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Tiskano na okolju prijaznem papirju.

V soju prazni~nih lu~i ...
»Koliko vsega je 
za nas vse na tem svetu,
če le imamo oči, da to opazimo,
in srce, da to vzljubimo,
in roko, da to stisnemo k sebi …«

(Lucy Maud Montgomery)

L eto se preveša h koncu in naši 
domovi ter kraji se že odevajo 
v praznične luči. Počasi odšte-

vamo dneve, ki nas ločijo od najdalj-
še noči v letu. Tiste noči, v kateri se 
poslavljamo od starega in pozdravlja-
mo novo, v kateri pozabljamo na 
skrbi in kujemo nove načrte. Za ene 
je nepozabna, za druge nič posebne-
ga, za tretje še en delovni dan, za 
četrte nebodigatreba … Kakor kdo 
lahko oziroma želi.

V obdobju leta, ko so dnevi naj-
krajši, je čas, da se ozremo na pre-
teklo leto, da naredimo obračun. Naj 
ne bo to le obračun v materialnem 

tudi na Facebooku

smislu, na katerega je današnji člo-
vek veliko preveč navezan. Naj bo to 
obračun dejanj, srčnosti, prijaznosti, 
spoštovanja … Vprašajmo se, koliko 
nasmehov smo podarili, koliko obje-
mov smo razdali, koliko svojega časa 
smo namenili sočloveku, ali smo 
poklicali prijatelja, ki ga že dolgo nis-
mo slišali, smo potrkali na vrata os-
tarele sosede … Veliko je malih po-
zornosti, ki marsikomu ogrejejo srce, 
nam pa ne vzamejo veliko časa, za 
katerega verjamemo, da nam vedno 
manjka. Ampak, roko na srce … Ali 
je to čisto res? Ali je le opravičilo za 
našo nepozornost, brezvoljnost, 
opravičilo, ker si visoko na lestvico 
postavljamo prioritete, ki nam bolj 
ugajajo? Vsak naj pri sebi razmisli.

In potem, ko je obračun dokončan, 
lahko kujemo nove načrte. Ti nam 
dajejo priložnost, da se izboljšamo, 
se učimo na napakah preteklosti, jih 

popravimo, da osebnostno rastemo, 
da dajemo možnost, da rastemo kot 
skupnost.

Pred vami je zadnja letošnja števil-
ka SOČAsnika. V njej lahko odkrijete, 
kakšne načrte želimo uresničiti v 
prihodnje in kaj vse se je v preteklih 
mesecih naredilo za blaginjo našega 
območja in nas, ki tukaj bivamo in 
delamo. Veliko vas je, ki pomagate 
soustvarjati dobre zgodbe, ne nazad-
nje tudi naš medij. Hvala vam!

Čisto za konec pa ne gre brez do-
brih želja za vse vas, dragi bralci. Naj 
bodo prazniki, ki prihajajo, napoln-
jeni s toplino, upanjem in ljubeznijo. 
Preživite jih v krogu dragih, novo 
leto pa naj prinese zdravja in miru. 
Srečno 2023!

Mateja Kutin,
glavna in odgovorna urednica

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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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.

POSTANITE 
NAROČNIK/-ICA 
e-SOČAsnika
Vsi, ki želite postati naročniki 
e-SOČAsnika, nam prek pove-
zave https://bit.ly/2GBGraz 
posredujte vaš e-naslov, na 
katerega vam bomo pošiljali 
povezavo na naš spletni medij.
Uredništvo

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Datum izida naslednje številke SOČAsnika bomo objavili na spletni 
strani Posoškega razvojnega centra (www.prc.si/socasnik) v 
začetku prihodnjega leta. Objavljen bo tudi datum, do katerega nam 
lahko pošljete prispevke.
Na isti strani sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis 
besedil. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z uredniško poli-
tiko poslali v okviru danega obrazca, posredovane fotografije pa naj 
bodo primerne za tisk (vsaj 1 Mb).  
Uredništvo

Utrinki

SKUPAJ DELAJMO ZA 
DOBRO
Tolmin – Predzadnjo novembrsko 
soboto se je v večnamenskem pro-
storu OŠ Franceta Bevka Tolmin od-
vijal dobrodelni koncert Tolminske 
območne Karitas Skupaj delajmo za 
dobro. V večeru, kjer sta se prepleta-
la prešerna pesem in lepa beseda, je 
bilo predstavljeno bogastvo sloven-
skega ljudskega izročila. Program so 
oblikovali člani Vokalne skupine Sne-
žet in Komornega zbora Musica Viva, 
Otroški pevski zbor OŠ Franceta 
Bevka Tolmin, uporabniki VDC Tol-
min ter gostje iz Rezije, ljudske pev-
ke Rože Majave. S svojo narečno be-
sedo, rezijansko pesmijo in plesom, 
predvsem pa s svojo preprostostjo, 
so skupaj z ostalimi nastopajočimi 
polepšale poznojesenski večer. Ob-
čudujemo lahko njihovo trdno voljo in 
zavzetost, da ohranjajo živo rezijan-
sko narečje ter to kulturno dediščino 
podarjajo mlajšim rodovom.

Pripovedovalka Renata Lapanja je nav-
zoče popeljala v svet pravljic za odra-
sle, ki so se končale šaljivo in so po-
stregle z ljudsko modrostjo. Ob zaključ-
ku se je voditeljica Tolminske območne 
Karitas Darja Leban Obid zahvalila 
vsem nastopajočim, vsem, ki so po-
magali pri organizaciji prireditve, spon-
zorjem, prostovoljcem Karitas, pred-
vsem pa je veljala srčna zahvala vsem 
obiskovalcem, ki so s svojim darom 
pripomogli, da bodo tisti, ki jim je živ-

ljenje naložilo pretežko breme, to laž-
je nosili tudi zaradi njihove pomoči.
Ob koncu prireditve je zadišalo po 
domačem pecivu, ki so ga lahko obi-
skovalci odnesli domov, prostovoljni 
prispevek pa prav tako namenili za 
pomoč sočloveku. To je bil večer, ko 
je prisotne povezala ljubezen, dobro-
ta, različni darovi … predvsem pa 
spoznanje, da skupaj lahko veliko na-
redimo za dobro.
D. L. O.

V SKLOPU DOBRODELNEGA KONCERTA OBMOČNE KARITAS SKUPAJ DELAJMO ZA DO-
BRO se je zbralo dobrih 2.600 evrov prostovoljnih prispevkov za namen pomoči potrebnih. Fo-
to: Jože Dakskobler
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O b koncu leta smo se pogovarjali z direktor-
jem Posoškega razvojnega centra (PRC) 
Simonom Škvorom. V nadaljevanju vam 

predstavljamo načrte za naslednje obdobje s pou-
darkom na letu, ki je tik pred vrati.

Leto 2022 za PRC predstavlja prelomnico. Kar 
nekaj projektov se je že zaključilo, nekaj se jih 
bo konec decembra. Kako ocenjujete preteklo 
finančno perspektivo?

Za javni zavod je bilo zelo uspešno in ustvarjalno. 
Utrdili smo svojo vlogo kot regionalna razvojna agen-
cija v Severno Primorski (Goriški) razvojni regiji in 
bili dejavni v procesu programiranja ter priprave 
ključnih dokumentov evropske kohezijske politike 
za aktualno obdobje. To je prineslo nove izzive, ki so 
bili v veliki meri vezani na odpornost in okrevanje, 
pa tudi na podnebne spremembe, spodbujanje ino-
vativnega okolja in krožne ter zelene ekonomije.

Na evropski in državni ter lokalni ravni je PRC 
prek razpisov pridobil sredstva za izvedbo šte-
vilnih za naše kraje koristnih projektov. Bi že-
leli katere posebej izpostaviti in zakaj?

Najprej naj omenim projekta NETWORLD in 
WALKofPEACE, ki sta si prizadevala za ohranjanje 
dediščine prve svetovne vojne. Ukvarjali smo se 
tudi s trajnostno mobilnostjo, kjer smo v okviru 
projekta CROSSMOBY sofinancirali sezonske pre-
voze v Posočju in izdelali Regijsko celostno prome-
tno strategijo za širše območje Julijskih Alp. Ta 
predstavlja pilotni primer izdelave takšne prometne 
strategije za problemsko regijo. Uspešno se zaklju-
čujejo tudi projekti lokalne akcijske skupine LAS 
Dolina Soče za minulo obdobje, hkrati pa naš LAS, 
ki v slovenskem prostoru velja za enega najuspe-
šnejših, že kuje načrte za naprej.

Pomembno je kontinuirano delovanje na področju 
izobraževanja in usposabljanja odraslih, ki se na PRC 
izvaja v okviru ljudske univerze, edine take organi-
zacije v Posočju. Izpostavil bi nekaj ključnih pro-
jektov, kot so Partnerstvo za kadre, ki med mladi-
mi promovira tehnične poklice in jih povezuje s 
podjetji v regiji, Pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc v dolini Soče, ki je omogočil celo paleto 
brezplačnih izobraževanj, in Večgeneracijski center 
Goriške. S takimi projekti skušamo prebivalcem 
Posočja ponuditi čim več dejavnosti blizu doma!

Kako naprej?
Tradicionalno delovanje PRC je usmerjeno pred-

Leto{nje leto je za Poso{ki razvojni center prelomno. Ve~ina projektov, ki so pomembno 
zaznamovali preteklo obdobje, se zaklju~uje. Kujejo se na~rti in gnetejo zamisli, kako v 
prihodnje prispevati k trajnostnemu razvoju na{ih krajev.

Pet stebrov za Poso~je 2030

jekte in ponujamo storitve. V največji možni meri 
bomo za te dejavnosti povezovali znanje in izku-
šnje celotnega PRC, kar pomeni, da bomo znotraj 
institucije povezovali vsebine in ljudi ter iskati si-
nergije. Sodobni izzivi namreč zahtevajo celovito 
obravnavo – pa naj bodo okoljski, podjetniški ali 
drugi.

Katere ključne strateške vsebine bo PRC izvajal 
v naslednjem obdobju?

Postavili smo si ambiciozne izzive. Naj naštejem 
le nekatere. Kar nekaj kadrov se na delo iz Posočja 
vozi v bolj oddaljena središča. Mnogi so se bili 
primorani preseliti bližje službi. Ta trend je treba 
zaustaviti in eden od možnih ukrepov je vzposta-
vitev Centra za delo na daljavo, ki bi omogočal 
delo v urejenih prostorih. V času pandemije smo 
si dokazali, kako prilagodljivi smo, in prav je, da 
gradimo iz te izkušnje. Seveda je to ukrep, ki ga 
je treba izvajati v tesnem sodelovanju in dobri 
volji države ter podjetij. S projektom, ki smo ga 
zadnji dve leti snovali z Občino Tolmin, bi radi 

Podjetništvo
Regionalni 
razvoj

Okolje Podeželje
Ljudska 
univerza

•  program spodbujanja 
podjetništva (izvajanje 
ukrepov);

•  razvoj podjetniškega 
inkubatorja;

•  razvoj srebrne 
ekonomije;

•  razvoj turizma, naravne in 
kulturne dediščine;

•  poslovno svetovanje in 
koordinacija.

