uspešno delo v korist naših občank in obča-
nov. Hvala za sodelovanje tudi vsem, ki so v pre-
teklem mandatu prispevali svoj delež k uspešnim 
zgodbam naše občine,« je ob izvolitvi povedal 
Brežan, za katerega je to četrti županski mandat.

Volivci so 22 mandatov v Občinskem svetu Ob-
čine Tolmin razdelili Listi Uroša Brežana (LUB, 
šest mandatov), Slovenski demokratski stranski 
(SDS, pet mandatov), Socialnim demokratom (SD, 
štiri mandate), Novi Sloveniji - Krščanskim demo-
kratom (NSi, dva mandata), Demokratični stranki 
upokojencev Slovenije (DeSUS, dva mandata), 
Slovenski ljudski stranki (SLS, dva mandata) in 
Zvezi za Primorsko (ZZP, en mandat). Občinski 
svet bodo v sklicu 2018–2022 sestavljali:

DOSEDANJEMU ŽUPANU UROŠU BREŽANU so volivci s 
74,22 odstotka glasov zaupali nov 4-letni mandat, s čimer Bre-
žan stopa v 13. leto vodenja Občine Tolmin. Foto: arhiv Uro-
ša Brežana

Utrinki

pina Dolenjskega muzeja za projekt Jantarno leto 
ter arheologi dr. Janez Dular, Drago Svoljšak in 
dr. Sneža Tecco Hvala za avtorstvo dveh celo-
stnih monografskih del o železnodobni naselbini 
na Mostu na Soči, ki sta bili izdani v seriji Inštituta 
za arheologijo pri ZRC SAZU Opera Instituti Ar-
chaeologici Sloveniae. Ti dve obsežni publikaciji 
bosta gotovo pripomogli tudi k arheološki prepo-
znavnosti Posočja in Mosta na Soči. Zahvalno li-
stino SAD je dobil Zavod Krasen Kras.

Ob Janezu Bizjaku, arhitektu, urbanistu, varuhu 
narave, gorniku, alpinistu in dolgoletnemu direk-
torju Javnega zavoda Triglavski narodni park, sta 
nova častna člana SAD postala tudi nam vsem 

znana domačina, brata Gorazd in Jani Kutin iz 
Čadrga. Vsi trije novi častni člani so namreč za-
služni za brezdetektorska odkritja številnih novih 
arheoloških najdišč, predvsem v visokogorju Julij-
skih Alp. Med gorskimi izstopajo mezolitska najdi-
šča v Krnskem pogorju (najditelji J. Bizjak, Pavel 
Jamnik, G. Kutin, dr. Ivan Turk,), železnodobno 
in mezolitsko najdišče v Čadrgu (J. Kutin, G. Ku-
tin) in zgodnjesrednjeveško najdišče na planini 
Razor (J. Bizjak, G. Kutin, J. Kutin), med nižinski-
mi pa leta 2016 odkrito rimsko najdišče pri Zatol-
minu (J. Kutin). O vseh odkritjih so nemudoma 
obvestili pristojne arheološke službe. 
V obrazložitvi je komisija za nagrade pri SAD izpo-
stavila: »Prispevek Janeza Bizjaka ter Gorazda 
in Janija Kutina torej pomeni velik korak naprej 
v poznavanju preteklosti Slovenije. Tako na po-
dročju arheoloških raziskav v visokogorju ne za-
ostajamo veliko za drugimi alpskimi narodi. Jav-
nost se bolje zaveda starodavne dediščine pa-
stirjev, rudarjev in lovcev v visokogorju in to je 
temelj, s katerim jo bomo lahko obvarovali za 
prihodnost.« Ob tem vsem nagrajencem iskreno 
čestitamo in jim želimo še veliko novih odkritij. 
Besedilo in foto: mag. Miha Mlinar, arheolog, 
Tolminski muzej

VELIKA VOJNA V SATIRI^NI 
KARTOGRAFIJI EVROPE
Tolmin – V letu Evropske kulturne dediščine in 
ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne je 
Tolminski muzej v sodelovanju z italijanskim dru-
štvom Associazione Giovane Europa iz Ascoli Pi-
cena pripravil zanimivo razstavo z naslovom Velika 
vojna v satirični kartografiji Evrope. Razstavo je 
konec avgusta odprl veleposlanik Republike Italije 
v Sloveniji nj. eks. Paolo Trichilo, v Tolminskem 
muzeju pa je bila na ogled do 12. oktobra. 

Gostujoča razstava, ki sta jo pripravili Maria 
Brandozzi, predsednica omenjenega italijanske-
ga društva, ter Laura Castelli je ponudila nekoli-
ko drugačen pogled na političen položaj ob kon-
cu 19. in v začetku 20. stoletja. Razstavljenih je 
bilo 44 originalnih zemljevidov in slik iz satiričnega 
tiska tistega časa, vse iz zasebne zbirke Giannija 
Brandozzija iz italijanskega Ascoli Piceno. 

Razstavljeni zemljevidi in časopisne karikature, ki 
so bile izdelane tudi z namenom propagande po-
sameznih držav, današnjim obiskovalcem na hu-
domušen način omogočajo kritičen pogled na ta-
kratno politično in vojno stanje v Evropi. 

Politično angažirani karikaturisti in grafični umet-
niki iz Anglije, Francije, Nemčije in Švice so na 
zemljevidih s posebno ironijo predstavili zapleten 
geopolitičen položaj in nacionalne posebnosti. 
Simpatične so upodobitve evropskih držav s pri-
kazom takrat razširjenih nacionalnih stereotipov. 
Velika Britanija je na primer predstavljena kot kra-
ljica Viktorija, Francija – kraljica kuhinje, mode in 
baleta – kot lepotica s kljukastim nosom, Italija se 
ujema s postavo mučeniškega italijanskega revo-
lucionarja, politika in vojskovodja Giuseppeja 
Garibaldija v rdeči srajci in s klobukom.

Razstava je ponudila izbor humorističnih zemljevi-
dov pomembnih karikaturistov: Paula Hadola, 
Freda Williama Roseta, Johna Henrya Am-
schewitza itd., ki so jih v času 1870–1915 izdali 
različni evropski založniki. Predstavljena so bila fi-
ligranska dela angleške umetnice Lilian Lanca-
ster (1852–1939, od leta 1884 poročena Ten-
nant) in karikature iz dveh satiričnih ilustriranih 
časopisov, ki sta izhajala v Bologni, La Rana (Ža-
ba, 1865–1912) ter Il papagallo (Papagaj, 1873–
1915). Na ogled so bila še številna dela Augusta 
Grossija. Veličina njegovih karikatur in novinarska 
bistroumnost se potrjujeta z 42-letno zamudo 

MED ARHEOLOŠKIMI RAZISKAVAMI V ČADRGU – Jani (le-
vo) in Gorazd Kutin (desno).
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• Maša Klavora, Grega Rodman, Ma-
tej Skočir, Špela Mrak, Aljoša Kri-
žnič in Gregor Lapanja (vsi LUB);

• Danijel Oblak, Darija Mrak, Ja-
sna Rot, Oton Bratuž, Gregor Po-
ljak (vsi SDS);

• Peter Kavčič, Žan Isakoski Drole, 
Brigita Jerkič in Tomaž Štenkler 
(vsi SD);

• Nataša Gabršček in Miha Mežnar 
(oba NSi);

• Boris Leban in Karel Laharnar 
(oba DeSUS);

• Klemen Šavli in Matjaž Žbogar 
(oba SLS);

nirstvo in arhitekturo pregledali tre-
nutno stanje na ogroženem območju 
naselja ter se pogovorili o nadaljeva-
nju zahtevne sanacije plazu.

Dr. Škrabl je prisotnim predstavil 
podatke, pridobljene z dosedanjimi 
meritvami. Kot je pojasnil, gre v pri-
meru plazečega dela naselja za ob-
močje podtalnice, tako da je podlaga 
zelo namočena ne glede na količino 
padavin. Za načrtovanje trajne sana-
cije je potrebnih še nekaj dodatnih 
meritev, zato je območje opazovanja 
razširjeno, na njem bodo naredili 
dodatne vrtine in predvidoma do sre-
dine januarja pridobili ustrezne po-
datke, ugotovitve pa nato predstavili 
na zboru krajanov. Izvajalci trenutno 
nadaljujejo z deli, ki so predvidena v 
projektni nalogi.

Drage občanke in dragi občani,
iztekajoče se leto nam ponuja priložnost za njegov lep zaključek in 

priprave za še lepši začetek novega. Prihajajoči prazniki so tisti, ko si 
eden drugemu najpogosteje zaželimo miru, topline, veselja in 

sproščenih dni, preživetih v krogu najbližjih in nam najdražjih. Naj 
tudi letos božični čas mine v takšnem vzdušju.

V prihajajočem letu 2019 pa vam voščim in privoščim čim več 
klenega zdravja, medsebojnega razumevanja, prijaznih nasmehov in 
iskrenih stiskov rok ter trdne volje za uresničevanje zastavljenih ciljev. 

In ker tudi uspeh prinaša še več osebnega zadovoljstva, če ga 
dosežemo skupaj in ga zato imamo s kom deliti, nam v novem letu 

vsem želim čim več tesnega sodelovanja, s katerim bomo skupaj 
spisali nove uspešne zgodbe. 

Srečno!
Uroš Brežan, župan

POSVET NA TERENU so krajani izkoristili tudi za seznanjanje z zadnjimi rezultati meritev in 
predvidenim nadaljevanjem sanacije. Dodatne potrebne podatke o terenu pridobivajo s pomo-
čjo novih vrtin, izsledke pa bodo skupaj z načinom trajne sanacije plazu predstavili na zboru 
krajanov. Foto: Martina Levpušček

Utrinki

• Klemen Grahelj (ZZP).
Kot določa občinski odlok, sestav-

lja občinski svet sedem članov iz 1. 
volilne enote (mesto Tolmin) ter po 
pet članov iz 2. volilne enote (okoli-
ca Tolmina), 3. volilne enote (Most 
na Soči z dolino Idrijce) in 4. volilne 
enote (Baška grapa in Šentviška pla-
nota). V novem mandatu je med 22 
člani šest žensk in 16 moških. Polo-
vica je novincev, 11 pa jih je najpo-
membnejše občinske odločitve že 
sprejemalo v prejšnjem mandatu. Na 
prvi, konstitutivni seji se je občinski 
svet v novi sestavi zbral 11. decembra.

Volivci so 18. novembra glasovali 
tudi o članih 23 svetov krajevnih sku-
pnosti, ki o svojih predsednikih nato 
odločajo na konstitutivni seji posa-
meznega sveta krajevne skupnosti.
Špela Kranjc

Za pripravo projekta trajne 
sanacije so potrebne 
dodatne meritve

Na operativnem sestanku na Gra-
hovem ob Bači, ki ga je Direkcija RS 
za infrastrukturo (DRSI) sklicala 22. 
novembra, so skupaj s predstavniki 
tamkajšnje Krajevne skupnosti Gra-
hovo ob Bači, izvajalca del SGP Zid-
grad in Občine Tolmin, županom 
Urošem Brežanom in dr. Stanisla-
vom Škrablom z mariborske Fakul-
tete za gradbeništvo, prometno inže-

skozi aktualna žarišča, ki danes za-
poslujejo tako italijansko kot evrop-
sko politiko.

Z razstavo je Tolminski muzej po 
stotih letih na neki način povezal ita-
lijansko deželo Marke s Posočjem. 

VELIKA VOJNA V SATIRIČNI KARTOGRAFIJI EVROPE – Gostujoča razstava v Tolminskem 
muzeju je ponudila nekoliko drugačen pogled na političen položaj ob koncu 19. in v začetku 20. 
stoletja. Foto: Marko Grego

Kraja Ascoli Piceno in Offida sta 
med prvo svetovno vojno sprejela 
medse begunce iz Posočja. Skupi-
na 60 beguncev z Libušnjega in Ka-
mna je v Ascoli Piceno prispela sre-
di leta 1916. Po stotih letih so v arhi-

vu našli dokumente, ki pričajo o tem 
in so bili na razstavi tudi prvič pred-
stavljeni. 
mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
direktorica Tolminskega muzeja

ZVESTO OB^INSTVO FILMA 
NA SVOJI ZEMLJI
Grahovo ob Ba~i, Koritnica – K 
dostojnemu proslavljanju 70. oble-
tnice snemanja filma Na svoji zemlji, 
ki je v oktobru v organizaciji Društva 
Baška dediščina prepletla vse tri 
dneve 13. Festivala Odmevi dedišči-
ne na Grahovem ob Bači in Koritni-
ci, so v veliki meri pripomogli krajani 
obeh vasi. Ti so namreč vse bolj na-
vezani in ponosni na prvi slovenski 
celovečerni igrani zvočni film, ki je 
bil posnet prav v njihovih vaseh. Ta-
ko kakor takrat snemanje, so sedaj 
tudi obletnico doživljali kot praznik. 
Izkazali so se z več kot 400 prosto-
voljnimi delovnimi urami. Več kot 60 
jih je sodelovalo pri čiščenju in ure-
janju krajev, tematske poti Na svoji 

zemlji, pripravi prireditvenega pro-
stora in peki peciva. Slikarka doma-
činka Stanka Golob pa je filmski 
spomin ujela v umetniški odtis z ra-
znobarvnimi peski.

Zagnano so se vključile žene s Kori-
tnice, ki se priložnostno združujejo v 
pevski sestav Kariške čeče. Tudi to-
krat so glasbeno spremljavo ustvari-
le z igranjem na staro kmečko orod-
je, na frajtonarici pa se jim je pridru-
žil harmonikar Danko Klavžar. Z 
malim koncertom ljudskih pesmi so 
obogatile prvi festivalski večer. Na 
osrednji prireditvi, ki je potekala tretji 
dan, pa so zapele Kariško himno, ki 
so jo sestavile same.

Praznovanje se je dotaknilo tudi naj-
mlajših. Pod vodstvom Tanje Mavri 
s Koritnice je 13 otrok živahnost in 
razposajenost prelilo v pesem ter 
»korajžno« zapelo v petkovem in ne-
deljskem programu.

V Društvu Baška dediščina smo še 
posebej veseli, da smo izpopolnili 
seznam krajanov – statistov iz filma 
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Posvet na terenu so predvsem poz-
dravili predstavniki krajevne skupno-
sti in prebivalci najbolj ogroženih hiš, 
ki so tako iz prve roke dobili infor-
macije o rezultatih dosedanjih meri-
tev in možnostih nadaljnje sanacije 
območja plazu, za katero se že danes 
zavedajo, da bo dolgotrajna.
Špela Kranjc

Saniran najbolj po{kodovan 
odsek ceste proti Kobali in 
Stadorju

Za turizem, pohodništvo in pašni-
štvo pomembna občinska cesta Lju-
binj–Stador v dolžini približno osem 
kilometrov je konec novembra doča-

kala sanacijo najbolj poškodovanega, 
najvišje ležečega odseka. Na kilome-
trski razdalji so izvajalci v celoti iz-
vedli propuste, od tega na zadnjih 
500 metrih še ostala sanacijska dela, 
in sicer so izvedli kamnito-betonske 
zložbe in armiranobetonske krone, 
utrdili zgornji ustroj cestišča in ga 
asfaltirali. Naložba je Občino Tolmin 
stala dobrih 100.000 evrov lastnih 
proračunskih sredstev, pri čemer bo 
treba v prihodnjih letih k finančno 
zahtevni sanaciji postopoma pristo-
piti tudi na drugih odsekih ceste.

Kot je povedal Boštjan Uršič, vod-
ja naložbe na Občini Tolmin, je iz-
vedba del tudi časovno zelo omejena, 

saj se je treba z njimi ne le prilaga-
jati turistični in pašni sezoni, ampak 
tudi izogibati zimskim razmeram, ki 
lahko na tej nadmorski višini trajajo 
precej dolgo. Po njegovih pojasnilih, 
»so gradbena dela omejena na zgo-
dnjo pomlad v marcu do začetka pa-
dalske sezone 15. aprila in pozno 
jesen, kar pomeni po 1. oktobru, ko 
se končata pašna in turistična sezo-
na«. Cesta sicer pozimi ni vzdrževa-
na in je v času snega zaprta.
Špela Kranjc

Podpisani! na {tirih 
sre~anjih o vojnah in miru 
danes

Štiri medijska srečanja, kot jih je 
poimenoval programski vodja Zdrav-
ko Duša, so sestavljala letošnjo pre-
mierno izvedbo cikla Podpisani! Du-
ša je v Tolmin povabil devet sloven-
skih publicistov in strokovnjakov, 
znanih oblikovalcev javnega mnenja, 
ki so ob 100. obletnici konca prve 
svetovne vojne razmišljali o vojnah 
in miru danes. Gre za del program-
skih vsebin v organizaciji Občine 
Tolmin, povezanih s pridobitvijo zna-
ka evropske dediščine za spominsko 
cerkev v Javorci, ki je Evropsko ko-
misijo med drugim prepričala s svo-
jo brezčasno sporočilnostjo in sku-
pnimi evropskimi vrednotami, ki jih 
simbolizira.

Množico udeležencev uvodnega 

srečanja, ki je bilo 12. oktobra v Ki-
nogledališču Tolmin, je prepričala 
napoved pogovora z radijskim vodi-
teljem in kolumnistom Miho Šale-
harjem ter predavanja dolgoletnega 
poročevalca z Bližnjega vzhoda Erika 
Valenčiča, ki mu je sledilo predvaja-
nje njegovega filma Varuhi civilizaci-
je, posvečenega izginjajočemu asir-
skemu ljudstvu v Iraku. Teden kasne-
je sta se 19. oktobra pod razmišljanja 
v tolminski knjižnici podpisala znan-
stvenica dr. Lučka Kajfež Bogataj, ki 
je razpravljala o nevarnostih preko-
merne izrabe naravnih virov, in v 
pogovoru z novinarjem Tomažem 
Šavlijem še urednik Ali Žerdin, na-
vezujoč se na svojo zadnjo knjigo 
Ujetniki omrežij o globalnih gospo-
darsko-političnih omrežjih in sloven-
skih središčih moči. O ženskah, me-
dijih in vojnah je na tretjem srečanju 
27. oktobra v Kinogledališču najprej 
razpravljala antropologinja Svetlana 
Slapšak, sledil pa je še mnenjski dvo-
jec Lenart J. Kučić in dr. Bernard 
Nežmah. Vsebino zadnjega večera 
sta 2. novembra oblikovala novinar 
in urednik Ervin Hladnik Milharčič, 
ki je v duetu z vsestransko avtorico 
Agato Tomažič razmišljal, zakaj Bli-
žnji vzhod dojemamo zgolj kot zapo-
redje vojn, izgredov in socialnih ka-
tastrof in kakšno zvezo ima to z 
našim svetom, pa tudi o tem, kako 
oni vidijo nas, sociolog dr. Tomaž 

OBČINSKA CESTA LJUBINJ–STADOR, ki je v času turistične in pašne sezone med bolj obre-
menjenimi v občini, je potrebna sanacije. Občina Tolmin je najbolj poškodovan kilometer sani-
rala letos, za kar je namenila dobrih 100.000 evrov lastnih proračunskih sredstev. Foto: Boštjan 
Uršič

Utrinki

bami iz zgodovine območja Graho-
vega ob Bači in Koritnice, ki se letos 
ponaša z okroglimi obletnicami.

Prvi postanek pohodnikov je bil pred 
nekdanjo osnovno šolo na Graho-
vem, na kateri visi lična spominska 
plošča, postavljena ob 100. oblet-
nici ustanovitve Čebelarske podru-

KARIŠKE ČEČE. Foto: Danilo Lisjak

in zapisali nekaj njihovih zgodb, s 
katerimi nadgrajujemo tematsko pot. 
Želja po povezovanju med deležniki 
zgodbe pa je že navezala stik s Pilo-
novo galerijo Ajdovščina, ki ohranja 
Vena Pilona tudi kot scenarista in 
igralca v filmu Na svoji zemlji.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

JUBILEJNE ZGODBE NA SVOJI 
ZEMLJI
Grahovo ob Ba~i, Koritnica – Še-
sti zaporedni pohod po tematski poti 
Na svoji zemlji je bil letos vključen v 
13. Festival Odmevi dediščine. Dru-
štvo Baška dediščina (BDB) ga je 
tudi tokrat obogatilo z lokalnimi zgod-

žnice za tolminski in cerkljanski so-
dnijski, ustanovljene 3. maja 1908 
na Grahovem. To je bila predhodni-
ca Čebelarskega društva Tolmin. 
Predsednik Tadej Muznik jih je se-
znanil z načrti društva in dejavnost-
mi, ki pritičejo letošnji 110-letnici.

V večeru dokumentarnega filma pa 

REŽISER MAKO SAJKO je posnel žičnico in delovanje drugih naprav na vodni pogon v doku-
mentarni film Plamen v dvonožcu in Ivana Brovča predstavil kot nadarjenega ljudskega izu-
mitelja. Foto: Cveto Zgaga
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Mastnak pa je cikel Podpisani! skle-
nil z vrnitvijo na izhodišče, saj se je 
posvetil koncu prve svetovne vojne 
in njenim posledicam.