•  vodenje regijske 
mreže razvojnih 
agencij;

•  sekretariat 
posoških občin 
(koordinacija 
vseh deležnikov 
razvoja);

•  čezmejno 
sodelovanje.

•  trajnostna 
mobilnost;

•  zelena 
ekonomija;

•  upravljanje 
naravnih virov in 
prostora.

•  pametno 
podeželje;

•  podjetništvo na 
podeželju;

•  ekološko 
kmetijstvo 
(ekoregija);

•  revitalizacija 
podeželja.

•  razvoj 
kompetenc;

•  večgeneracijske 
vsebine;

•  razvoj kadrov 
(inovativne 
rešitve za 
kadrovsko 
problematiko v 
regiji).

vsem v izvajanje in vodenje projektov. Ker se ve-
čina aktualnih večletnih projektov letos zaključuje, 
je pravi čas, da znanje in izkušnje, pogosto prido-
bljena na mednarodnem ali čezmejnem območju, 
uporabimo za povezovanje ter razvojne spodbude 
v lokalnem okolju.

V časih, ki so zelo nepredvidljivi, bomo PRC 
okrepili na način, da bo nudil celovite storitve – 
tako za podjetja in občine kot za občane.

Razvojne izzive smo naslovili s tako imenovani-
mi stebri, v okviru katerih gradimo podporno oko-
lje za razvoj, načrtujemo inovativne razvojne pro-

štartali v letu 2023. Načrt je, da se center vzposta-
vi v Tolminu, upam pa, da bomo zanj pridobili 
tudi dodatne vire financiranja.

Na drugi strani Posočje nima podjetniškega in-
kubatorja, to je prostora, ki bi bil namenjen mla-
dim podjetnikom, ki svojo poslovno pot šele zače-
njajo, ali pa tudi že obstoječim podjetnikom, ki bi 
radi svoje dejavnosti nadgradili. Ta zgodba je v 
Posočju stara že več kot 15 let. No, čas je, da jo 
zdaj uresničimo. Na PRC zato nastavljamo nov 
model vzpostavitve inkubatorja, ki bo moral za 
svojo realizacijo povezati vse posoške občine. Mla-

SIMON ŠKVOR, direktor Posoškega razvojnega centra

Pet stebrov Poso{kega razvojnega centra do leta 2030
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dim in novim podjetnikom želimo 
ponuditi varno okolje, kjer jih tudi 
morebiten neuspeh ne bo pahnil v 
stisko, pač pa se bodo iz tega nekaj 
naučili in nadaljevali s svojo vizijo. 
Pregnati moramo tudi miselnost, da 
je neuspeh sramota. Inkubator bi 
ponujal varno in stimulativno okolje. 
Želimo mu vdahniti posebnost naše-
ga posoškega prostora. Krepimo pa 
tudi sicer svetovalno dejavnost na 
področju podjetništva – informiramo 
o razvojnih možnostih, usposablja-
njih in pomoči pri iskanju dodatnih 
razvojnih sredstev. Podjetništvo bo-
mo spodbujali skozi nov akcijski 
načrt s konkretnimi ukrepi, s katerim 
začnemo leta 2023.

Prizadevamo si okrepiti povezave 
z že obstoječimi dobrimi iniciativami, 
kot je Coworking baza, in jih skupaj 
razvijati naprej v skladu z željami 
oziroma potrebami.

Glede na specifično starostno 
strukturo v Posočju smo se v prete-
klosti usmerjali tudi v projekte, ki 
rešujejo težave starajoče se družbe. 
Učili smo se od najnaprednejših 
držav na tem področju. Čas je, da 
pridobljeno znanje, ki izhaja iz tako 
imenovane srebrne ekonomije, upo-
rabimo tudi v Posočju – da povežemo 
znanje in izkušnje starejših ter jih 
reaktiviramo. Na drugi strani se po-
nuja mnogo poslovnih in podjetniških 
priložnosti tudi na področju nudenja 
storitev starejšim. Izziv nam je spod-
buditi inovacije na tem področju.

Potem je tu še projekt Vzpostavitev 
EKOregije na Biosfernem območju 
Julijskih Alp, ki se bo intenzivno iz-
vajal v letu 2023. Vodi ga LAS Dolina 
Soče, v njem pa sodelujemo z LAS 
Gorenjska košarica. Gre za enega 
ključnih projektov, ki ne bo samo 
ozaveščal o pomenu ekološko pride-
lane hrane, ampak s konkretnimi 
rezultati spodbudil tako pridelavo kot 
potrošnjo lokalno pridelane ekološke 
hrane (pri prebivalcih, v šolah, vrtcih 
ipd.), povezal ključne akterje s pod-
ročja kmetijstva in turizma, spodbu-
jal prehod na ekološko kmetovanje 
in dvignil dodano vrednost v verigi 
ponudbe lokalnim pridelovalcem in 
trgovcem.

Na področju trajnostne mobilnosti 
je vizija PRC, da postane ključna in-
stitucija v regiji in na širšem območju 
Julijskih Alp. V luči obremenitve 
prostora in pomanjkljivega javnega 
potniškega prometa je strateško de-
lovanje na tem področju nujno! Naš 
cilj je vzpostavitev regijskega centra 

trajnostne mobilnosti (v okviru pro-
jekta ReMOBIL), skozi katerega bi 
načrtovali in udejanjali pilotne rešitve 
sistema trajnostne mobilnosti ter jav-
nega potniškega prometa, koordinacija 
Konzorcija za Bohinjsko progo in izvaja-
nje čezmejnih ter medregijskih projek-
tov. Eden takih je tudi ADRIONCYCLE-
TOUR, v okviru katerega se bo vzpo-
stavila kolesarska povezava med 
Kobaridom in Čedadom.

Med prepoznavnimi stebri PRC je 
tudi ljudska univerza. Z njo je Po-
sočje pridobilo številne dejavnosti, ki 
se izvajajo v lokalnem prostoru – v 
vseh treh občinah – in prebivalcem 
omogočajo lažje vključevanje. Izvaja-
nje različnih tečajev in usposabljanj 
za najširši krog ljudi je že stalnica, 
dodatno pozornost pa bomo v letu 
2023 namenili razvoju kompetenc 
(predvsem zaposlenih v podjetjih) in 
večgeneracijskim vsebinam, ki zasle-
dujejo cilj dviga kakovosti življenja.

Dejavnosti ljudske univerze bomo 
v največji možni meri prepletali z 
ostalimi, ki jih izvajamo na področju 
podjetništva in podeželja. Prav tako 
se bomo z nekaterimi že izdelanimi 
ukrepi poskušali odzvati na proble-
matiko zagotavljanja ustreznih kad-
rov za podjetja in javne institucije.

Že dobri dve desetletji si PRC pri-
zadeva za razvoj Posočja. Kako bo 
krepil sodelovanje z občinami usta-
noviteljicami?

Vsaka občina ima opredeljene svo-
je izzive, precej pa je takih, ki so 
skupni. Za slednje smo že danes po-
vezovalni člen, ne le med občinami, 
ampak tudi do države ali še širše. 
Seveda je naša vloga tudi čisto ope-
rativna; v prvi vrsti nudimo pomoč 
pri uresničevanju razvojnih idej, pa 
tudi pripravljamo projekte za izved-
bo. Predlagane rešitve morajo biti 
optimalne in morajo zasledovati so-
dobne trende, inovacije. Vrtičkarstvo 
smo prerasli. Tu smo v dogovoru z 
občinami zastavili kot skupni cilj 
predvsem krepitev komunikacije med 
nami in pomoč pri pripravi razvojnih 
dokumentov. Želimo še bolj krepiti 
servis posoškim občinam.

Če je PRC v začetku deloval lokal-
no, pa je kasneje postajal vedno 
bolj prepoznaven ne le na nacional-
nem, ampak tudi mednarodnem 
prostoru.

Res je. Z dejavno udeležbo v med-
narodnih projektih skrbimo, da se 
znanje in primeri dobrih praks pre-
takajo iz različnih delov Evrope. Če 
smo bili pri nekaterih projektih, na 
primer na področju trajnostne mobil-
nosti ali razvoju kulturnega turizma 
prav mi paradni konj, smo se pri 
mnogih drugih pustili učiti od naj-
boljših. Že omenjena srebrna ekono-
mija je tak primer. Prepoznani smo 
bili tudi v alpskem prostoru na po-
dročju zelene infrastrukture, kjer 

smo postali ključni deležnik za obli-
kovanje politik na tem področju. V 
okviru Alpske makroregije vodi PRC 
Akcijsko skupino 7 v tesnem sodelo-
vanju z Ministrstvom za zunanje 
zadeve, kar daje procesu še večjo 
težo.

Delovanje v mednarodnem prosto-
ru je danes absolutno nujno, saj je 
razvoj inovativnega okolja in novih 
uporabnih znanj zelo hiter. Temu je 
treba slediti in s tem ohranjati kon-
kurenčnost. To seveda ni samo po 
sebi umevno, niti ni preprosto, zato 
je vključenost PRC v čezmejne in 
transnacionalne programe, v inova-
tivne procese in platforme tudi rezul-
tat znanja in dela zaposlenih na PRC.

Za konec še vprašanje, kje se lahko 
bralci podrobneje seznanijo z de-
lom PRC?

Poleg družbenih omrežij in SOČA-
snika smo prav v ta namen obliko-
vali novo spletno stran (www.prc.si), 
kjer smo omenjena področja opisali 
na razumljiv način. Pristop do infor-
macij je urejen tako, da obiskovalca 
strani bolj osebno nagovarja. V 
ospredje smo postavili naše storitve, 
namenjene vsem v Posočju. Na tem 
mestu vas vabim, da se sprehodite 
po njej. Seveda pa smo vedno na vo-
ljo za dodatna vprašanja in pobude. 
Veseli bomo vašega odziva.
Pripravila: Mateja Kutin
Foto: Igor Baloh - Parin (arhiv PRC)

KOLEKTIV POSOŠKEGA RAZVOJNEGA CENTRA vas vabi, da si ogledate novo spletno stran www.prc.si, kjer so v ospredje postavljene storitve 
tega javnega zavoda. 

http://www.prc.si
http://www.prc.si
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Izkoristite zaupno in brezplačno svetovanje, 
na poti vašega osebnega in kariernega razvoja

Svetovalke na Posoškem razvojnem 
centru vam pomagamo pri …

S podporo svetovalke na 
Posoškem razvojnem centru sem …

vključitvi v primerna izobraževanja

ovrednotenju trenutnih znanj

načrtovanju sprememb karierne poti

pridobivanju različnih certifikatov

Skenirajte QR kodo ali obiščite www.prc-lu.si 
in sledite nadaljevanju zgodbe!