Obisk in odziv občinstva na premi-
erno izvedbo cikla tovrstnih srečanj 
sta programskega vodjo Zdravka Du-
šo presenetila v najboljšem pomenu 
besede: »Tolmin je okolje, ki mu ne 
manjka kulturnih prireditev na vseh 
nivojih, a se je ob tem nova pobuda 
dobro umestila in, upam, prijela. Pre-
stižne avtorice in avtorji in prav iz-
bran vsebinski okvir so dodali k tra-
dicionalnim vsebinam ob stoletnici 
konca prve svetovne vojne tisto nujno 
izhodišče v sodobnost, ki je potrebno, 
da povežemo pretekle in sedanje raz-
mere za boljše razumevanje obojih. 
Nekako verjamem, da bi večina pu-

blike, ki je številčna prihajala vse 
štiri večere, temu pritrdila.« Kot je še 
dodal Duša, je sodelovanje Knjižnice 
Cirila Kosmača Tolmin in Kinogle-
dališča Tolmin z občino kot produ-
centom cikla ustvarilo brezhibne 
pogoje za izvedbo.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Za`ivela spletna stran 
javorca.info

Z zadnjim v ciklu medijskih sre-
čanj Podpisani! je na naslovu www.
javorca.info zaživela nova spletna 
stran projekta Javorca, kraj evropske-
ga spomina. Gre za eno od dejavno-
sti ob pridobitvi znaka evropske de-
diščine, stran pa je nastala v sodelo-
vanju Zavoda za turizem Dolina 
Soče, Občine Tolmin in Tolminskega 

muzeja. Na njej so poleg zgodovin-
skih podatkov objavljene tudi druge 
pomembne informacije, kot so natan-
čna lokacija in dostopnost, urnik, 
možnost javnega prevoza, novice o 
dogodkih, povezanih s sporočilnostjo 
Javorce, ter ostala pomembna obve-
stila. Obiskovalci spletne strani si 
lahko Javorco ogledajo tudi virtualno 
(možna je uporaba virtualnih očal), 
v nadaljevanju pa bodo avtorji obo-
gatili še vsebino o zgodovini cerkve 
ter stran v kratkem prevedli v angle-
ščino in nato še v druge svetovne 
jezike. Na ta način želijo vsebine 
približati tujim obiskovalcem Javorce, 
ki jih je iz leta v leto več, tudi po 
zaslugi znaka evropske dediščine.

David Štulc Zornik, Turizem Dolina 
Soče, in Špela Kranjc

Podelili priznanja republi{ke 
agencije za varnost prometa

Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu (SPV CP) Občine 
Tolmin je 5. decembra pripravil sve-
čano podelitev priznanj Javne agen-
cije RS za varnost prometa za leto 
2018. Dva zlata znaka sta prejela 
člana sveta v zadnjem štiriletnem 
mandatu Alenka Velušček in Marko 
Kurinčič, svečana listina pa je šla na 
Policijsko postajo (PP) Tolmin. Na-
grajence je predstavil predsednik 
občinskega SPV CP Jože Režonja, 
priznanja pa je podelil župan Uroš 
Brežan.

Svečana listina je najvišje prizna-
nje za delo na področju prometne 
preventive, letos pa jo je prejelo sku-
pno 17 posameznikov in organizacij. 

NA ŠTIRIH MEDIJSKIH SREČANJIH je Tolmin v prvi izvedbi cikla Podpisani! ob 100. obletnici 
konca prve svetovne vojne gostil devet znanih slovenskih publicistov in strokovnjakov, oblikoval-
cev javnega mnenja, ki so v dobro obiskanih razpravah razmišljali o vojnah in miru danes.

Utrinki

ZAŽIVELA JE NOVA SPLETNA STRAN WWW.JAVORCA.INFO. Na njej so poleg zgodovinskih 
podatkov objavljene tudi druge pomembne informacije (natančna lokacija in dostopnost, urnik, 
možnost javnega prevoza, novice o dogodkih ...).

je društvo predvajalo tudi 50 let star 
dokumentarec Plamen v dvonožcu 
režiserja Maka Sajka, ki ga je prite-
gnila inovativnost Ivana Brovča 
(1899–1990) z domačije Pri Žefu 
na Koritnici. Po sili razmer je prevzel 
očetovo kmetijo, na kateri je bilo tre-
ba vse, kar je zahtevala in dala, pre-
nesti na ramenih ter hrbtih. Nenehno 
zanimanje za tehniko mu je omogoči-
lo, da je že med obema vojnama na 
potoku Koritnica postavil prvi jez in 
napravil vodno kolo, ki ga je hudomu-
šno poimenoval »mokri hlapec«. Prek 
zobnikov in jeklenih vrvi je poganjal 
mlin, mlatilnico, slamoreznico, cepil-
nik drv, sadni mlin, celo plug in pti-
čje strašilo. Na strmine je napeljal 
žičnice, »mokri hlapec« pa je vlekel 
voziček z gnojem in pridelki. Društvo 
Baška dediščina je v sodelovanju z 
družino Brovč v program pohoda po 
tematski poti umestilo postavitev in-
formacijske table, ki ohranja spomin 

na ljudskega izumitelja in nekdanjo 
tehniško dediščino Baške grape. Z 
ljudsko pesmijo je dogodek obogati-
la Marjetka Popovski, v gosteh pa 
je bil tudi omenjeni režiser.
Olga Zgaga, članica DBD

PASLEJDN’CA KREPI 
PRIPADNOST KORENINAM
Ba~a pri Podbrdu – Paslejdn’ca je 
na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu 
tudi letos spomnila na hvalevredno 
navado iz preteklosti, ko so Bačarje 
obiskali sorodniki od vsepovsod. Iz 
hiš je zadišalo po domačih dobro-
tah, saj so jih po maši povabili na 
boljše kosilo. Med letom obiskova-
nje, posebno na kmetih, ni bilo v na-
vadi, niti ga ni dopuščal naporen 
vsakdanjik. V tem času pa je pokraji-
no navadno že pokrival sneg, naj-
zahtevnejša kmečka dela pa so bila 

KULTURNI PROGRAM PRI POMNIKU HRIBOVSKI MATERI je hkrati tudi poklon materam in 
ženam, ki so garale na graparskih strminah ter marsikatero domačijo in njen rod ohranile vse do 
danes. Foto: Cveto Zgaga

opravljena. Bačarjem je dan očitno 
veliko pomenil, saj je prerasel v va-
ški praznik.

V zadnjih desetletjih prejšnjega sto-
letja je praznik izgubil pomen, saj so 
»novi časi« omogočali pogostejše 
vračanje v domači kraj, s praznje-
njem vasi pa dobiva novo vsebino, 

to je srečanje Bačarjev in ljubiteljev 
manj znanih kotičkov Slovenije.

Tudi letos je praznični dan naznanja-
lo pritrkavanje iz slovesno okrašene 
cerkvice sv. Lenarta, kjer je podbr-
ški župnik Danilo Kobal daroval 
sveto mašo. Pesem cerkvenega 
pevskega zbora iz Podbrda in Strž-
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SPVCP Občine Tolmin jo je podelil 
PP Tolmin, in sicer za nesebično de-
lo in pomoč na različnih področjih 
prometne preventive ter vzgoje v ce-
stnem prometu. Policisti PP Tolmin 
so aktivno delovali v SPV CP že ob 
njegovi ustanovitvi v 80. letih, anga-
žirani pa so ostali tudi po reorgani-
zaciji lokalnih skupnosti, saj vsesko-
zi sodelujejo v številnih akcijah, 
projektih in delavnicah za večjo var-
nost, v katere se vključujejo vse naj-
bolj ranljive skupine prometnih ude-
ležencev. Kot so zapisali v obrazloži-
tvi, je PP Tolmin že več kot 30 let 
aktivna soustvarjalka in graditeljica 
prometno varnega okolja v občini 
Tolmin. V tem času je – tudi kot del 
tehnične komisije SPV CP – opravlja-
la analize, dajala predloge za izbolj-

šanje in spodbujala pristojne, da so 
se hitro odzivali in odpravljali nevar-
ne točke na infrastrukturi.

Za njuna prispevka k boljši prome-
tni varnosti v občini Tolmin sta zlati 
znak prejela Marko Kurinčič in Alen-
ka Velušček, ki ju z iztekom leta ča-
ka upokojitev ter se poslavljata tudi 
od članstva v SPV CP. Kurinčič je kot 
vodja komunalne dejavnosti in vzdr-
ževanja cest na Komunali Tolmin 
skrbel za prometno signalizacijo, se 
hitro odzival na pomanjkljivosti na 
cestah in njihovo odpravljanje, obe-
nem pa je aktivno sodeloval še pri 
mnogih akcijah v organizaciji SPV CP 
Tolmin. Bil je nepogrešljiv pri ozna-
čevanju šolskih poti, skrbel za nemo-
teno delovanje radarskih tabel za 
merjenje hitrosti v naseljih in še kaj. 

Prispevek Alenke Velušček z mesta 
ravnateljice Vrtca Tolmin pa je pose-
bej pomembno vplival na prometno 
vzgojo predšolskih otrok in njihovo 
razumevanje varnosti v cestnem pro-
metu. Bila je prva, ki se je kot ravna-
teljica neposredno vključila v delo 
SPV CP, s čimer je zelo olajšala nje-
govo delovanje, učinkovitost in kako-
vost. Njen pozitiven odnos do nalog 
sveta je ugodno vplival ne le na 
vključevanje otrok in njihovih star-
šev, ampak tudi na odnos zaposlenih 
vzgojiteljic do prometne vzgoje in 
preventive.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Novoletno drevesce {e 
svetlej{e, staro mestno jedro 
v novi preobleki

S prižigom lučk 5. decembra je 
tudi občinsko središče zaživelo v bolj 
prazničnem vzdušju. V veliki večini 

gre za verige varčnih LED lučk, ki 
krasijo nekatere javne stavbe v me-
stu, veliko novoletno drevesce v se-
maforiziranem križišču in nekaj dru-
gih dreves, ponekod se raztezajo 
tudi nad ulicami. 

Občina Tolmin namreč v zadnjih 
letih stare običajne lučke postopoma 
nadomešča z novimi, varčnimi. Letos 
je za nabavo verig in zaves z LED 
lučkami, neonskih cevi in okrasnih 
snežink skupaj namenila 11.000 ev-
rov.

V zadnjih treh letih skupaj je tako 
nabavila 800 verig oziroma 3,2 kilo-
metra varčnih LED lučk, kar znaša 
32.000 lučk. Na novoletnem drevescu 
v središču Tolmina jih letos sveti še 
nekoliko več kot lani, približno 
12.000 jih je na 1,2 kilometra dolgi 
verigi. Tokrat jih je v družbi občanov 
in plesalcev break dancea iz skupine 
L’uniti prižgal župan Uroš Brežan 

Utrinki

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE TOLMIN je pripravil sve-
čano podelitev priznanj Javne agencije RS za varnost prometa za leto 2018. Dva zlata znaka 
sta prejela člana sveta v zadnjem štiriletnem mandatu Alenka Velušček in Marko Kurinčič, 
svečana listina pa je šla na Policijsko postajo Tolmin.