05/38-41-506   svetovanje@prc.si

»Svetovalke smo opremljene z ažurnimi in koristnimi informacijami 
o tem, kako do novih znanj, spretnosti, veščin, ki jih potrebujete oz. 
želite pridobiti. Med pogovorom z nami lahko razmislite o tem, katera 
znanja vam omogočajo ‘preživetje’ na delovnem mestu, 
samostojnost pri nujnih opravilih, kakovostno življenje ter o tem, 
katera so tista znanja, ki jih morate osvežiti oziroma pridobiti.«

premagal strah pred učenjem tujega jezika

ovrednotil trenutno znanje angleščine

se vključil v tečaj na daljavo

samostojen pri uporabi aplikacij za učenje

»S sosedo, ki je sobodajalka, sva se večkrat pogovarjala, da nujno 
potrebujeva osvežitev znanja angleščine. Medtem ko je ona pri 
pogovoru že kar sproščena, imam jaz še iz šole  ‘cmok v grlu’. 
Omenila mi je, da je na Facebooku zasledila, da na Posoškem 
razvojnem centru ponujajo brezplačne urice učenja angleščine. 
Takoj sva se odločila, da se vpiševa.« 
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PRC poro~a

DELAVNICA Z IZMENJAVO MNENJ IN DOBRIH PRAKS je potekala v prostorih nekdanje mle-
karne na Prapetnem Brdu, ki se je pred leti uredila s pomočjo nepovratnih sredstev, ki jih je Po-
soški razvojni center (PRC) pridobil v okviru Programa Celostnega razvoja podeželja in obnove 
vasi. Tokrat je PRC članom delovne skupine iz Šentviške planote pomagal tako, da jih je povezal 
s predstavnicama Inštituta Antona Trstenjaka ter pri tem poskrbel za izmenjavo ključnih informacij 
glede možnosti prijav na različne javne razpise. Na pobudo PRC, ki bo poskrbel za prevoz, pa si bo 
aktivna skupina iz Planote januarja v Komendi ogledala tudi podoben center, kot si ga želijo sami.

»TO JE [ELE DOBER 
ZA^ETEK!«
[entvi{ka Gora – O projektu Smart 
Rural 21, ki je Šentviški Gori nadel 
laskav naziv »Smart Village« ozi-
roma »pametna vas«, smo v SOČA-
sniku že poročali. Ta je Planotarjem 
v času izvajanja nudil dobro promo-
cijsko odskočno desko v svet, omo-
gočil izmenjave in oglede primerov 
dobrih praks v Avstriji ter na Fin-
skem, pa tudi izris načrta za večge-
neracijski objekt, izdelavo študije iz-
vedljivosti in ne nazadnje udeležbo s 
predstavitvijo rezultatov na zaključni 
konferenci na Poljskem. Čeprav se 
je projekt zaključil, pa zgodba o pa-
metni vasi za Planotarje še zdaleč ni 
končana. »To je šele dober zače-
tek!« so prepričani domačini – člani 
delovne skupine, ki si v svojem 
prostem času na prostovoljni bazi 
prizadevajo za dvig kakovost življe-
nja vseh Planotarjev. Ob tem se 
naslanjajo na lastno vizijo in izdelano 
razvojno strategijo, ki kot eno od re-
šitev za izboljšanje bivanjske kako-
vosti navaja tudi vzpostavitev večge-
neracijskega centra. Pri tem jim ob 
strani stojita tako Občina Tolmin kot 
Posoški razvojni center (PRC), ki jim 
nudi potrebno podporo pri njihovih 
prizadevanjih.
V ta namen je PRC v sredo, 16. no-
vembra, na Prapetnem Brdu organi-
ziral delavnico z izmenjavo dobrih 
praks. Tako so se člani delovne sku-
pine (Nives Laharnar, Polonca 
Kavčič, Aleš Kavčič, Boža Kikelj, 
Karla Kofol) v družbi predstavnice 
Občine Tolmin Janje Bičič ter dveh 
predstavnic PRC sestale z direktori-

co Inštituta Antona Trstenjaka za ge-
rontologijo in medgeneracijsko soži-
tje mag. Ksenijo Ramovž in koordi-
natorico projektov ter operativno po-
močnico Marto Grčar. Po uvodni 
predstavitvi projektnih dejavnosti je 
Greta Černilogar iz PRC besedo 
predala Nives Laharnar, ki je pred-
stavnicama inštituta pojasnila idejo 
in podrobneje predstavila načrte za 
vzpostavitev Večgeneracijskega 
centra. Ta naj bi zaživel v prostorih 
nekdanje šole na Pečinah, katere 
zunanji obod je bil pred časom po-
potresno obnovljen, medtem ko not-
ranjost čaka na nove priložnosti. »V 
okviru projekta smo financirali arhi-
tekta, ki je naredil notranji izris na 
podlagi izraženih želja. Izhajali 
smo iz naših potreb,« je pojasnila 
Laharnarjeva in gostjama pojasnila, 
da v teh krajih na približno 600 me-

trih nadmorske višine živi okoli 600 
prebivalcev, med katerimi je nekaj 
velikih kmetov, medtem ko ostalo de-
lovno aktivno prebivalstvo na račun 
zaposlitve dnevno migrira v dolino. 
»Ko odhajamo na delo, doma puš-
čamo otroke, ker imamo do četrte-
ga razreda tu podružnično šolo, in 
seveda vse ostarele.« Poudarila je, 
da tu ni trgovine z osnovnimi živili, 
ne restavracij, saj je turizem slabo 
razvit, zato potrebujejo multiservisni 
center za več generacij. »Prepozna-
li smo potrebe po dnevnem 
varstvu starejših, potrebe mlajših 
upokojencev po različnih dejavno-
stih, povezovanju in sodelovanju, 
pa tudi potrebe po varstvu in nad-
zoru šoloobveznih otrok. Ti se z av-
tobusom vrnejo iz šole in so vse 
do naše vrnitve, če v hiši ni starih 
staršev, sami. V tem centru bi jih 

lahko avtobus po koncu šole odlo-
žil, tu pa bi dobili kosilo, imeli mož-
nost opravljanja domačih nalog ali 
inštrukcij, pa tudi druženja s starej-
šimi.« Pove še, da so si v okviru 
centra zamislili še informacijsko toč-
ko, kjer bi lahko delovala mini trgovina 
z lokalnimi izdelki, pa tudi nekoliko 
večji prostor za izvedbo delavnic ali 
praznovanja. V prvem nadstropju so 
predvidena štiri manjša stanovanja, 
velika okoli 50 m2, ki naj bi služila ali 
starejšim parom ali mlajšim, ki si še-
le utrjujejo pot na Planoti.

Gostji sta bili nad predstavljeno za-
mislijo navdušeni. Po njunem mnenju 
so takšni centri v odročnejših krajih 
več kot dobrodošli, saj ohranjajo vi-
talnost in naseljenost podeželja. Za-
to sta v nadaljevanju dobrodušno 
delili svoje izkušnje s podobnim več-
generacijskim centrom, ki je pod nji-
hovim okriljem zaživel v Komendi. 
Spregovorili pa sta tudi o medgene-
racijskih programih in možnih nači-
nih pridobivanja finančnih virov.
Srečanje smo zaključili v hvaležnem 
duhu, saj smo bili deležni veliko 
praktičnih in koristnih nasvetov. Zato 
se je ob koncu porodila tudi želja po 
snidenju v živo. In ker se želje sploh 
ob koncu leta rade uresničijo, je di-
rektorica zavoda na PRC že posre-
dovala proste možne termine za 
ogled njihovega Krekovega središ-
ča. Tako vse kaže, da si bomo lahko 
omenjeni primer dobre prakse, ki 
pod eno streho vsakodnevno zdru-
žuje stare in mlade, ogledali že v 
prvem mesecu prihodnjega leta.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

PRC PO NOVEM TUDI 
KOORDINATOR AKCIJSKE 
SKUPINE EUSALP ZA 
ZELENO INFRASTRUKTURO
Trento (Italija) – V petek, 25. no-
vembra, se je v zaključil tridnevni Le-
tni forum EUSALP – makroregional-
ne strategije za širše območje Alp, 
namenjen strokovnim srečanjem in 
razpravam. »Gre za pobudo, kjer 
imajo glavno besedo regije in 
predstavlja most med Evropsko 
unijo ter prepoznanimi funkcional-
nimi območji. Ta posebna oblika 
sodelovanja je priložnost tudi za 
Slovenijo, ki sicer administrativne 
regijske ravni nima, vključuje pa 
vsebinske in funkcionalne potrebe 
območij,« je pojasnil Miro Kristan 
iz Posoškega razvojnega centra 
(PRC). Poudaril je, da je PRC pred 
kratkim dobil »potrditev močne in 
zanesljive vključenosti v strukture 
alpskega prostora, saj mu je bila 
zaupana koordinacija Akcijske 
skupine 7. Ta obravnava zeleno in-

frastrukturo, njen fokus pa pred-
stavljajo naravni elementi, kot so 
na primer reke, gozdovi, mokrišča 
in njihova vpetost v krogotok člove-
kove povezanosti z naravo, pa tudi 
pridobitnih dejavnosti.«

Tokratni letni dogodek sta organizi-
rali avtonomni provinci Trento in Bol-

zano, nasploh pa je namenjen stro-
kovnim srečanjem in razpravam de-
ležnikom alpskega prostora. V okvi-
ru foruma je med drugim potekala 
tudi delavnica, ki je obravnavala izzi-
ve vsealpskega prostorskega načr-
tovanja, na njej pa je na povabilo or-
ganizatorjev dejavno sodeloval tudi 

V OKVIRU LETNEGA FORUMA EUSALP je na povabilo organizatorjev na delavnici (fotografija desno) sodeloval Miro Kristan s Posoškega razvoj-
nega centra. Potekal pa je tudi sestanek Akcijske skupine 7, katere koordinacija je bila nedavno zaupana našemu zavodu. Foto: arhiv PRC

Kristan. Ob zaključku dogodka je 
enoletno predsedovanje EUSALP 
prevzela Švica, nato pa bo to nalogo 
ponovno prevzela Slovenija. Vseka-
kor bo glede na novo vlogo v okviru 
akcijske skupine v aktualno dogaja-
nje tesno vpet tudi PRC.
T. Š. F.

PRC poro~a
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T ako imenovani tehniški dan, ki predstavlja 
temeljno dejavnost projekta Partnerstvo za 
kadre, je veliko prispeval, da so mladi iz 

Posočja bolje spoznali tako tehniške poklice kot 
tudi podjetja v svoji okolici. Seveda gre tukaj zah-
vala zaposlenim iz podjetij, ki so – v podjetju ali 
na šolah – pripravili in izvedli krajše delavnice ter 
na praktičen način učencem oziroma dijakom 
predstavili tehniko in tehniške poklice.

Utrinki tehni{kih dni v letu 2022
Letos so učenci sodelujočih šol obiskali štiri 

podjetja, ki so vključena v projekt.

Siapro – Gre za majhno podjetje (10–19 zapo-
slenih), ki na mednarodnih trgih beleži velike po-
slovne uspehe. Njegovi začetki segajo v leto 1993. 
Projektirajo in izdelujejo opremo za livarne, pe-
skalno tehniko ter male hidroelektrarne, konstru-
irajo in izdelujejo vodne turbine (Pelton, Francis 
in Kaplan) ter izvajajo kompleten inženiring in 
projekte na ključ (»green field«). Letos so si z na-
kupom podjetja Strojrem na Hrvaškem zagotovili 
dodatne proizvodne zmogljivosti.

Podjetje je mednarodno prepoznano na področju 
proizvodnje malih hidroelektrarn in peskalne teh-
nike z veliko energetsko učinkovitostjo E-ECO-teh-
nologija. Na lastnem znanju ustvarjeni poslovni 
rezultati in zagotavljanje mednarodno konkurenč-
nih rešitev so jih pripeljali med vodilne proizvajal-

Od leta 2018 Poso{ki razvojni center (PRC) koordinira in vodi projekt Partnerstvo za kadre, 
katerega namen je promocija tehni~nih poklicev med mladimi v Poso~ju in regiji. Konec 
leto{njega leta se zaklju~uje, partnerji (sedem podjetij iz {tirih poso{kih ob~in) pa 
ugotavljajo, da je bil dobro zastavljen in tudi realiziran, saj se rezultati `e ka`ejo.

Promocija tehni~nih 
poklicev med mladimi v 
Poso~ju in regiji

PROJEKT PARTNERSTVO ZA KADRE JE NALETEL NA POZITIVEN ODZIV MED MLADIMI IN VKLJUČENIMI ŠOLAMI, zato so 
se podjetja ter občine strinjali, da se nadaljuje v naslednjem petletnem obdobju. Projektni partnerji so se 16. novembra ponovno 
zbrali na Posoškem razvojnem centru in enoglasno potrdili nadaljevanje projekta z njihovo finančno podporo. Foto: A. Colja

Foto: D. Vončina

ce. Glavne trge jim predstavljajo Afrika, Azija in 
Evropa.

Učenci in dijaki ob obisku spoznajo celoten in-
ženiring podjetja, ki med drugim deluje na podro-
čju projektiranja, konstruiranja, proizvodnje in 
prodajnega inženiringa. Predstavijo jim tudi različ-
na delovna mesta: strojni-elektro projektant (pove-
zovanje in kontrola stroja na daljavo), monter-ser-
viser (sestavljanje vodne turbine za hidroelektrar-
no) in projektant – konstruktor (3D-načrtovanje). 
Na izdelkih si ogledajo tehnologijo »učinke peska-
nja« in Siaprovo hidroelektrarno v končni montaži, 
ki je v večini primerov izdelana za kupce na tujem 
trgu.

Najbolj zanimiv del za učence predstavlja prak-
tičen ogled najbližje male hidroelektrarne v obra-
tovanju na Slapu ob Idrijci, ki jo je izdelal Siapro.

Hidria – Poslanstvo Hidrie v Tolminu je, da pod-
pira lokalno skupnost in zagotavlja stabilna delov-

na mesta. Podjetje je eno od vodilnih globalnih 
korporacij na področju avtomobilskih in industrij-
skih tehnologij. Razvijajo in proizvajajo inovativne 
rešitve za zdravo, prijetno in varno življenje. 
Čeprav je leta 1955 po slovenskih cestah vozil 
komaj kakšen avtomobil, se je v Tolminu vizionar-
sko začela proizvodnja avtomobilskih svečk. Leta 
1998 je tolminska družba AET Tolmin postala del 
korporacije Hidria in v letu 2008 odprla visokoteh-
nološki center – Hidriin inštitut za avtomobilsko 
industrijo. Kljub hitremu razvoju električne mobil-
nosti v Tolminu še vedno proizvaja sisteme za 
hladen zagon dizelskih motorjev in so največji 
svetovni proizvajalec teh. Od leta 2018 proizvajajo 
inovativno svečko s senzorjem tlaka, pri kateri so 
naredili tehnološki preboj in so glavni dobavitelj 
za skupino Volkswagen. Prihodnost je na področju 
električne mobilnosti, zato se z razvojnimi dejav-
nostmi v Tolminu in drugih enotah Hidrie ukvar-
jajo in razvijajo rešitve.
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Osnovnošolcem in zainteresiranim dijakom po-
kažejo predstavitveni film, v katerem jih seznanijo 
z delovanjem družbe ter predstavijo nekatere se-
danje tipične poklice. Ogledajo si proizvodnjo in 
pod vodstvom mentorjev izvedejo delavnice na 
temo navidezne resničnosti. Pripravili so zanimive 
delavnice v kemijskem oziroma metalografskem 
laboratoriju, kjer se z natančnimi napravami, kot 
so lupe in mikroskopi, merijo različne komponen-
te svečk. Pri tem učenci vidijo, kako je mogoče v 
praksi uporabiti teoretična znanja, ki so jih prido-
bili pri pouku kemije.

ITW Appliance commponents – Začetki podjetja 
segajo v leto 1959, ko je bilo na Mostu na Soči 
ustanovljeno pod imenom Metalflex in se je ukvar-
jalo z izdelavo elastičnih jeklenih pasov za ure. 
Skozi leta so sledila preoblikovanja, preimenovanja 
in prestrukturiranja podjetja. Leta 1999 je podjetje 
prešlo pod lastništvo ameriške multinacionalke 
Illinois Tool Works (ITW) iz Chicaga, v okviru 
katere približno 45.000 zaposlenih po vsem svetu 
deluje v decentraliziranem in podjetniškem podje-

Foto: A. Kranjc

Foto: A. Jordan

tju. ITW Appliance components je svetovno znan 
proizvajalec komponent za belo tehniko in je ključ-
ni dobavitelj proizvajalcem strojev bele tehnike po 
svetu (Bosch, Whirlpool, Electrolux, Beko ipd.). 
Z izdelki za meritev in kontrolo ravni vode v apa-
ratih bele tehnike ima podjetje vodilen tržni delež 
v Evropi, osvojilo pa je tudi ključen tržni delež na 
področju zapor vrat za pralne stroje.

V korporaciji ITW sedem različnih vodilnih se-
gmentov podjetja uporablja edinstveni poslovni mo-
del ITW za spodbujanje trdne rasti na trgih, kjer so 
potrebne zelo inovativne rešitve, usmerjene v stranke.

Učencem in dijakom podjetje ponuja ogled av-
tomatizirane proizvodnje, predstavi jim glavne 
poklice v režijskem delu in proizvodnji. Pred tem 
jih ustrezno seznanijo z varnostjo pri delu. Sledi 
aplikativni del, kjer se učenci srečajo z robotom 
Cobot (robotska roka) in se lahko preizkusijo v 
obvladovanju tega. Predstavijo jim predelavo pla-
stike, tako v sliki kot tudi v praksi, da dobijo bolj 
praktičen vpogled, kako v resnici deluje pralni 
stroj. V letu 2023 bodo učenci dejavno vključeni 
tudi v proces 3D-oblikovanja z njihovimi inženirji.

Projekt ponuja tudi zanimive delavnice
Poleg glavne dejavnosti – tehniškega dne – se v 

okviru projekta odvijajo tudi druge, za učence in 
dijake zanimive dejavnosti. V preteklem obdobju 
so bile za osnovnošolce izvedene dvodnevne de-
lavnice robotike in delavnice, ki jih izvaja e-hiša, 
hiša poskusov iz Nove Gorice. Nabor vsebin je 
zelo pester, učencem pa na zabaven in igriv način 
pomaga odpirati nove poglede na tehniko ter nara-
voslovje. Seznanjajo se z različnimi tematikami – 
od delavnic legorobotike, razumevanja gibanja in 
sile, spoznavajo elektriko, mehanizme, energijo in 
toploto.

Delavnice so prilagojene glede na znanje in sta-
rost vključenih otrok, saj se izvajajo za učence 
1.–9. razreda.

V štirih šolskih letih se je okoli 6.100 učencev 
in dijakov iz vseh posoških OŠ (OŠ Bovec, Deskle, 
Kanal, Kobarid, Most na Soči, Podbrdo in Tolmin) 
ter Gimnazije Tolmin vključilo v različne brez-
plačne dejavnosti, ki so povezane s tehniko; vse 
so financirale štiri občine in sedem podjetij iz 
Posočja.

Ob spremljanju statistike vpisov na tehniške 
poklice ugotavljamo, da je v času trajanja projekta 
v posoških občinah v povprečju naraščal trend 
vpisa na te smeri, kar je spodbuden rezultat. Če 
primerjamo odstotek vpisa na tehniške poklice 
pred začetkom projekta in ob njegovem zaključku, 
je ta v povprečju narasel za 3,79 odstotka. Iz tega 
lahko sklepamo, da je tudi projekt Partnerstvo za 
kadre eden od pospeševalnih dejavnikov, ki so 
pripomogli k takemu rezultatu. Vsekakor pa se 
bodo bolj kredibilni rezultati pokazali v daljšem 
obdobju.

Obeti za naprej
Ker je projekt naletel na pozitiven odziv med 

mladimi in vključenimi šolami, so se podjetja ter 
občine strinjali, da se projekt nadaljuje v nasledn-
jem petletnem obdobju. Na PRC so se 16. novem-
bra ponovno zbrali vsi projektni partnerji in eno-
glasno potrdili nadaljevanje z njihovo finančno 
podporo. Projektu se z letom 2023 pridružuje 
novo podjetje – Plastik SI iz Kanala.

Vabljena pa so seveda tudi nova podjetja iz 
Posočja, ki bi se nam v projektu rada pridružila.
mag. Damijana Kravanja, Posoški razvojni center

Foto: N. Vehar

Salonit Anhovo – V okviru projekta Partnerstvo 
za kadre je Salonit Anhovo pripravil več dejavnosti, 
kjer se vključeni v delavnice spoznajo z različnimi 
tehniškimi poklici. Učencem in dijakom ponuja 
ogled in preizkuse v kemijskem laboratoriju, ogled 
učne poti po opuščenem kamnolomu Lastivnica, 
ki je preurejen in namenjen spoznavanju naravnih 
rudnin, ter triurno delavnico ArtBeton. Slednja se 
izvaja na šolah in je postala zelo priljubljena med 
učenci. Zasnovana je tako, da so vsi neposredno 
vključeni v izdelavo končnega izdelka. Urijo se v 
ročnih spretnostih (najprej sestavijo kartonski ka-
lup), skupaj z mentorjem pripravijo mešanico 
artbetona in ga nato uporabijo za izdelavo konč-
nega izdelka. Delavnico izvaja mentor iz podjetja 
INDE, Salonit Anhovo, ki je eno od podjetij sku-
pine Salonit Anhovo.

Foto: A. P. Colja

Projekt Partnerstvo za kadre so v obdobju 2018–2022 financirala podjetja Gostol TST d. d., Hidria d.o.o., ITW Appliance components, Mahle Electris driven Bovec d.o.o., Salonit Anhovo d. d., 
Siapro d. o. o. in TKK d.o.o., ter občine Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin. V letu 2023 bo projekt financiral tudi Plastik SI d.o.o. iz Kanala. Posoški razvojni center ima vlogo koordina-
torja projekta in povezuje vse partnerje za dosego skupnega cilja že od leta 2018.
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Ob~ina Bovec

PRC poro~a

NOVI OBČINSKI SVET OBČINE BOVEC se je na konstitutivni seji sestal 8. decembra.VALTER MLEKUŽ, ponovno izvoljen za župana.