JAVNA PRAZNIČNA RAZSVETLJAVA bo krasila Tolmin vse do 10. januarja. Foto: Mojca Ivančič

išč je še povzdignila njena navdušu-
joča akustičnost. Sledilo je druženje 
ob pomniku hribovski materi in v sta-
ri mlekarni sredi vasi, ki ga je Dru-
štvo Baška dediščina že 12. olepša-
lo s kulturnim programom. Vsebina 
pesmi, ki so jih napovedali gostje, 
kvartet Sosedje iz Žirovnice, je na-
govorila k spominjanju dogodkov iz 
preteklosti Baške grape: 240 let pr-
vega vzpona na Triglav, 110 let usta-
novitve predhodnice Čebelarskega 
društva Tolmin na Grahovem ob Ba-
či, 100 let od konca prve svetovne 
vojne in 800 let od tirolske poselitve 
zgornjega dela Baške grape. Sle-
dnjega so počastili z zapisom iz ča-
sopisa Soča o vizitaciji knezoškofa 
Alojzija Mateja Zorna v gorskih 
dekanijah goriške nadškofije v Nem-
škem Rutu in Stržišču leta 1886. S 
pesmijo so izrazili tudi spoštovanje 
hribovskim materam in ženam.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

GLASBA NAJ @IVI
Tolmin – Raziskave pravijo, da glasba 
omili bolečino, zmanjša stres, pripo-
more k boljšemu delu in pomaga pri 
sproščanju. Najboljši način za dose-
ganje koristi glasbe pa je prav petje. 
Članice Vokalne skupine Gadičke 
skušamo dar petja čim bolje izkoristiti, 
zato se rade zbiramo na vajah, kjer 
pilimo svoj pevski talent. Rade ima-
mo raznoliko glasbo, kar je lahko bi-
lo jasno vsem, ki so prisluhnili naše-
mu prvemu, samostojno organizira-
nemu koncertu z naslovom Glasba 
naj živi. Skupaj s povabljenimi gosti 
Kvartetom Karik in Oktetom Aljaž 
smo dale prednost glasbeni raznoli-
kosti, ki nas je popeljala skozi različ-
ne pokrajine Slovenije, drugih držav 
in celin. Pri povezovanju programa 
nam je pomagala naša Gadička Ti-
na Zgaga, ki je trenutno na poro-
dniškem dopustu, a smo ji vseeno 

prihranile mesto na odru med nami. 

V prvem delu smo se poslušalcem 
predstavile s slovenskimi skladatelji, 
med katerimi smo izpostavile doma-
čina, »Tminca«, Mateja Kavčiča; 
med koncertom so lahko poslušalci 
prisluhnili kar trem njegovim sklad-
bam. Dvorano Kinogledališča Tolmin 
je tako najprej preplavilo Življenje 
(Damijan Močnik), Ko dan se za-
znava (Andrej Makor) in Kdo sem 
(M. Kavčič). 

Oder smo nato prepustile v dolini So-
če priljubljenemu moškemu pevske-
mu sestavu Kvartetu Karik, ki deluje 
pod taktirko Miloša Lebana. Poslu-
šalcem so »naši puobi« postregli z 
ljudsko Ko prišla bo pomlad, dalma-
tinsko ljudsko »Pravi putevi mora« 
in »Why me Lord« (Kriss Kristoffer-
son, priredba: Oto Pestner/M. 
Kavčič) in Vasovalec (Josip Verbič).

V drugem delu smo se Gadičke pred-

stavile s skladatelji iz baroka, klasiciz-
ma in romantike. Skladbi Wolfganga 
Amadeusa Mozarta in Johanna 
Sebastiana Bacha (Naša mala noč-
na glasba in Bach air) sta v originalu 
sicer instrumentalni, me pa smo ju 
izvedle z zanimivim besedilom. In ker 
je letos minilo tudi 200 let od rojstva 
francoskega skladatelja Charlesa 
Gounoda, smo zapele še njegovo 
»Laudate Dominum« (na klavirju 
nas je spremljal Matej Zgaga). 

Sledil je nastop Okteta Aljaž, druge 
povabljene moške zasedbe, ki prihaja 
iz Obale, in bo prihodnje leto zabele-
žil deset let delovanja. Oktet, ki pod 
vodstvom Mateja Lazarja trenutno 
združuje le šest moških glasov, je dal 
poudarek skladbam iz Istre: »3×7 – 
Tri bote sedan« (Rudi Bučar), »Dal-
matino povišću pritajena« (A. Ma-
kor), »Pa da bi znala« (Viktor Mihel-
čič), Istra (M. Koradin, priredba: 
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ter s tem otvoril decembrsko rajanje 
tudi na Tolminskem. V povsem pre-
novljeni praznični preobleki pa se 
letos sveti staro mestno jedro Tolmi-
na, ki so ga v celoti opremili z novi-
mi okraski. Ključno je, da je nova 
praznična razsvetljava varčna in obe-
nem tudi bolje, lepše sveti.

Kot določa z lanskim letom uvelja-
vljen občinski odlok, bo javna pra-
znična razsvetljava naselja v tolmin-
ski občini krasila vse do 10. januarja.
Špela Kranjc 

Alpska mesta si `elijo ~im 
ve~ vklju~enosti mladih tudi 
pri odlo~anju

Francoski Chambéry v Savojskih 
Alpah, ki je naziv alpsko mesto leta 
nosil že leta 2006, je konec novembra 
gostil drugo letošnjo skupščino tega 
društva in zaključno konferenco projek-
ta GaYa, v katerem je osem partnerjev 
iz petih alpskih držav dve leti preu-
čevalo možnosti participacije mladih 
pri odločanju v alpskem prostoru.

Na drugi generalni skupščini Dru-
štva Alpsko mesto leta 29. novem-
bra, ki sta se je udeležila tudi župan 
Uroš Brežan kot član upravnega od-
bora društva in podžupanja Martina 
Kenda, je sekretariat predstavil poro-
čilo o delovanju v letošnjem letu, 
proračun za leto 2019 in predvidene 
dejavnosti društva. Predstavniki ita-
lijanskega Morbegna z 11.000 prebi-
valci, ki bo sredi marca prihodnje 
leto prevzel naziv alpsko mesto leta, 
so predstavili svoj program, ki ga na-
črtujejo, predstavniki francoskega 
mesta Passy pa svojo pobudo za 

članstvo v društvu. Udeleženci skup-
ščine so se seznanili tudi z aktualni-
mi projekti in dejavnostmi društva, 
ki med drugim posegajo na področja 
revitalizacije nekdanjih industrijskih 
območij (v projektu Tour des Villes 
sodeluje tudi Občina Tolmin), biot-
ske raznovrstnosti, obveščanja in 
orodij komuniciranja, trajnostnega 
razvoja, mobilnosti, kakovosti zraku 
(naslednje poročilo o stanju v Alpah 
se bo osredotočalo prav na kakovost 
zraka). Nekateri člani so povedali, da 
zaradi naraščanja števila migrantov v 
njihovem okolju pripravljajo pobude 
za pripravo projektov, s katerimi bi 
izboljšali integracijo migrantov v 
evropskem alpskem prostoru.

Naslednji dan se je Chambéry kon-
kretno pomladil, saj se je zaključne 
konference projekta GaYa na povabi-
lo osmih partnerjev udeležilo več kot 
200 mladih iz alpskega prostora Ita-

lije, Avstrije, Francije, Nemčije in 
Slovenije. V okviru dvoletnega pro-
jekta v vrednosti dober milijon evrov, 
za katerega je dobrih 900.000 evrov 
prek Interregovega programa prispe-
val Evropski sklad za regionalni 
razvoj, so Razvojna agencija GAL 
Genovese, družba CIPRA Internatio-
nal, Mladinski informacijski center 
Vorarlberg, Evropska akademija v 
Bolzanu, Mreža zavarovanih obmo-
čij v Alpah ALPARC, Regijski narav-
ni park Bauges Massif, Občina Idri-
ja in Društvo Alpsko mesto leta že-
leli dvigniti kakovost demokratičnih 
procesov v alpskem prostoru. V ta 
namen so izbrane nove demokratične 
metode testirali na 15 pilotnih obmo-
čjih in jih nato razširili. Partnerji so 
prepričani, da »ima implementacija 
mladinske participacije v današnjih 
odločevalskih oblikah velik potencial 
in je nujna za zagotavljanje trajno-

NA DRUGI, ZADNJI GENERALNI SKUPŠČINI DRUŠTVA ALPSKO MESTO LETA v francoskem Chambéryju so se člani seznanili s poročilom iz-
vedenih dejavnosti in napredkom aktualnih projektov ter začrtali program za prihajajoče leto, ko bo naziv nosilo italijansko mesto Morbegno. Dan 
kasneje so projektni partnerji izpeljali zaključno konferenco dvoletnega projekta GaYa, ki se je osredotočal na participacijo mladih pri odločanju 
v alpskem prostoru.

Utrinki

stnega in pravičnega odločanja«. Ob 
zaključku projekta so prisotnim po-
litičnim voditeljem v alpski regiji pre-
dali priporočila za politične odločitve 
– v želji, da bodo pomagala pri kre-
pitvi zaupanja med mladimi in pove-
zovanju mladih državljanov oziroma 
občanov z njihovim domačim oko-
ljem. Kot so poudarili, pri participa-
ciji ne gre za enodnevni dogodek, 
delavnico, srečanje, glasovanje, sple-
tno posvetovanje, neformalen klepet, 
anketo ipd., ampak je to trajen pro-
ces, ki ga sestavlja vse našteto in še 
več. S temi priporočili in praktičnimi 
napotki za različne faze sodelovanja 
mladih sta se seznanila tudi župan 
Brežan in podžupanja Martina Ken-
da, ki je bila med drugim vodja de-
lovne skupine za pripravo lani spre-
jetega Lokalnega programa za mlade 
v občini Tolmin 2017–2022.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Oktet Aljaž), zapeli pa so tudi Verno 
si pri meni stala kobariškega sklada-
telja Hrabroslava Volariča. 
Za zaključni del koncerta smo Ga-
dičke pripravile še tri pesmi »za na-
šo dušo«. Zapele smo »Hallelujah« 
(Leonard Cohen), »I will follow 
him« (André Rieu) in afriško »Kuim-
ba« (Victor C. Johnson), s katero 
smo izrazile željo, da bi vsi peli z ve-
seljem v srcu – tako kot me. Tudi to-
krat nam je z glasbeno spremljavo 
na klavirju in tolkalih na pomoč pri-
skočil Matej Zgaga.
Koncert Glasba naj živi, ki mu je drugo 
oktobrsko soboto po oceni tonskih 
tehnikov prisluhnilo okoli 170 poslu-
šalcev, smo vsi trije pevski sestavi za-
ključili družno s tolminsko ljudsko »Na 
cikasta krawa« (M. Kavčič).
Marjeta Rutar, umetniška vodja, 
Vokalna skupina Gadičke

KONCERT GLASBA NAJ ŽIVI – »Komaj čakamo, da vam pokažemo, kaj vse lahko naredi zgolj 
enkrat tedensko druženje ‘srčkanih, dobrovoljnih in neverjetno nadarjenih’ deklet, žen ter (verje-
li ali ne) celo izjemno energičnih babic! Tega ne vidite vsak dan, zato bodite z nami ... :D« S ta-
kšnim, malce hudomušnim povabilom so članice Vokalne skupine Gadičke z gosti Kvartetom 
Karik in Oktetom Aljaž vabile na svoj prvi samostojno organiziran koncert, ki je v dvorano Kino-
gledališča Tolmin privabil okoli 170 poslušalcev. Foto: Erik Smrekar

VSAKOLETNO DRU@ENJE S 
STAREJ[IMI OB^ANI ENO OD 
PRIJETNEJ[IH OPRAVIL
Petrovo Brdo, Podbrdo, Tolmin – 
Začetek decembra je med drugim 
tudi čas, ki ga predstavniki treh po-
soških občin, društev upokojencev 
ter organizacij Rdeči križ in Karitas 
izkoristijo za vsakoletni skupen 
obisk vseh treh enot Doma upoko-
jencev Podbrdo. Kot vsakič znova 
zagotavljajo, jim druženje s stanoval-
ci in zaposlenimi ter sproščen in pri-
srčen program, ki ga pod vodstvom 
svojih učiteljev pripravijo otroci iz vrt-
cev in osnovnih šol ter tudi varovanci 
sami, predstavlja eno od prijetnejših 
opravil.