Iz ob~inskih uprav

NOV REGIJSKI ORGAN V 
IZOBRA@EVANJU ODRASLIH
Konec novembra sta se sodelavki 
Posoškega razvojnega centra Brigi-
ta Bratina Peršin, vodja organiza-
cijske enote ljudska univerza (OE 
LU), in Patricija Rejec, svetovalka v 
izobraževanju odraslih (IO), v Novi 
Gorici udeležili ustanovnega sreča-
nja tako imenovanega Strateškega 
sveta za svetovalno dejavnost v izo-
braževanju odraslih v Goriški regiji. 
Ta je bil osnovan z namenom pove-
zovanja z organizacijami in instituci-
jami, ki v regionalnem okolju izvajajo 

različne svetovalne in izobraževalne 
dejavnosti za odrasle. V Severno 
Primorski (Goriški) razvojni regiji za 
to skrbijo LU Ajdovščina, LU Nova 
Gorica (LUNG) in Posoški razvojni 
center – OE LU. Namen delovanja 
strateškega sveta je:
• boljša dostopnost svetovalne de-

javnosti v IO vsem odraslim v lo-
kalnem/regionalnem okolju;

• dopolnjujoče delo partnerskih or-
ganizacij;

• boljše seznanjanje z ugotovljenimi 
potrebami po razvoju človeških vi-
rov in odzivanje nanje;

• razvoj človeških virov v lokalnem/

regionalnem okolju.

Vodstvo strateškega sveta se bo 
predvidoma izmenjavalo na dve leti. 
Do marca 2024 ga bodo vodili na 
LUNG, nato bo vodenje prevzel Po-
soški razvojni center – OE LU (april 
2024–marec 2026) in nato še LU 
Ajdovščina (april 2026–marec 
2028). Prva predsednica strateške-
ga sveta je tako postala direktorica 
LUNG Nada Uršič Debeljak, njena 
namestnica pa direktorica Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Nova 
Gorica mag. Roberta Fortuna. 

Svet sestavlja deset stalnih partner-

jev, glede na potrebe v regiji pa se 
nam bodo ob posameznih akcijah 
pridružili še drugi. 

Naj spomnimo, da je svetovalna de-
javnost odraslim, ki se izvaja kot jav-
na služba, dostopna po celotni Slo-
veniji, saj v mreži deluje 35 javnih iz-
obraževalnih organizacij za odrasle, 
med njimi tudi naša OE LU. Več o 
naših storitvah, ki so odraslim dosto-
pne brezplačno, si lahko preberete 
na spletnih straneh Posoškega ra-
zvojnega centra pod zavihkom Ljud-
ska univerza.
P. R.

Valter Mleku` ostaja na ~elu 
ob~ine

Letošnjo jesen so zaznamovale tu-
di lokalne volitve. V naši občini se je 
volitev udeležilo 1.555 volivcev, kar 
predstavlja dobrih 58 odstotkov vo-
lilnih upravičencev. Za mesto župana 
Občine Bovec so se potegovali štirje 
kandidati. Že v prvem krogu, ki je 
potekal 20. novembra, je zadostni 
odstotek glasov (50,65 odstotka) za 
nov mandat prejel dosedanji župan 
Valter Mlekuž. Njegovi protikandi-
dati so bili Kristijan Omerovič (31,72 
odstotka glasov), Adis Hrovat (11,75 
odstotka glasov) in Siniša Germov-
šek (5,87 odstotka glasov).

Mlekuž se je za udeležbo na voli-
tvah in podporo iskreno zahvalil z 
besedami: »Izjemno sem počaščen, 

da ste mi med štirimi kandidati že v 
prvem krogu namenili dovolj glasov 
za zmago. To potrjuje, da smo v os-
mih letih skupaj veliko naredili in da 
to znate ceniti. Je pa to seveda močna 
obveza za naprej. Obljube vedno dr-
žim in tudi tokrat bo tako. 'Gradimo 
Bovško naprej' ni bil le predvolilni 
slogan. Je veliko več. Je želja in obve-
za, da skupaj gradimo vsem nam 
prijazno, uspešno in gostoljubno Bov-
ško.«

Občinski svet Občine Bovec bodo 
v naslednjem štiriletnem mandatu 
sestavljali naslednji člani:
• pet članov Liste za Posočje – Bo-

vec: Matej Bradaškja, Tatjana 
Komac, Mitja Kravanja, Bojana 
Zorč Kravanja in dr. Jurij Žurej;

• trije člani Županove liste – Gradi-

mo Bovško naprej: Erik Cuder, 
Tjaša Komac in Miha Sotlar;

• dva člana SDS: Miro Bozja in Da-
nijel Krivec;

• en član liste Naša dolina naš dom: 
Adis Hrovat;

• ena članica SD: Slavka Kenda.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Sprejet nov rebalans 
prora~una

V prvi polovici novembra je pote-
kala 24. redna seja Občinskega sveta 
Občine Bovec, ki je bila tudi zadnja 
v tem sklicu. Njena glavna točka je 
bil še zadnji rebalans letošnjega pro-
računa. Ta predvideva na prihodkovni 
strani 12.692.612,86 evra, na odhod-
kovni pa 12.668.270,10 evra. Člani 
sveta so rebalans sprejeli soglasno.

V nadaljevanju so obravnavali še 
Razdelilnik dodatnih finančnih sred-
stev za malo gospodarstvo in turizem 
po ukrepih ter potrdili popravek raz-
delilnika po ukrepih za dodeljevanje 
intervencij za malo gospodarstvo in 
turizem za leto 2022. S tem so raz-
pisano vrednost povišali za 10 tisoč 
evrov, torej na 28 tisoč evrov. Popra-
vek je stopil v veljavo takoj in s tem 
omogočil koriščenje dodatnih sred-
stev ob obravnavi vlog, prispelih na 
drugi in tretji razpisni rok.

Svetniki so se seznanili tudi s po-
ročilom članov Nadzornega sveta 
javnega podjetja Sončni Kanin o 
opravljenem delu v preteklem letu in 
pripravljenosti podjetja na prihajajo-
čo zimsko sezono.
Besedilo in foto: Milan Štulc
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Utrinki

Javna tribuna o bov{kem 
letali{~u

Konec oktobra je Občina Bovec 
pripravila javno tribuno o najemu, 
upravljanju in obratovanju Letališča 
Bovec. Na septembrskem sestanku 
predstavnikov Civilne iniciative (CI) 
Varujmo Bovško in Občine Bovec so 
namreč soglasno sklenili, da se po 
koncu sezone, to je v oktobru, orga-
nizira tak dogodek.

Župan Valter Mlekuž je v uvodu 
poudaril, da je bil z vsemi namerami 
na bovškem letališču Bovec sezna-
njen tudi občinski svet, ki je razvoj 
podprl. »Za pogovore s CI Varujmo 
Bovško sem imenoval delovno skupi-
no in se sam izločil iz aktivnega so-
delovanja pri pogovorih. Da CI, kljub 
temu da so bili sprejeti in izvršeni 
konkretni ukrepi, zahteva vedno nove 
dogovore, je razlog morda v tem, da 
so na pogovore z njihove strani pri-
hajale vedno nove osebe, ki so vse 
prejšnje dogovore obrnile na glavo,« 
je ugotavljal Mlekuž.

Način upravljanja in obratovanja 
letališča je predstavil direktor upravi-
telja Letališča Bovec Aviofun Damjan 
Cehnar ter zatrdil, da so dosledno 
upoštevali vse zahteve, ki jih je od 
njih zahtevala občina. »Zaradi ome-
jitev poslovanja oziroma zahtev CI pa 
je naše podjetje letos prvič poslovalo 
negativno. Še vedno imamo vizijo za 
prihodnost, ampak ko pridemo do 
roba, ko ne bomo več videli možnos-
ti svojega napredka in razvoja, takrat 
se bodo zadeve ustavile. Jaz bom 
prvi, ki bom zaključil našo zgodbo 
na Letališču Bovec. S padalstvom se 
ukvarjamo, ker zgolj z letališkimi ta-
ksami za pristanke in vzlete v Bovcu 
ni mogoče preživeti. Plačujemo zelo 
visoko najemnino, stroški obratova-
nja so zelo visoki, zato ni preprosto 
poslovati. Vemo pa tudi, da so naši 

gosti, ki večinoma prihajajo iz tujine, 
vedno bolj petični in s prenočitvami 
tudi bovškim nočitvenim kapacitetam 
prinesejo pomemben del zaslužka. 
Letos je bilo samo iz našega naslova 
ustvarjenih 15.000 nočitev.«

Po uvodnih predstavitvah sklicate-
lja javne tribune sta imela besedo 

predstavnika CI Varujmo Bovško Ce-
zar Ostan in Žarko Mlekuž, ki sta 
predstavila njihova stališča. »CI niko-
li in nikdar ni imela težnje po zapi-
ranju letališča, zavzemamo pa se za 
uravnoteženo načrtovanje vseh dejav-
nosti v prostoru Bovškega, v skladu s 
trajnostnim razvojem, predvsem z 

občutkom do tu živečih ljudi in na-
ravnega okolja. Razmišljamo dolgo-
ročno, ne samo za sedanje, ampak 
tudi za prihodnje generacije. Trenu-
tno smo osredotočeni na problemati-
ko Letališča Bovec,« je povedal Ostan.

Vse prijave CI o domnevnih kršit-
vah je upravljavec argumentirano 
ovrgel. Dal jim je jasno vedeti, da 
njihova zahteva o prekinitvi opravlja-
nja dejavnosti med 13. in 15. uro 
nikoli ne bo uresničena, »razen v 
primeru, da CI doseže tudi zaustavi-
tev cestnega in drugega prometa ter 
bo v tem času v dolini absolutni mir. 
Dejstvo je, da je bil hrup zaradi delo-
vanja Letališča Bovec zmanjšan na 
najmanjšo mogočo mero, vse v veliko 
škodo nas upravljavcev zaradi daljših 
pristajalnih poti in skrajšanega delov-
nega časa,« je dodal Cehnar.

Agencija za civilno letalstvo je 
prejela tudi številne anonimne prija-
ve. Inšpektor nikoli ni ugotovil niti 
najmanjše kršitve, vse prijave pa so 
bile zavrnjene kot neutemeljene.

Od prisotnih se je med drugimi 
oglasil tudi nekdanji direktor omenje-
ne agencije Žiga B. Kotnik, ki ima 
tudi sam letalo v hangarju v Bovcu. 
Opozoril je, da je to javno letališče 
in ima kot tako zakonska določila, ki 
jih tudi lokalna skupnost ne more 
povoziti. »Četudi bi se dogovorili, da 
bi operater prenehal z dejavnostjo 
med 13. in 15. uro, za kar bi moral 
biti ustrezno subvencioniran, se na 
letališču tudi takrat lahko pojavi 
kdorkoli, saj se to odpre pol ure pred 
sončnim vzhodom in zapre pol ure 
po njem,« je zatrdil.

Oglasil se je tudi občinski svetnik 
Miha Sotlar, ki je v delovni skupini 
zastopal Občino Bovec, in med dru-
gim povedal, da je »CI postavila osem 
izhodišč, ki bi po njihovem mnenju 
prispevale k zmanjšanju hrupa na 

OBČINA BOVEC JE KONEC OKTOBRA PRIPRAVILA JAVNO TRIBUNO, na kateri je tekla be-
seda o najemu, upravljanju in obratovanju bovškega letališča.