Tokrat so 4. decembra stanovalce 
nagovorili župan Občine Tolmin 
Uroš Brežan, župan Občine Bovec 
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Javni zavod Sončni Kanin razpisuje

JAVNI ANONIMNI NATE^AJ 
ZA NAJBOLJ[I TURISTI^NI 
SPOMINEK ZA GORSKI 
CENTER KANIN

1. Udeležba na natečaju
Na natečaju lahko sodelujejo vse civilne 
in pravne osebe, ki izdelajo spominek, 
ki prepoznavno ter izvirno predstavlja 
gorski center Kanin.

2. Namen natečaja
Namen natečaja je izbor najboljšega 
turističnega spominka za gorski center 
Kanin.

3. Objava javnega natečaja
Javni natečaj za izbiro najboljšega turi-
stičnega spominka za gorski center 
Kanin je objavljen v SOČAsniku, na 
spletnih straneh Javnega zavoda Sonč-
ni Kanin in Doline Soče ter družbenih 
omrežjih.

4. Strokovna komisija
Spominke bo ocenjevala tričlanska stro-
kovna komisija, ki bo pri ocenjevanju 
upoštevala naslednja merila: likovno-
-estetsko vrednost, dediščinsko vre-
dnost, izvirnost, turistično-promocijsko 
vrednost kraja, uporabnost, ceno izdel-
ka in možnost trženja.

Strokovna komisija bo pred ocenjeva-
njem pregleda prispele izdelke in izloči-
la tiste, ki ne ustrezajo pogojem razpisa. 
Strokovna komisija za ocenjevanje je 
popolnoma avtonomna in odloča sama 
z večino glasov. Ugovori na odločitev 
komisije niso možni.

5. Nagrade
Nagrade prejmejo avtorji, ki bodo v sku-
pni oceni dosegli prve tri mesta:
• 1. nagrada – sezonska smučarska 

vozovnica za smučišče Kanin 
2019/2020;

• 2. nagrada – 5-dnevna smučarska 
vozovnica za smučišče Kanin; 

• 3. nagrada – 2 dnevni smučarski vo-
zovnici za smučišče Kanin s kosilom. 

Komisija si pridržuje pravice, da v pri-
meru neprimernih izdelkov nagrade ne 
podeli. Nagrade niso izplačljive v goto-
vini. Nagrajeni spominki ostanejo v lasti 
razpisovalca.

6. Prijava na natečaj
Natečajnemu izdelku naj bo priložen 
kratek opis zamisli za spominek in ime 
izdelka ter vidni tehnični podatki, način 
izdelave, stroški materialov in izdelave 
ter okvirna prodajna cena. Embalaža 
izdelka je sestavni del spominka in bo 
predmet ocenjevanja.
Vsi priloženi podatki naj bodo označeni 
s svojo šifro.

Izdelke je treba opremiti z zapečateno 
ovojnico s šifro. V ovojnici naj bodo na-
slednji podatki: • ime in priimek izvajal-
ca oziroma ime pravne osebe, • naslov, 
• kontaktna telefonska števila, • davč-
na številka. Priložena naj bo tudi • izja-
va o avtorstvu spominka.

7. Rok za oddajo
Rok za oddajo natečajnih del je 31. de-
cember 2018.

8. Naslov za dostavo izdelkov
Izdelke je možno dostaviti osebno ali po 

pošti na naslov: Javni zavod Sončni Ka-
nin, Dvor 43, 5230 Bovec. Kontaktna 
oseba: Nataša Bartol, telefon: 041-313-
189. Stroškov poškodb na izdelkih, 
poslanih po pošti, razpisovalec nateča-
ja ne krije.

9. Razglasitev rezultatov
Razglasitev rezultatov natečaja bo javno 
objavljena v medijih in na spletni strani 
Javnega zavoda Sončni Kanin. Nagra-
jeni spominki in ostali predlogi bodo 
razstavljeni v okrepčevalnici Kaninske 
legende.

Utrinki

Valter Mlekuž, predsednik Društva 
upokojencev Kobarid Roman Lapa-
nja, sekretarka Območnega združe-
nja Rdečega križa Tolmin Marjanca 
Velišček ter predstavnici Območne 
Karitas Tolmin Doroteja Daksko-
bler in Danica Krivec, delegacijo 
obiskovalcev pa so dopolnili še dru-
gi predstavniki občin, društev ter or-
ganizacij, ki se pri svojem službe-
nem ali pa prostovoljnem delu sre-
čujejo s področjem oskrbe in skrbi 
za starejše občane. V predpraznič-
nih željah so starejšim predvsem na-
menili kar največ zdravja, obiskov, 
dobre oskrbe in sploh lepih dnevov. 
Če ne prej, se znova oglasijo pri-
hodnje leto, so še obljubili.

Na Petrovem Brdu so z glasbo, s 

petjem in plesom najprej nastopili 
kar zaposleni ter varovanci, nato pa 
so nekatere ob zvokih harmonike 
zasrbele pete in so z obiskovalci tu-
di zaplesali. V Podbrdu so se s pro-
gramom predstavili otroci iz tamkaj-
šnjega vrtca, OŠ Simona Kosa Pod-
brdo je zastopal harmonikar in sku-
paj s stanovalci so obiskovalci zapeli 
kar nekaj pesmi. Pesem je lepo zve-
nela tudi v Tolminu, kjer je prepeval 
zborček najmlajših osnovnošolcev in 
k sodelovanju pritegnil tudi poslušal-
ce. V vseh treh enotah so se obi-
skovalcem zahvalili, da so si vzeli 
čas za to srečanje, ki stanovalcem 
kljub mnogim drugim decembrskim 
dogodkom zelo veliko pomeni.
Špela Kranjc

ENOTE DOMA UPOKOJENCEV NA PETROVEM BRDU, V PODBRDU IN TOLMINU so tudi le-
tos v goste sprejele predstavnike posoških občin ter društev in organizacij, povezanih z oskrbo 
starejših občanov. Srečanja so minila v prijetnem vzdušju, h kateremu so največ prispevali 
sproščen program in iskrene želje pred prihajajočimi prazniki na obeh straneh. Foto: Marjanca 
Velišček, Špela Kranjc
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Zgodba o sv. Florjanu
Letos je izšla knjiga Viktorja Kav-

čiča z naslovom Zgodba o sv. Florja-
nu. Kot je v uvodu zapisal avtor, je o 
tem svetniku, mučencu, gasilskemu 
zavetniku in patronu že dalj časa 
razmišljal, s knjigo pa je želel »v be-
sedi in sliki ohraniti spomin o njego-
vem življenju in delu, hkrati pa glo-
rificirati upanje ljudi, ki se v strahu 
za življenje in imovino zatekajo k 
njemu po pomoč«. Bralcu odstira živ-
ljenje »oficirja, častnika rimske voj-
ske, visokega rimskega uslužbenca v 
Obalnem Noriku, ki je v prvih letih 
krščanstva v Gornji Avstriji kot mu-
čenec vztrajal v katoliški veri in mo-
rali« ter čaščenje in verovanje vanj v 
preteklosti. Predstavlja nam tudi pot, 
ki jo je med gasilskimi vrstami sim-
bolično prehodil njihov zavetnik pri 
nas: od njegovega čaščenja prek ob-
dobja po drugi svetovni vojni, ko je 
zaradi sistema njegov lik izginjal z 
gasilskih praporov in so njegove kipe 
odstranjevali, pa do ponovne vrnitve 
med gasilce in priznanja Gasilske 
zveze Slovenije leta 2015. Besedilu je 
dodano bogato slikovno gradivo.

NASLOV: Zgodba o sv. Florjanu. 
AVTOR: Viktor Kavčič. IZDALA IN 
ZALOŽILA: Gasilska zveza Tolmin. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Tolmin, 
2018. NAKLADA: 250 izvodov. ŠTE-
VILO STRANI: 98. FORMAT: 16 cm 
× 27 cm. VEZAVA: trda.

Bov{ke arheolo{ke 
zgodbe

Med dejavnostmi, ki so bile izvede-
ne v okviru projekta Razvoj novih 
produktov muzeja Stergulčeva hiša 
(več na strani 13), je bila tudi pripra-
va promocijskega materiala. V tem 
sklopu je med drugim nastala zložen-

ka Bovške arheološke zgodbe, ki obi-
skovalcem predstavi arheologijo na 
tem območju. V njej so predstavljeni 
prazgodovinski drobci, v nadaljeva-
nju pa še čas med 9. in 4. stoletjem 
pred Kristusom, ki mu sledijo odsevi 
Keltov in čas rimskega trgovanja. 

V njej izvemo, da so rimski trgovci 
že na začetku 1. stoletja pred Kristu-
som iz kolonije Akvileje (današnji 
Oglej) »redno uporabljali pot preko 
Bovške kot najhitrejšo povezavo z 
Noriškim kraljestvom na Koroškem. 
O rabi poti priča npr. najdba rimske-
ga srebrnika s Kluž, kovanega leta 91 
pr. Kr. Zgornje Posočje je bilo rimski 
državi priključeno v drugi polovici 1. 
stol. pr. Kr. Na Bovškem polju sta se 
izoblikovali dve poselitveni jedri.« 
Avtorja zloženke pišeta tudi o zgo-

dnjesrednjeveški poselitvi Bovškega v 
sredini ali drugi polovici 8. stoletja, 
na kar »nakazuje osamljen okostni 
grob z ogrlico iz steklenih jagod, od-
krit ob cerkvi Device Marije v Polju.« 
V zloženki je prikazanih tudi nekaj 
najzanimivejših arheoloških najdb: 
bronasto bodalo z Murne glave iz 14. 
stoletja pred Kristusom, polnoročajni 
bronast meč iz 11. stoletja pred Kri-
stusom, rimska bronasta kipca Her-
kula in Minerve s svetišča na Ravel-
niku itd.

NASLOV: Bovške arheološke zgod-
be. AVTORJA: Miha Mlinar in Jana 
Horvat. IZDAL: Tolminski muzej. 
LETO IZDAJE: 2018.

World War One sites 
in the Danube Region

Turistična brošura je nastala v sklo-
pu aktivnosti projekta NETWORLD, 
ki je financiran iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ERDF) in Instru-
menta za predpristopno pomoč (IPA), 
v okviru Interreg Danube Transnati-
onal Programme 2014–2020 (Transna-
cionalni program za območje Podo-
navja). Pripravili so jo predstavniki 
sodelujočih NETWORLD-projektnih 
partnerjev, ki so poskrbeli, da je na 
dveh straneh povzeta najbolj prepo-
znavna dediščina, povezana s prvo 
svetovno vojno iz države, iz katere 
prihajajo (Avstrija, Bolgarija, Bosna 
in Hercegovina, Češka, Hrvaška, Ma-
džarska, Romunija, Slovaška, Slove-
nija). Več o tem si lahko sicer prebe-

rete na zanimivi spletni strani https://
ww1sites.eu, kjer si lahko ogledate 
širšo podatkovno bazo dediščine 1. 
svetovne vojne omenjenih držav, ki je 
nastala kot rezultat. 

Brošura v uvodu spregovori o prvi 
svetovni vojni, ki se je odvijala na 
območju Podonavja, na koncu pa 
predstavi ključne datume oziroma 
fronte, ki so se v tistih krutih časih 
odvijale na tem območju. Na zavih-
kih platnic je bralcu na voljo tudi 
kratek opis projekta. V brošuri so na 
voljo tudi druge turistične zanimivosti 
in informacije iz območja, iz katerega 
prihajajo projektni partnerji.

Brošura je trenutno na voljo zgolj 
v angleškem jeziku, vendar pa je vod-
ja projekta NETWORLD Vesna Kozar 
iz Posoškega razvojnega centra ob 
tem že namignila, da partnerji raz-
mišljajo o prevodih v jezike projektnih 
partnerjev. V Sloveniji je bilo natisnje-
nih 2.000 izvodov.

NASLOV: World War One sites in 
the Danube Region. FORMAT: 19,8 
cm × 21 cm. ŠTEVILO STRANI: 22. 
LETO IZDAJE: 2018
Knjižno polico napolnili: M. K. in T. Š. F.

Utrinki

MIGANJE ZA ZDRAVE DOJKE
Tolmin – V tolminski športni dvorani 
se je 17. novembra odvijala četrta 
zaporedna prireditev MI-DO – Miga-
nje za zdrave dojke. Gre za osre-
dnjo letno prireditev Društva proti ra-
ku dojk Posočje, katerega namen je 
zagotoviti sto brezplačnih ultrazvoč-
nih pregledov dojk za ženske med 
25. in 50. letom. Ta projekt bo mo-
goče uresničiti z denarjem, ki ga je 
društvo pridobilo z vstopnino in do-
nacijami sponzorjev.

Letošnja udeležba je bila rekordna, 
saj je na dogodek prišlo več kot 
280 prijavljenih, večinoma žensk. 
Takšen obisk pomeni veliko podpo-
ro na poti k ozaveščanju in prepre-

čevanju te bolezni, ki je danes ena 
od najbolj razširjenih bolezni pri žen-
skah. Povprečje obolelih je namreč 

v Posočju za kar 30 odstotkov višje 
kot drugje po Sloveniji, kar pomeni, 
da bo treba tudi v prihodnje na tem 

MI-DO – MIGANJE ZA ZDRAVE DOJKE – Gre za osrednjo letno prireditev Društva proti raku 
dojk Posočje, katerega namen je zagotoviti sto brezplačnih ultrazvočnih pregledov dojk za žen-
ske med 25. in 50. letom. Foto: Klemen Mišič
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TOLMINSKI SLIKARJI V 
ZDRAVNI[KI ZBORNICI
Ljubljana – V preteklih letih so se na 
Zdravniški zbornici v Ljubljani pred-
stavljali tudi tolminski slikarji: jeseni 
2016 Dea Volarič z Mosta na Soči, 
spomladi 2017 Stanka Golob z 
Grahovega ob Bači, letos jeseni pa 
je razstavljalo Društvo likovnih ustvar-
jalcev Tolmin z razstavo Akt in avto-
portret. Bele stene so prekrile čudo-
vite stvaritve, ki so jih mnogi obču-
dovali – tako zdravniki in zdravstveni 
delavci kot sorodniki ter prijatelji.

Zakaj prav te razstave? Razstavljavci 
prihajajo iz lepe doline smaragdne 
Soče, kjer imajo prebivalci tri leta dalj-
šo življenjsko dobo od slovenskega 
povprečja. Letos mineva 100 let od 
konca soške fronte, ki je pustila bo-
leče spomine številnim, tudi zdravni-
kom. Kljub zlorabam in strahotam, ki 
so jih v tej dolini doživljali, so ljudje 
dobri, delovni, ustvarjalni, predvsem 
pa izredno narodno zavedni. Dolina 
je še nepokvarjena, zato naravne in 
zgodovinske znamenitosti privabljajo 
vsako leto več turistov iz vsega sveta.

Zadnja razstava z naslovom Akt in 
avtoportret naj bi zdravnike spomni-
la, da moramo dobro pogledati bol-

kovnike iz celotnega Posočja. Njiho-
va mentorica je akademska slikarka 
Jana Dolenc.
Dea Volarič je predstavljala dela iz ci-
kla Reka. Reke tečejo že stoletja in 
tisočletja, imajo svoje spomine, tiste 
boleče tudi odplavljajo. Zanjo ima re-
ka več različnih pomenov; je tok, 
pot, življenje, moč, simbol tekočih 
voda, rojevanja, plodnosti, smrti in 
obnove, je ločnica bivanja med tu in 
tam. Lahko te nosi ali potegne vase. 
Je lahko sveta, podzemna ali velika 

področju postoriti še veliko. Dru-
štvo, ki je letos pridobilo status hu-
manitarne organizacije, je zato po-
leg pestrega programa vodene vad-
be poskrbelo tudi za druge alterna-
tivne pristope k zdravljenju, ki poma-
gajo pri kakovostnejšemu načinu 
življenja in bivanja. Predstavljene so 
bile meditacije, tehnike sproščanja, 
masaže, bioresonanca in način pra-
vilnega samopregledovanja dojk. 
Celoten program je temeljil tudi na 
zabavi in druženju, izmenjavi mnenj 
in iskrenimi izpovedmi, ki so osnova 
pri vzpostavljanju komunikacije med 
ljudmi. Ena od pomembnih akcij je 
bilo tudi zbiranje podpisov za prenos 
mobilnega mamografa v Posočje, ki 
žal do danes še ni prispel do nas.

Glede na letošnji odziv se društvo že 
pripravlja na naslednji MI-DO, ki bo 
drugo leto obeleževal peto obletni-
co. Zato že danes z veseljem napo-
vedujemo zanimiv in pester program 
ter vas vabimo, da ponovno s sku-
pnimi močmi, veliko pozitivne ener-
gije in volje skupaj izpeljemo dobro-
delno akcijo, ki iz leta v leto postaja 
vse bolj odmevna.
Damjana Teodorovič, članica izvršnega 
odbora društva

POMO^ @IVALIM V STISKI
Bovec – Skupina dobrosrčnih ljubiteljev živali smo 
letos v sklopu Turističnega društva (TD) Bovec 
ustanovili sekcijo Klic živali, ki šteje 19 članov in je 
bila ustanovljena za pomoč živalim v stiski. Naš 
namen je, da s pomočjo članov in prostovoljcev iz-
boljšamo stanje na področju zavrženih ter zane-
marjenih živali.

V naše delo spadajo organizacija prostovoljcev na 
področju zaščite živali, dejavno izobraževanje, so-
delovanje z Veterino Tolmin, Občino Bovec in ustre-
znimi inšpekcijskimi službami ter sterilizacija in ka-

stracija prostoživečih mačk. Poleg tega zbiramo hra-
no in prostovoljne prispevke za zapuščene ter pro-
stoživeče mačke, pomagamo pri posvojitvi in zača-
snemu skrbništvu. Dosledno preganjamo kršitelje 
Zakona o zaščiti živali in osveščamo ljudi o odgovor-
nosti, ki jo imajo kot lastniki določene domače živali.

Člani bomo dejavno sodelovali tudi s prostovoljci 
in začasnimi skrbniki, ki bodo na področju prehra-
ne, veterinarske oskrbe in iskanja primernih posvo-
jiteljev delovali v korist živali. Do sedaj smo obrav-
navali tudi slabo oskrbo drugih živali na območju 
Bovca, in sicer oslov, konjev, psov in ovc. Za stro-
kovno mnenje so nam pri teh problematikah na 
pomoč priskočile inšpekcijske službe in Veterina 
Tolmin. Iz ujetništva smo rešili psičko in ji našli ljubeč 
dom, v posvojitev oddali nekaj muck ter poskrbeli 
za sterilizacijo 18 mačk iz Bovca in okolice.

V trgovinah v Bovcu in okoliških vaseh imamo ška-
tle, v katerih zbiramo hrano za zapuščene ter pro-
stoživeče živali. Ker smo omejeni s sredstvi, nam 
je vsekakor vedno dobrodošla kakršnakoli pomoč 
občanov in tistih, ki jim je mar za živali. Po najbolj-
ših močeh se bomo trudili, da se bo čim več živa-
lic kar najboljše počutilo in da bodo deležne pri-
merne oskrbe ter veliko ljubezni.
Tanja Močnik, članica sekcije TD Bovec Klic živali 

GASILCI V MESECU VARSTVA PRED PO@ARI
Tolmin – V mesecu varstva pred požari je Gasilska 
zveza (GZ) Tolmin izvedla bogat program. Mladi iz 
Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Tolmin 
so se udeležili gasilskega tabora v Beljaku. Že več 
let namreč potekajo izmenjave priprave taborjenja 
med našo in avstrijsko gasilsko mladino. To je za-

nje izjemno doživetje, zato upamo, da se bo nada-
ljevalo tudi v prihodnje. S tem namenom je oktobra 
potekal tudi posvet med mentorji iz obeh krajev.

V vseh PGD v občini Tolmin so izvajali preventivno 
delo, skupno reševalno gasilsko vajo pa je pripra-
vil štab operative na objektu podjetja Hidria. Vodil 
jo je višji gasilski častnik I. stopnje in poveljnik GZ 
Tolmin Miha Vencelj. Ob izvedbi nalog operativ-
nih enot je načrt vaje vseboval tudi hitro evakuaci-
jo zaposlenih.

Oktobra je bilo v PGD Podbrdo občinsko gasilsko 
tekmovanje za člane, članice in veterane. Da je 
potekalo po pravilih in da so bili pogoji za tekmo-
valce izenačeni, je z gasilsko opremo in sodniki 
poskrbelo PGD Sovodenj. Vodstvo GZ upa, da bo 
ponovno obudilo nekdanjo tekmovalno tradicijo.