Spoštovane občanke in občani
Pred nami je eno najlepših obdobij leta – čas božičnih prazni-
kov, ko se posvetimo družini, se umirimo in si podamo roke. 
Čas, ko se spomnimo in morda z drobno pozornostjo razve-
selimo tudi tiste, ki si prazničnih dobrot ne morejo privoščiti. 
Dovolj je že iskren nasmeh, prisrčen pozdrav in ljubeč objem, 

da razveselimo sočloveka.

Božič je simbol novega začetka, koledarsko pa začetek novega 
pomenijo novoletni prazniki. To pa je tudi čas, ko se med nami 
prenašajo dobre želje. V novem letu vam želim obilico zdravja, 
sreče in uresničenih želja, naj prevladujejo iskreni nasmehi, 

prisrčni pozdravi ter ljubeči objemi.

Vesel božič, srečno in zdravo, predvsem pa mirno 2023!

Valter Mlekuž, župan Občine Bovec

EDEN OD 22 PREDSTAVNIKOV LOKALNIH 
INTERESOV v 40-članskem državnem svetu 
je Andrej Poglajen, ki bo interese Posočja in 
Idrijsko-Cerkljanskega zastopal v sedmem 
mandatu tega organa.

NOVI PREDSTAVNIK 
LOKALNIH INTERESOV V  
DR@AVNEM SVETU JE 
ANDREJ POGLAJEN
Tolmin – V prihodnjem petletnem 
mandatu Državnega sveta RS bo 
predstavnik lokalnih interesov za 13. 
volilno enoto, ki obsega občine Bo-
vec, Cerkno, Idrija, Kobarid in Tol-
min, Andrej Poglajen. Kot kandida-
ta ga je predlagal Občinski svet (OS) 
Občine Idrija, na volilnem zboru 23. 
novembra pa so ga izvolili na občin-
skih svetih izglasovani predstavniki 
oziroma tako imenovani elektorji pe-

tih občin.

Poleg Poglajna so bili kandidati še 
Borut Jermol (predlagatelj OS Ob-
čine Tolmin), Simon Škvor (OS Ob-
čine Kobarid) in Bojan Režun (OS 
Občine Cerkno). Občina Bovec svo-
jega kandidata ni imela. Od skupno 
devetih elektorskih glasov – glede 
na število prebivalcev imata po tri 
elektorje občini Tolmin in Idrija, os-
tale pa po enega – je v tajnem gla-
sovanju sedem glasov prejel Pogla-
jen in dva Jermol.

Kot je ob izvolitvi poudaril 22-letni 
Poglajen, ne gre zgolj za izvolitev 

njega kot posameznika, »ampak je 
to predvsem jasen indikator, pod-
krepljen kar s sedmimi od devetih 
elektorskih glasov, da se tako v 
Posočju kot tudi na Idrijsko- 
Cerkljanskem lokalna politika za-
veda, da na državnem nivoju potre-
bujemo nove ideje in vizije. Ome-
njeno svežino pa moramo prinesti 
ravno mi, mlajše generacije.« Za-
gotovil je, da si bo kot predstavnik 
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letališču. Ugodili smo sedmim zahte-
vam, samo prej omenjeni ne. Vsa 
ostala vprašanja smo dorekli. Tudi to, 
da bomo po koncu sezone pripravili 
to javno tribuno z namenom, da ugo-
tovimo, kako smo spoštovali naše 
dogovore. Medtem smo sestavili tudi 
aneks k pogodbi, pogodba pa velja, 
dokler jo sodišče ne razveljavi, kar pa 
ne verjamem, da bi se lahko zgodilo. 
V tem aneksu smo navedli vse spre-
jete ukrepe. Kar lahko danes prebere-
mo med vrsticami, je, da so se ukre-
pi za izvajanje dejavnosti na letališču 
obnesli. Če ne bi zadostovali, bi lah-
ko poiskali še kakšne druge rešitve. 
Trenutno pa lahko skupaj ugotavlja-
mo, da so ukrepi zadostni.«

Besedilo in foto: Milan Štulc

Obvestilo o spremenjenem 
prometnem re`imu

Občina Bovec obvešča, da je v uli-
ci med Vrtcem Bovec in križiščem z 
glavno cesto pri Hotelu Dobra vila 
spremenjen prometni režim. Pos-
tavljena je nova prometna signaliza-
cija. Od križišča pri bovškem vrtcu 
je proti Hotelu Dobra vila vožnja 
dovoljena samo enosmerno (v na-
sprotni smeri je prepovedana).

Voznike pozivamo, da upoštevajo 
na novo postavljeno prometno signa-
lizacijo.
Milan Štulc

Asfaltiranje odseka ceste 
^ezso~a–Fulc

Oktobra je Občina Bovec izvedla 

PROMETNI REŽIM JE SPREMENJEN med bovškim vrtcem in križiščem z glavno cesto pri 
Hotelu Dobra vila. Foto: arhiv Občine Bovec

S SANACIJO JAVNE CESTE ČEZSOČA–FULC so obenem zaščitili stanovanjske objekte, ki jih 
je ob večjem deževju ogrožala voda, ki je z makadamske poti v naselje naplavljala tudi gramoz.

Utrinki

ogrožala tudi stanovanjske in druge 
objekte.

Vrednost sanacije je znašala okoli 
92 tisoč evrov, dela pa je opravilo 
podjetje Avtoprevozništvo in storitve 
s TGM, Vladimir Jeklin. Uredili so 
odvodnjavanje z vgradnjo peskolo-
vov, prepustov, ponikovalnic in linij-
skih rešetk, očistili robove ceste in 
vgradili tamponski material s finim 
planiranjem oziroma profiliranjem 
vozišča. Vozišče je asfaltirano v dol-
žini okoli 400 metrov, odtočni jarek 
pa urejen v celotni dolžini. Na posa-
meznih mestih so sanirali tudi obsto-
ječi kamniti zid.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Sanacija ceste So~a–Mi{ja 
vas–Velika korita

Prek 11. člena Zakona o Triglav-
skem narodnem parku je Občina 
Bovec pridobila sredstva za obnovo 
vozišča javne poti Soča–Mišja vas–
most čez Velika korita v skupni dol-
žini 2.653 metrov. Ukrepi za sanacijo 
so predstavljali izdelavo nove voziščne 
konstrukcije, ureditev robnih elemen-
tov vozišča, priključkov, izogibališč 
in odvodnjavanja. Oktobra je bila 
cesta v celotni dolžini preplaščena. 
Asfaltno maso so z velikimi priklop-
niki pripeljali do Kala - Koritnice in 
jo tam pretovorili na manjše tovornja-
ke, ki so jo lahko nato po ozki cesti 
prepeljali do stroja za asfaltiranje. 

Investitor je bila Občina Bovec, 
dela je izvajalo na razpisu izbrano pod-

lokalnih interesov prizadeval, da bo-
do glas in obenem problematike sle-
herne krajevne skupnosti slišani tudi 
v državnem svetu. »Skozi celotno 
življenje sem kot Idrijčan močno 
povezan tudi s Posočjem. Ob tem 
ugotavljam, da so problematike 
našega hribovito-gorskega raja ze-
lo podobne, a obenem nosijo svo-
je specifike, zato bom do ustanov-
ne seje državnega sveta obiskal 
župane vseh petih občin v regiji. 
Zavzemal se bom tudi za okrepitev 
sodelovanja z občinami iz sose-
dnjih volilnih enot, nenazadnje pa 
bom kot predstavnik mladine glas-
no advokatiral za rešitve problema-
tik, s katerimi se soočamo mladi v 
tem koncu naše domovine,« je na-
čin svojega delovanja napovedal 
Poglajen.
Besedilo in foto: Špela Kranjc, Občina 
Tolmin

DOBRODELNOST NA BOV[KI 
OSNOVNI [OLI
Bovec – OŠ Bovec je oktobra ob 
svetovnem dnevu hrane pod okriljem 
tolminske enote Rdečega križa (RK) 
Slovenije prvič izpeljala dobrodelno 
akcijo Drobtinica. Učenci in otroci iz 
vrtca so od doma prinesli domače iz-
delke in jih, v zameno za dobrodelne 
prispevke, ponujali obiskovalcem na 
stojnicah pred Mercatorjem. Trgovina 
nam je podarila kruh in odstopila pros-
tor za stojnice. Za uvod v ta dogodek 
smo pripravili krajši kulturni program.
Zbrana sredstva – 2.955 evrov – smo 
namenili šolskemu skladu, ki bo neka-
terim učencem naše šole uresničil mar-
sikatero željo. Hvaležni smo staršem, 
ki so podarili domače izdelke, vsem, ki 
so sredstva prispevali, in prostovoljkam 
RK, ki so nam pomagale pri izvedbi.
S tem pa se naša dobrodelnost ni za-
ključila. Novembra smo se pridružili 
akciji RK, v okviru katere smo šivali 

interventno sanacijo javne poti Čez-
soča–Fulc. Ob vsakem večjem dežev-

ju je namreč gramoz z makadamske 
poti naplavljalo v naselje, voda pa je 

KAJ TAKO DI[I?
Bov{ko – V Vrtcu Bovec in podružnici 
na Žagi smo tretji teden v novembru 
večino dejavnosti povezali s temo če-
bel in pomenom mleka za naše 
zdravje. Obiskali sta nas dve gostji. 
Čebelarka Maja Hrovat nam je 
predstavila življenje in pomen čebel 
in otroke navdušila za čebelarstvo. 
Pripravila je tudi čebelji napitek, s ka-
terim so se lahko otroci posladkali. 
Vsako skupino je obdarila z vrečko 
semen medovitih rož, ki jih bomo 
spomladi posadili, da čebelam priskrbi-
mo dobro pašo. Gostili pa smo še 
eno Majo. Šolska knjižničarka Maja 
Nagode Miklič je otroke popeljala 
skozi pravljico Palačinkarna, ob kateri 
je otrokom zakrulilo v želodčkih. Mor-
da tudi zato, ker je v tistem tednu pri 
nas še posebej lepo dišalo.
Vsaka skupina je pripravila svojo peko-
vsko ali kuharsko dogodivščino. Pekli 
so kruh, mafine, medenjake in pripra-

V BOVCU SO LETOS PRVIČ ORGANIZIRALI 
DOBRODELNO AKCIJO DROBTINICA. Zbra-
na sredstva – skoraj 3.000 evrov – so name-
nili šolskemu skladu.

medvedke za starostnike, v decem-
bru pa bomo ponovno izpeljali pra-
znični bazar, na katerem bomo zbirali 
sredstva za šolski sklad.
Besedilo in foto: Denise Šuler Rutar, 
ravnateljica OŠ Bovec
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jetje Kolektor CPG, izvajalec nadzora 
pa je bil Projekt Nova Gorica. 
Besedilo in foto: Milan Štulc

^ez most v Log ^ezso{ki
Konec oktobra je bil ponovno spro-

ščen promet čez most Log Čezsoški, 
vendar z določenimi omejitvami, ki 
jih je treba nujno upoštevati. Gre za 
začasno rešitev, ki bo veljala do grad-
nje novega mostu.