Potekali so tudi prikazi gasilske tehnike za osnov-
nošolce in otroke, ki obiskujejo vrtce. Velika ude-

nika, razbrati izraz in energijo na nje-
govem obrazu ter vedno pogledati 
celega človeka – tako obraz kot telo. 
Če je bolnik bolj zadovoljen z lastno 
samopodobo, bo manj bolan, reha-
bilitacija po katerikoli bolezni pa bo 
lažja, boljša in hitrejša. Zelo pomem-
bna je tudi samopodoba zdravnika, 
ker lažje začuti bolnika. Razstavo je 
pripravilo Kulturno društvo likovnih 
ustvarjalcev Tolmin, ki združuje likov-
ne ustvarjalce vseh starosti in različ-
nih poklicev, šolane in ljubiteljske li-

OKTOBRA SO V TOLMINSKEM MUZEJU ODPRLI RAZS-
TAVO O RAZVOJU GASILSTVA skozi zgodovino, predstavlje-
na pa je bila tudi knjiga Viktorja Kavčiča Zgodba o sv. Florjanu. 
Foto: arhiv Viktorja Kavčiča

ZA POMOČ ŽIVALIM V STISKI je bila letos pri TD Bovec usta-
novljena sekcija klic živali. Člani se trudijo, da bi se živali dobro 
počutile, da bi bile deležne primerne oskrbe in veliko ljubezni. 
Foto: Ana Matajurc
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P E J D ’  S E  S O L I T
V SOLNO SOBO V HIŠO SONCA V KOBARIDU, 
kjer izvajamo SOLNE TERAPIJE, ki 
•  čistijo in razkužujejo dihalne poti, 
•  izboljšujejo splošno zdravje, 
•  krepijo telesno odpornost …

VEČ INFORMACIJ: 
•  www.apartmakobarid.com, 
•  031 664 253, 
•  hisasonca@gmail.com

VLJUDNO VABLJENI!

PREDLOŽEN OGLAS VELJA KOT KUPON ZA 5 % POPUST DO 31. 1. 2019

Utrinki

kozmična, od koder vse prihaja in 
kamor se vse vrača.
Reke so tudi neke vrste ožilje, ki pre-
takajo energijo na planetu. Človek je 
delček narave, z njo je povezan in 
od nje odvisen. Lahko se prilagaja 
različnim življenjskim pogojem, ven-
dar to še ne pomeni, da sme krojiti 
življenje na Zemlji. Prepogosto se 
znajde v vrtečem kolesju, kjer poza-
blja svoje bistvo in izgublja stik s svo-
jimi koreninami. Energijsko izčrpan 
se intuitivno zateka v naravo kot v 
materino naročje. Ta ga poboža, po-
miri in potolaži. Lahko izdiha, kar ga 
teži, in morda ugleda rešitev. Sonce, 
dober zrak, energija dreves, gora, 
voda in zemlje, ki steče skozi pod-
plate vanj, dajejo telesu moč samoz-
dravljenja. Verjetno je v vseh terapi-
jah to ena od pomembnejših stvari. 
Mir v naravi, žuborenje vode, spre-
hodi ob in po vodi pomagajo pri tera-
piji vedno večjega nemira 21. stole-
tja. Volaričeva še dodaja, da lahko 
zdravnik s svojim znanjem vzpostavi 
najboljše pogoje in opravi najbolj 
specialne posege, vendar se morata 
v zdravljenje vključiti naš um in telo, 
da pride do ozdravitve.
Slike s peskom, ki jih ustvarja Stanka 
Golob, pomagajo pri razvoju finih mo-

toričnih sposobnosti. Starejšim izbolj-
šujejo spomin, koordinacijo, usklaju-
jejo gibljivost telesa in izboljšujejo 
delovanje možganov. Slikanje je ena 
od preventivnih metod zdravljenja 
demence. Ko se s prsti dotaknete 
peska, živčni končiči pošiljajo signa-
le v možgane in stimulirajo njihovo 
delo. Pesek ima viskoznost, mehko-
bo in je prijeten na dotik. Postopoma 
se obrnete vase, se znajdete v bla-
gem meditativnem stanju, se sprosti-
te in odpočijete. Podzavestno odpra-
vljate stres in notranje konflikte. Na 
otroke deluje razvojno pozitivno, 
sproščujoče in jih uči samostojnosti. 
Pesek nase vleče negativna čustva.

Golobova vodi delavnice slikanja za 
slepe in slabovidne, ki slike zaradi 
različnih debelin peska zaznavajo 
podobno kakor Braillovo pisavo. Ob 
tem se jim veča veselje do življenja 
in dviga samozavest. S peskom lah-
ko zdravimo družinske odnose, ko 
družina ob vodi skupaj riše in ustvar-
ja skulpture. Kot Stanka sama pravi, 
slike iz peska naravnih barv pomirja-
jo in sproščajo, lahko bi rekli »zdravi-
jo«. So kakor balzam v ponorelem in 
stresnem načinu življenja.
Polonca Steinmann, upokojena družin-
ska zdravnica, Klinični center v Ljubljani

ležba daje vtis, da nam članstva v 
prihodnje ne bo manjkalo. Mladi že 
sedaj poznajo klicno številko 112, 
gasilsko preventivo in priročna sred-
stva za gašenje začetnih požarov.

Letošnje težišče dejavnosti je bilo 
namenjeno gasilski zgodovini. Častni 
poveljnik GZ in visoki gasilski častnik 
II. stopnje Viktor Kavčič je po večle-
tni pripravi in zbiranju gradiva napisal 
knjigo Zgodba o svetem Florjanu, ki 
je bila sredi oktobra predstavljena v 
Tolminskem muzeju. Pripravo in izid 
knjige so pohvalili predsednik GZS 
mag. Janko Cerkvenik, tolminski 
župan Uroš Brežan, delegacija ga-
silcev iz Avstrije in direktorica muzeja 
mag. Damjana Fortunat Černilo-
gar. Poudarek knjige je na zgodovin-
skih dejstvih in spoštovanju gasilske-
ga zavetnika na Primorskem (več o 
knjigi lahko preberete na strani 35).

Istega dne so v muzeju odprli razsta-
vo o zgodovini in razvoju gasilstva. 
Predstavljenih je bilo skoraj 300 ek-
sponatov – knjig, slik, priznanj, di-
plom, orodij, opreme, oblek, čelad, 
črpalk, kipov … Na ogled sta bili po-
stavljeni ročni prevozni črpalki iz 18. 
stoletja, ki ju hranita PGD Ponikve – 
Planota in PGD Podbrdo, ter kom-
pletna oprema poveljnika PGD Gra-
hovo ob Bači iz leta 1921. Na pano-
jih so predstavljena vsa PGD v občini 
in GZ Tolmin, v osrednjem prostoru 

pa so bili na ogled prapori vseh dru-
štev in GZ.
Viktor Kavčič, visoki gasilski častnik II. 
stopnje in častni poveljnik GZ Tolmin

PESTRO [TUDENTSKO  
@IVLJENJE
Poso~je – Okraševanje, postavljanje 
jaslic in mrzlično iskanje daril v za-
dnjih dnevih pred koncem leta so ti-
pične dejavnosti v veselem decem-
bru. Študentje pa lahko k temu do-
damo še učenje za že četrti kolokvij, 
oddajanje 101 poročila ter ugotavlja-
nje, kje bomo praznovali letošnje no-
vo leto. Kljub vsem tem napornim in 
(večinoma) dolgo trajajočim dejavno-
stim pa smo v Klubu tolminskih štu-
dentov našli čas tudi za kakšen do-
godek ali dva.

Oktobra smo s projektom »Razgo-
vor: Izkaži se!« želeli pokazati števil-
ne karierne priložnosti, ki jih Posočje 
ponuja mladim, vendar se zaradi 
premajhnega števila prijav projekt ni 
izvedel. Kljub temu nismo obupali in 
smo letošnje bruce pozdravili, tako 
kot se spodobi – na že tradicional-
nem Brucovanju. Čeprav smo skupaj 
s skupino Zmelkoow takrat v Tropi-
kani ugotovili, da je »smisel življenja 
ležanje na plaži«, pa v naslednjih 
mesecih nismo lenarili. Izvedli smo 
kar štiri delavnice, na katerih smo se 

učili javno nastopati, pisati življenje-
pise ter uporabljati programa Adobe 
Illustrator in Excel (računanje gre ta-
ko pač lažje kot »na roke«). Da pa se 
nismo ob vsem tem učenju preveč 
zasedeli, smo se 17. novembra že 
drugič zapeljali z yugotom po jugu, 
ko smo v Tropikani na dogodku Yugo 
Fever prepevali vse od Plavega orke-
stra do Severine. November smo 
zaključili z dogodkom »Čuječnost s 
Saro Isaković«, kjer smo se učili, 
kako ostati miren v stresnih situaci-

jah – nekaj, kar nam bo prišlo še ka-
ko prav pri naslednjih izpitih. Da štu-
dentom tudi decembra ne bo dolg-
čas, pa smo poskrbeli skupaj z 
agencijo Collegium – skupaj gremo 
namreč smučat v Francijo!

Naj še kdo reče, da mu v Posočju 
kaj manjka … Če pa se mu vseeno 
uspe kaj spomniti, smo novih predlo-
gov vedno veseli.
Ana Žuber, aktivna članica Kluba 
tolminskih študentov

KLUB TOLMINSKIH ŠTUDENTOV je v preteklih mesecih poleg zabave mladim ponudil tudi več 
delavnic, kjer so pridobivali znanja, ki jim bodo koristila tako v času študija kot tudi kasneje. Fo-
to: arhiv KTŠ

Utrinki ( 37 )

http://www.apartmakobarid.com
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NOVO: Skrtel poslovna enota Bovec
Pooblaščeni prodajalec 

Telekom Slovenije sedaj tudi v 
Bovcu, BC'TEL Ledina 4

 

1€*
Pametni telefoni od 

* Ob vezavi naročniškega razmerja pri Telekom Slovenije.
Več o prodajni akciji lahko izveste na  www.skrtel.si in www.telekom.si.

Najboljša izbira telefonov 
tudi brez vezave pri operaterju
Priporočamo za uporabnike:

HOT, BOB, IZI...