Promet pod določenimi pogoji – 
hitrost vožnje je omejena na 30 kilo-
metrov na uro, osna obremenitev pa 
je lahko največ pet ton na os – pote-
ka po betonski plošči, saj most še ni 
prevlečen z asfaltno prevleko. Vozi-
šče je zato lahko spolzko in posledič-
no nevarno, še posebno v dežju, ob 
nizkih temperaturah pa lahko pride 
do poledice.

Utrinki

ZAČASNA UREDITEV VOŽNJE ČEZ MOST LOG ČEZSOŠKI omejuje težo vozil in hitrost vo-
žnje, veljala pa bo do izgradnje novega mostu. Foto: Marjeta Kavčič

OKTOBRA SO ASFALTIRALI POT OD SOČE ČEZ MIŠJO VAS DO VELIKIH KORIT. Asfaltno 
maso so z velikimi priklopniki pripeljali do Kala - Koritnice, kjer so jo pretovorili na manjše tovor-
njake, ki so jo lahko po ozki cesti prepeljali do stroja za asfaltiranje.

Uporabnike pozivamo, da upošte-
vajo vse predpisane omejitve.
Milan Štulc

Obnovljena brv pod trdnjavo 
Klu`e

V prvi polovici oktobra je izvajalec 
del Kaskader s podizvajalcem, sa-
mostojnim podjetnikom Nejcem 
Šerbcem, izvedel sanacijo levega te-
melja brvi Kluže. Zaradi popuščanja 
temelja so izvedli vrtine do žive ska-
le, vgradili GW-sidra in injektirali 
cementno malto. Izvajalec je Občino 
Bovec obvestil, da je bila 11. oktobra 
brv preizkušena in je od takrat po-
novno odprta za uporabo. Vrednost 
del je znašala dobrih 6.300 evrov.

Obnova brvi je bila v sklopu pro-
jekta Posoškega razvojnega centra 
WALKofPEACE izvedena že lani (o 

BRV POD TRDNJAVO KLUŽE je v celoti sanirana. Foto: Nejc Šerbec

tem smo pisali tudi v SOČAsniku), 
vendar je bila po obnovi zaprta zara-
di izvajanja del nad cesto pri Klužah 

in posledične nevarnosti padanja ka-
menja. Brv je zdaj v celoti končana.
Milan Štulc

vili jabolčno čežano. Naši najstarejši, 
škratki, so pomagali pri pripravi, teh-
tanju, mešanju sestavin in z maso na-
polnili modelčke. Mlajši so gnetli in 

MALI KUHARSKI MOJSTRI
Bovec – Na Osnovni šoli Bovec so 
ob letošnjem tradicionalnem sloven-
skem zajtrku učenci za en teden pos-
tali »mali kuharski mojstri«. Prav vsi 
učenci, od najmlajši do najstarejših 
in tudi tisti iz podružničnih šol, so 
pomagali pri pripravi šolskih obro-
kov. Skupaj z našima kuharjema 
Heleno Kravanja in Darkom Skubi-
nom smo lupili ter rezali zelenjavo za 
zelenjavno juho, pripravili slasten jo-
gurt z gozdnimi sadeži in zelenjavni 
namaz, panirali zrezke itd.

Pri pouku smo se veliko pogovarjali 
o zdravi hrani. V petek, 18. novem-
bra, smo pripravili tradicionalni slo-
venski zajtrk in tradicionalno sloven-
sko kosilo. Iz kuhinje sta zadišali jota 
iz repe in okusna jabolčna pita. Ob 
tradicionalnem slovenskem zajtrku 
smo se z učenci pogovarjali o po-
menu zajtrka, prednostih lokalno pri-

oblikovali testo za kruh ter medenjake, 
najmlajši pa so že pri pripravi kokoso-
vih kroglic poskusili vse sestavine. 
Otroci so z veseljem sodelovali in se 

vsak po svojih močeh trudili. Seveda 
so se z dobrotami tudi posladkali in z 
njimi razveselili še starše, saj so nekaj 
sladkih dobrot odnesli tudi domov.
Na dan tradicionalnega slovenskega 
zajtrka, tretji petek v novembru, so 
otroci sodelovali pri pripravi miz in 
pogrinjkov ter uživali v odličnem me-
denem zajtrku. Na vprašanje, kaj ta-
ko diši, pa so otroci iz skupine Polžki 
skupaj z vzgojiteljicama odgovorili kar 
s pesmico, ki so jo spesnili ob dnevu 
slovenske hrane:
»Seme vzklije,
klas zori,
kruh v peči zadiši.
Nanj še medek naložimo in vse v 
usta hitro skrijmo.
Zajtrk to bo zdaj naš pravi, le še 
mleko nalogo opravi.
Naj v navado to nam pride,
saj za želodček to so dobre vile.«
Besedilo in foto: Mojca Klavžar, vodja 
vrtca

V TEDNU, KO OBELEŽUJEMO DAN SLOVENSKE HRANE, je v Vrtcu Bovec in podružnici na 
Žagi še posebej lepo dišalo. Vsaka skupina je pripravila svojo pekovsko ali kuharsko dogodivšči-
no, vrtičkarje in vzgojiteljice pa sta obiskali tudi dve zanimivi gostji.
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Menjava stre{ne kritine na 
stavbi bov{kega TIC

Na objektu nekdanje banke, kamor 
se bo kmalu preselil bovški turistično- 
informacijski center (TIC), so v začet-
ku novembra začeli z menjavo dotra-
jane strešne kritine. Za ta korak se je 
Občina Bovec, ki je s podpisom pogod-
be pred dvema letoma objekt kupila 
od Nove KBM, odločila, ker je ob 
večjih nalivih ponekod že zamakalo. 
Razlog je tudi v tem, da je v notra-
njih prostorih že postavljena nova 
oprema TIC. Tveganje, da bi dotraja-
na streha morebiti popustila in bi 
voda poškodovala notranjo opremo, 
bi bilo neodgovorno in negospodarno.

Za izvedbo je bilo izbrano podjetje 
Konec, občina pa bo za sanacijo na-
menila skoraj 29 tisoč evrov (brez 
davka na dodano vrednost).

V prostorih, kjer zdaj deluje TIC 
Bovec, je predvidena postavitev stalne 
razstave jamarstva na Slovenskem s 
poudarkom na jamskem svetu Kanin-
skega pogorja. V njih bo zaživel tudi 
muzej, ki bo z zgodovino razvoja ja-
marstva oziroma speleoloških odkritij 
v Sloveniji izjemen prispevek k spo-
znavanju podzemnega sveta pri nas.
Besedilo in foto: Milan Štulc

@elja po nadaljnjem 
~ezmejnem sodelovanju in 
krepitvi slovenskega jezika

V želji po nadaljnjem čezmejnem 
sodelovanju in krepitvi slovenskega 
jezika ter zavesti o avtohtoni priso-
tnosti Slovencev na tem območju se 
je v Slovenskem kulturnem središču 
Planika 21. oktobra odvilo delovno 
srečanje. Tega so se poleg predstav-
nikov Urada Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu udeležili tudi 
povabljeni župani severne Gorenjske 
in Primorske ter predstavnik enega od 
društev, ki združuje Slovence v Ka-
nalski dolini. Razprava je tekla pred-
vsem o možnostih sodelovanja na 
gospodarskem in turističnem ter kul-
turnem področju. Posebno pozornost 
so namenili možnostim kandidiranja 
na evropske Interreg projekte, spre-
govorili pa so tudi o potencialu sode-
lovanja v okviru projekta GO! 2025.

Podpredsednik omenjenega središ-
ča Rudi Bartaloth je izrazil potrebo 
po ohranjanju slovenske besede v 
Kanalski dolini in poudaril pomem-
bno vlogo tamkajšnje slovenske šole. 
Spomnil je, da v občini Trbiž deluje 
tako imenovano slovensko okence, 
kjer lahko občani z občino komuni-

cirajo v slovenščini.
Državna sekretarka iz omenjenega 

urada Vesna Humar, ki se je sreča-
nja udeležila v družbi sodelavcev in 
generalnega konzula RS v Trstu Gre-
gorja Šuca, je dejala, da so predstav-
nikom občinskih služb in organov 
hvaležni za vsak projekt ali dogodek, 
ki krepi sodelovanje s slovensko 
skupnostjo čez mejo. Po njenih be-
sedah se v uradu trudijo, da bi okre-
pili slovensko skupnost v Italiji, »zdi 
pa se, da se nekatere zadeve veliko 
lažje izpeljejo na lokalni ravni. O tem 
sva se prej pogovarjala z županom 
Občine Bovec Valterjem Mlekužem, 
ki pravi, da gre tu predvsem za tiste 
pristne, medosebne, prijateljske vezi 
in človeške stike med ljudmi, ki živi-
jo blizu in si delijo razne poglede in 
skrbi, pa tudi ambicije. Ta del je prav-
zaprav neprecenljiv in zato tudi kot 
urad želimo, da se to sodelovanje še 
okrepi.« Izrazila je tudi upanje, da bo 
nova evropska programska perspek-
tiva ponudila nove možnosti za fi-
nanciranje projektov sodelovanja. In 
prav to perspektivo in priložnosti iz 
tega naslova sta v nadaljevanju zbra-
nim predstavila predstavnika Euro-

servisa Andrej Bertok in Mara Čer-
nic.
Povzeto po prispevkih »V Kanalski dolini 
o čezmejnem sodelovanju in krepitvi 
slovenstva« (https://bit.ly/3iqN73O) in 
»Delovno srečanje v Ukvah« (https://bit.
ly/3EJGvFk).

Od helikopterske nesre~e na 
Kaninu minilo pol stoletja

Ob 50. obletnici helikopterske nes-
reče, ki se je zgodila ob gradnji smu-
čišča Kanin, je dva dni pred obletni-
co ob D-postaji krožnokabinske žič-
nice Kanin potekala spominska slo-
vesnost. Namen dogodka je bil inti-
men spomin na Petra Berginca in 
Silva Clementeja, ki sta v tej nesreči 
preminula, hkrati pa spomniti na 
hvaležnost vseh, ki so helikoptersko 
nesrečo preživeli. V ta namen so bili 
povabljeni preživeli in svojci obeh 
smrtno ponesrečenih.

Za kulturni program je na kitari 
poskrbel Andrej Bizjak, učenec Glas-
bene šole Tolmin, katerega mentorica 
je Mirjana Antih Čebokli. Zbrane je 
ob tej priložnosti pozdravil župan 
Občine Bovec Valter Mlekuž, ki je 
dejal, da je »pomembno, da ob spo-
minu pokažemo tudi na to, da celo 

BOVŠKI TIC SE BO SELIL V PROSTORE NEKDANJE BANKE, kjer so v začetku novembra za-
čeli z menjavo dotrajane strešne kritine.