Trgovina Mobitmin
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Datum Kraj Prireditev Informacije

15. 12. (16.00) TOLMIN, Trg 1. maja Odprtje Jaslične poti Društvo DOR

15. 12. (19.00) TOLMIN, dvorana ŠC Novoletna produkcija Plesne šole Urška Tolmin
Suzana Brešan: suzana.bresan@gmail.com, 
041-371-223

15. 12. TOLMIN, Tropikana Queen Tribute by 6 Pence kizej.si, www.facebook.com/kizej

18. 12. (18.00) TOLMIN, knjižnica
Poskrbite za svoje zdravje: predstavitev dela v referenni ambulanti 
in meritve (Erika Uršič)

Knjižnica Cirila Kosmača: 05/38-11-528

19. 12. (17.00) TOLMIN, knjižnica Pravljice z lisico Mico www.kcktolmin.si

19. 12. (17.00) KOBARID Otroška predstava in obisk dedka Mraza Občina Kobarid

19. 12. (19.00) TOLMIN, knjižnica
Planinski večer: predstavitev knjige dr. Jožeta Andlovica Kadar 
boš na rajžo šel

PD Tolmin (M. Brešan): 041-743-356

21. 12. (17.00) BOVEC, knjižnica Pravljice z lisico Mico www.kcktolmin.si

21. 12. (17.00) KOBARID, knjižnica Pravljice z lisico Mico www.kcktolmin.si

21. 12. (18.00) TOLMIN, Tolminski muzej Stari bogovi obmolknejo – arheološka razstava o Šentviški planoti Tolminski muzej: 05/38-11-360

21. 12. (18.00) TOLMIN, knjižnica Povratna vozovnica – Jemen in Sokotra (Marko Čadež) Knjižnica Cirila Kosmača: 05/38-11-528

21. 12. (19.00) KOBARID Božično-novoletni koncert Društva godbenikov Cerkno Občina Kobarid

od 21. 12. 2018 
do 4. 1. 2019

KOBARID, Zelena hiša Razstava jaslic TIC Kobarid

22. 12. ČRNI VRH Pohod na Javornik nad Črnim vrhom (1.240 m n. m.) PD Tolmin (R. Rauch): 031-756-082

22. 12. (8.00) TOLMIN, tržnica Veseli december na tržnici Tolmin
Posoški razvojni center, Peter Domevšček: 
031-409-012

22. 12. TOLMIN, Tropikana House party kizej.si, www.facebook.com/kizej

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

24. 12. (21.00) OKOLICA BOVCA Pohod od jaslic do jaslic Nataša Bartol: 041-938-484

25. 12. TOLMIN, Tropikana Božični žur kizej.si, www.facebook.com/kizej

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

26. 12. BOVEC Božični dogodek
Društvo ARS Bovec, Erna Wojčicki 
Germovšek: 040-619-368

26. 12. (20.30) TOLMIN, Mestni trg
Tminsko novoletno rajanje: Zabranjeno pušenje in Big foot mama 
(koncert)

Občina Tolmin in Zavod KŠM Tolmin: 
mladina@ksm.si

27. 12. (20.00) TOLMIN, kinogledališče Tminsko novoletno rajanje: Boris Novković (akustični koncert)
Občina Tolmin in Zavod KŠM Tolmin: 
kultura@ksm.si

27. 12. (20.30) BOVEC, Kulturni dom Bovec Glasbena komedija Menopavza Kulturni dom Bovec: 051-361-070

28. 12. (17.00) TOLMIN, avla ŠC Tolmin
Tminsko novoletno rajanje: Predstava za otroke s prihodom 
dedka Mraza

Občina Tolmin, Zavod KŠM Tolmin, Društvo 
prijateljev mladine Tolmin: mladina@ksm.si

Koledar prireditev

Utrinki

»KU@KI« ZDRU@ILI 
GENERACIJE
[entvi{ka Gora – Vrtčevska skupi-
na Kužki smo se letos prvič pridružili 
vseslovenskemu projektu Simbioza 
giba. Strinjali smo se z njihovim slo-
ganom, ki pravi: Vse življenje se gi-
bamo – gibanje je življenje in življe-
nje je gibanje. Posledično smo or-
ganizirali tudi pohod po okolici Šent-
viške Gore. S plakati in osebnimi va-
bili smo nanj povabili stare starše, 
vse krajane in še posebej člane sku-
pine programa Aktivna starost – so-
žitje generacij, ki deluje na Pra-
petnem Brdu.

Na igrišču pred šolo smo številne 
udeležence najprej pozdravili s pla-
ninsko himno. Nato smo krenili v Po-
lje, od tam pa proti Ravnam. Na delu 
poti nas je eden izmed udeležencev 
seznanil z zanimivostjo iz preteklosti, 
in sicer s krajem, kjer je bilo nekoč 

jesenski pesmici, potem pa vse 
udeležence razveselili s spominkom 
– planinskim klobučkom. Veselje so 
naredili otrokom tudi stari starši, ko 
so ob zvokih harmonike začeli pihati 
milne mehurčke. Neugnano tekanje 
se je umirilo pri sadni malici in po-
sladku, ki so ga prispevali nekateri 
stari starši.

Tako podprti smo zmogli še drugi 
del poti, ki nas je vodila skozi Zakraj 
nazaj na Šentviško Goro. Slovo od 
starih staršev je bilo za nekatere vr-
tičkarje težko, a podarili smo si doži-
vetje, ki nam bo še dolgo ostalo v le-
pem spominu. Prav gotovo bo osta-
lo tudi predstavnici tolminskega cen-
tra za socialno delo, ki je tudi šla z 
nami in je poskrbela za udeležbo 
članov programa.
Besedilo in foto: Stanislava Črv, 
vzgojiteljica in vodja projekta, Vrtec 
Šentviška Gora

napajališče za konje. Na tem mestu 
smo skupaj zapeli ob spremljavi 
igranja na list ciklame. Klepet in do-
bra volja sta nas še naprej spremlja-

POHOD PO OKOLICI ŠENTVIŠKE GORE je združil različne generacije. Ob koncu smo si 
udeleženci obljubili, da se čez leto dni ponovno snidemo.

la do drugega postanka na Ravnah. 
Tam nas je pričakal harmonikar in 
naš prihod pospremil z igranjem na 
harmoniko. Otroci so zapeli še dve 
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Datum Kraj Prireditev Informacije

28. 12. (17.00) OKOLICA BOVCA Pohod od jaslic do jaslic Nataša Bartol: 041-938-484

28. 12. (20.00) BOVEC, Kulturni dom Bovec Koncert: Klapa Intrade & Tomislav Bralić Kulturni dom Bovec: 051-361-070

28. 12. KOBARID Koncert skupine Johny Bravo band KS Kobarid

od 28. do 30. 12. BOVEC, Kulturni dom Bovec 12. Bovec Outdoor Film Festival Kulturni dom Bovec: 051-361-070

29. 12. (19.00) TOLMIN, kinogledališče Tminsko novoletno rajanje: Gušto gre na romanje (komedija) Zavod KŠM Tolmin: kultura@ksm.si

31. 12. BOVEC
Silvestrovanje v Bovcu – Glavni oder (center): nastop Omarja Naberja 
s skupino ter DJ Dante & Nino; Plesni oder (Gouf): DJ Timo G

TIC Bovec: 05/38-41-919

31. 12. (21.30) TOLMIN, Mestni trg
Tminsko novoletno rajanje: Peter Lovšin & Španski borci in Nočni 
skok (koncert)

Občina Tolmin, Zavod KŠM Tolmin: 
mladina@ksm.si

9. 1. (19.00) TOLMIN, knjižnica Planinski večer: film s festivala gorniškega filma PD Tolmin (M. Brešan): 041-743-356

9. in 23. 1. (17.00) TOLMIN, knjižnica Pravljice z lisico Mico www.kcktolmin.si

11. in 25. 1. (17.00) BOVEC, knjižnica Pravljice z lisico Mico www.kcktolmin.si

11. in 25. 1. (17.00) KOBARID, knjižnica Pravljice z lisico Mico www.kcktolmin.si

15. 1. (18.00) TOLMIN, knjižnica
Poskrbite za svoje zdravje – Zdravje se začne v ustni votlini (Ana 
Volarič)

Knjižnica Cirila Kosmača: 05/38-11-528

17. 1. (18.00) TOLMIN, knjižnica Predstavitev knjige Vasje Klavora Podobe razseljenega otroštva Knjižnica Cirila Kosmača: 05/38-11-528

19. 1. (17.00) TOLMIN, kinogledališče 49. Novoletno srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja Občina Tolmin: info@tolmin.si, www.tolmin.si

19. 1. ŠENTVIŠKA PLANOTA Nočni pohod na Črvov vrh PD Tolmin (V. Pagon): 041-261-075

20. 1. (15.00)
KOBARID, Dom Andreja 
Manfreda

Dokumentarni film Fenomen Bruno Gröning
Društvo – Krog za duhovno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

22. 1. (17.30)
KOBARID, Dom Andreja 
Manfreda

Uvodno informativno predavanje Izcelitve in pomoči po duhovni 
poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga

Društvo – Krog za duhovno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

23. 1. (17.30) BOVEC
Uvodno informativno predavanje Izcelitve in pomoči po duhovni 
poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga

Društvo – Krog za duhovno življenjsko 
pomoč: 031-553-021

25. 1. (18.00) TOLMIN, knjižnica Povratna vozovnica – Antarktika (Ingrid Pentek) Knjižnica Cirila Kosmača: 05/38-11-528

26. 1. (13.00) TOLMIN, kinogledališče Dokumentarni film Fenomen Bruno Gröning
Društvo – Krog za duhovno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

28. 1. (17.30) TOLMIN, galerija SDK
Uvodno informativno predavanje Izcelitve in pomoči po duhovni 
poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga

Društvo – Krog za duhovno življenjsko 
pomoč: 040-840-976

30. 1. (17.30)
KOBARID, Dom Andreja 
Manfreda

Uvodno informativno predavanje Izcelitve in pomoči po duhovni 
poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga

Društvo – Krog za duhovno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

1. 2. TOLMIN, kinogledališče Srečanje otroških folklornih skupin JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

1. in 15. 2. (17.00) BOVEC, knjižnica Pravljice z lisico Mico www.kcktolmin.si

1. in 15. 2. (17.00) KOBARID, knjižnica Pravljice z lisico Mico www.kcktolmin.si

3. 2. ZILJSKE ALPE Dobrač – pohod in lahka turna smuka PD Tolmin (A. Lužnik): 051-387-864

6. in 20. 2. (17.00) TOLMIN, knjižnica Pravljice z lisico Mico www.kcktolmin.si

13. 2. (19.00) TOLMIN, knjižnica Planinski večer PD Tolmin (M. Brešan): 041-743-356

14. 2. (19.00) TOLMIN, knjižnica Odprtje razstave ilustracij Tinke Volarič Knjižnica Cirila Kosmača: 05/38-11-528

17. 2. REJCEV VRH Pohod na Rejcev vrh PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

21. 2. (18.00) TOLMIN, knjižnica Konflikt prihodnosti – pogovor z Boštjanom Videmškom Knjižnica Cirila Kosmača: 05/38-11-528

26. 2. (18.00) TOLMIN, knjižnica Poskrbite za svoje zdravje – Sr(e)čno starševstvo (Saša Kranjc) Knjižnica Cirila Kosmača: 05/38-11-528

1. in 15. 3. (17.00) BOVEC, knjižnica Pravljice z lisico Mico www.kcktolmin.si

1. in 15. 3. (17.00) KOBARID, knjižnica Pravljice z lisico Mico www.kcktolmin.si

3. 3. NANOS Pohod po Vojkovih poteh
PD Tolmin: 031-756-082 (R. Rauch) in 
031-344-967 (S. Gorjup) 

10. 3. TOLMIN, kinogledališče Maroltovo srečanje folklornih skupin, pevcev in godcev JSKD OI Tolmin: 05/38-01-170

13. 3. (19.00) TOLMIN, knjižnica Planinski večer: Miljko Lesjak: Treking v Nepalu PD Tolmin (M. Brešan): 041-743-356

24. 3. POREZEN Zimski pohod PD Tolmin (V. Pagon): 041-261-075

30. 3. SABOTIN–KORADA–KANAL Pohod po stopinjah Valentina Staniča
PD Tolmin: 031-756-082 (R. Rauch) in 
051-622-962 (S. Boljat)

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