DELOVNEGA SREČANJA V UKVAH so se udeležili tudi podžupanja v funkciji županje Občine 
Tolmin Maša Klavora, bovški župan Valter Mlekuž in podžupan Občine Kobarid Marko 
Miklavič. Foto: Milan Štulc

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

delane hrane ter poudarili pomen 
kmetijstva in čebelarstva za pridelavo 
hrane. Po nagovoru ravnateljice De-
nise Šuler Rutar sta nas v prijetno 
vzdušje pospremili pesmi Čebelar in 
Leti moja čebel'ca. Pesmi sta zapela 
otroški in mladinski pevski zbor ter 
učenci od 1. do 5. razreda. Na har-
moniki sta nas spremljala Lara Škan-
der in Kristjan Arcet. Po nastopu 
smo si ogledali stojnico Čebelarske-
ga društva Bovec, kjer sta nam bov-
ška čebelarja Zdravko Istenič in  

Vesna Komac predstavila delo čebe-
larja, vrste medu, čebelje proizvode 
itd. Posladkali smo se z okusnim 
cvetličnim medom. Na stojnici Mle-
karne Planika pa nam je Teja Kenda 

NA BOVŠKI OSNOVNI ŠOLI SE ŽE VESELI-
JO NOVIH KUHARSKIH DELAVNIC, ki pote-
kajo pod okriljem različnih projektov, kot sta 
na primer Teden kuhanja OŠ Bovec in Tradici-
onalni slovenski zajtrk. Z njimi krepijo zavest 
o pomenu zdrave in lokalno pridelane hrane 
med mladimi, pa tudi zavest o pomenu čebe-
larstva ter kmetijstva. Foto: Tanja Šušteršič
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ob tako hudi nesreči pred 50 leti teh 
zanesenjakov ni moglo nič ustaviti. 
Zgradili so smučišče Kanin, ki obra-
tuje že 50 let. Vse pa delamo na tem, 
da bomo dobili novo žičniško infra-
strukturo. Tudi njim in vam, danes 
prisotnim, smo to dolžni.«

Slavnostni nagovor je pripadel po-
budniku svečanosti, Jožefu Lemutu, 
ki je nesrečo preživel. Ta priznava, da 
je spomin na tiste grozne trenutke in 
kasnejše dneve živ tudi 50 let po tem. 
V svojem nagovoru je najprej opisal 
pristop h gradnji žičniških naprav in 
obudil spomine na načrtovanje grad-
nje. Ob tej priložnosti je podrobno 
opisal dan, ko se je zgodila nesreča. 
»Tistega žalostnega 30. oktobra leta 
1972 smo se dogovorili, da bo heli-
kopter na vrh najprej prepeljal ekipo. 
Bilo nas je 25. Štirje inženirji iz Nove 
Gorice so izrazili željo, da bi jim poka-
zal, kaj smo do takrat naredili. Zato 
let ni potekal po običajni poti, saj smo 
leteli po trasi žičnice. Ob meni je sedel 
Silvo Clemente in njemu sem ves čas 
opisoval opravljena dela. Hitro smo 
prispeli na vrh in Silvu sem povedal, 
da bomo pristali in to je bilo zadnje, 
kar sem z njim spregovoril. Naenkrat 

smo se začeli močno vrteti. Preden 
smo strmoglavili, je Peter Berginc de-
jal in s kretnjo pokazal, naj se vrže-
mo na tla, kar je storil tudi sam. V 
naslednjem trenutku je zaropotalo. 
Strmoglavili smo. Rekli smo, da hva-
la Bogu, da smo živi. Ampak takrat 
je začelo goreti. Jaz sem se rešil pred-
zadnji. Začeli smo se preštevati in 
ugotovil sem, da mojih dveh sosedov 
ni. Hoteli smo pomagati, a je bilo 
stanje brezupno. Ko je helikopter z 
največjim plamenom pogorel, smo se 
približali ... ne bom komentiral po-
drobnosti. Stopil sem do pilota, ki mi 
je povedal, da je helikopterju zmanj-
kalo moči in je letel nekontrolirano. 
Dodal je še, da smo imeli srečo, da 
mu ga je uspelo pripeljati do vrha, da 
se je nesreča zgodila na tem mestu,« 
je Lemut v ganljivem pripovedovanju 
pojasnil do danes manj znane dogod-
ke in okoliščine nesreče.

Sledilo je polaganje spominskega 
venca pod spominsko tablo pokojnima, 
ki sta ga položili Metka Dolinšek, 
hči preminulega Petra Berginca, in 
Katarina Clemente, hči preminulega 
Silva Clementeja. Pokojnikoma so se 
zbrani poklonili z minuto zbranosti.

V nadaljevanju so si lahko ogleda-
li razstavo, ki jo je ob tej priložnosti 
pripravil in v sodelovanju z Rober-
tom Kokošinom postavil Zoran Ru-
tar. Ta bo v času zimske sezone na 
ogled v zadnji sobi s pogledom na 
Bovec, kasneje pa si jo bomo lahko 
ogledali v bovškem kulturnem domu.
Milan Štulc

Vzpostavitev sistema za 
proženje sne`nih plazov

V petek, 11. novembra, je v Bovec 
prispel sistem za proženje snežnih 
plazov Gazex, podjetje Kaskader pa 
je poskrbelo za postavitev. Gre za 
sistem za daljinsko proženje snežnih 
plazov, ki je na kaninskem smučišču 
že deloval, vendar je bil po zaustavi-
tvi žičniških naprav v januarju 2013 
v veliki meri uničen zaradi velikih 
količin snega in nekontroliranih 
snežnih plazov.

Sistem Gazex omogoča kontrolira-
no in načrtovano proženje snežnih 
plazov z računalnikom na daljavo v 
vseh vremenskih razmerah. V pose-
bej za to namenjenem novem zaboj-
niku nad Prevalo so nameščene plin-
ske jeklenke, od tam pa so do »to-
pov« speljane cevi, po katerih ob 

proženju spustijo mešanico plina in 
ob upoštevanju številnih varnostnih 
kod s pomočjo električnega vžigalni-
ka sprožijo udar. Ta sproži zdrs snež-
nega plazu v količinah, ki ne ogroža-
jo žičniške infrastrukture, pripravljav-
ci prog pa lahko začnejo z njihovim 
urejanjem. 

Župan Valter Mlekuž je ob tem 
povedal, da ga veseli, »da smo z Mi-
nistrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo oziroma ministrom Ma-
tjažem Hanom dosegli dogovor za 
financiranje vzpostavitve sistema Ga-
zex s strani države, saj je zagotovitev 
sistema za proženje plazov eden od 
osnovnih pogojev za zagon zimske 
sezone. Z rebalansom smo ta sredstva 
že predvideli v proračunu Občine Bo-
vec za leto 2022, gre pa seveda za 
enako višino na prihodkovni kot tudi 
na odhodkovni strani, in sicer 457 
tisoč evrov. Gre za dogovor Občine 
Bovec z omenjenim ministrstvom in 
Službo vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko. Seveda pa sem 
nadvse vesel tudi, da je oprema pri-
spela pravočasno in da je Kaskader 
prevzel to zahtevno delo v visokogor-
ju.«
Milan Štulc

Utrinki

NOVEMBRA JE BIL NA KANINU PONOVNO POSTAVLJEN SISTEM GAZEX, ki bo omogočal 
kontrolirano in načrtovano proženje snežnih plazov na daljavo. Foto: Slavko Svetlik

SPOMINSKA SLOVESNOST OB 50. OBLETNICI HELIKOPTERSKE NESREČE NA KANINU – 
Ob tej priložnosti sta Katarina Clemente in Metka Dolinšek, hčerki v nesreči preminulih, pod 
spominsko tablo pokojnima položili spominski venec. Foto: Romina Bradaškja

predstavila njihove proizvode, od ka-
terih smo lahko pokušali jogurt s siru-
pom iz smrekovih vršičkov in čebelji 
panj – kislo mleko z medom.
Marija Kravanja, vodja Zdrave šole OŠ 
Bovec

BOV[KO NARE^JE MED NAMI
Bovec – V novembru smo z učenci 
od 4. do 9. razreda bovške OŠ obi-
skali mestno dnevno sobo – Buško 
izbo. V sklopu projekta Buška izba – 

pripovedovanje in bovško narečje 
smo prisluhnili zgodbam Petra 
Cudra, Miloša Domevščka in Izto-
ka Kende. Učenci so z zanimanjem 
poslušali hudomušne pripovedi in se 
kot pripovedovalci dejavno vključevali 
v folklorno srečanje.
Upamo, da je učna ura slovenskega 
jezika v bovščini spodbudila učence 
k zbiranju lokalne slovstvene folklore 
in pripovedovanja zgodb v narečju.
Besedilo in foto: Lucija Šturm, 
učiteljica 4. razreda OŠ Bovec

UČENCI BOVŠKE OŠ SO OBISKALI BUŠKO IZBO in z zanimanjem prisluhnili hudomušnim 
pripovedim v bovškem narečju.
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Utrinki

Ob~ina Kobarid

Ob~ino bo tudi naslednja 
{tiri leta vodil `upan Marko 
Matajurc

V prvem krogu letošnjih lokalnih 
volitev, ki je potekal 20. novembra, je 
bil na mesto župana ponovno izvo-
ljen aktualni župan Marko Matajurc. 
Prejel je 1.676 glasov (74,82 odstot-
ka), njegov protikandidat Robert 
Kavčič pa 564 (25,18 odstotka). Vo-
lilna udeležba je bila 65,73-odstotna.

Ob ponovni izvolitvi se je Matajurc 
zahvalil »za izkazano zaupanje in 

mem, da bomo skupaj ustvarili so-
dobno, razvojno usmerjeno in prija-
zno občino, v kateri so občani na 
prvem mestu.«

Končno poročilo o lokalnih voli-
tvah, ki ga je občinska volilna komisija 
sprejela 21. novembra, je objavljeno 
na spletni strani Občine Kobarid.

Konstitutivna seja novega Občin-
skega sveta Občine Kobarid, na ka-
teri so zaprisegli župan in občinski 
svetniki, je potekala 6. decembra. V 
naslednjem štiriletnem mandatu bo 

16-članski občinski svet sestavljalo 
pet strank in tri liste:
• štirje člani SLS: Srečko Gašperut, 

Marijan Medveš, Marko Miklavič 
in Mateja Urbančič;

• trije člani SDS: Bruno Grosar, Dar-
ko Kurinčič in Darko Rosič;

• trije člani Liste Marko Matajurc »za 
vodo«: Urška Miklavič (nadome-
stna članica Marka Matajurca), Ti-
na Sivec Matelič in Luka Šavli;

• dva člana NSi: Patrik Likar in Pa-
vel Sivec;

priložnost, da kot vaš župan skupaj 
z občinskim svetom delam za našo 
občino in njene prebivalce«. Povedal 
je, da so si »za prihodnost zastavili 
številne projekte na področjih, po-
membnih za občane, lokalno gospo-
darstvo, izboljšanje infrastrukture in 
zdravo pitno vodo. Verjamem, da jih 
bomo uspešno in učinkovito realizi-
rali, saj imamo znanje, izkušnje in 
željo delati v dobro vsem vam. Vese-
lim se sodelovanja z občinskim sve-
tom in krajevnimi skupnostmi. Verja-

MARKO MATAJURC je bil ponovno izvoljen 
za župana. Foto: Kristofer Čepon Povšič KONSTITUTIVNA SEJA NOVEGA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOBARID je potekala 6. decembra. Foto: Nataša Hvala Ivančič

NOVEMBRA JE NA KANINU POTEKALA VA-
JA REŠEVANJA IZ ŽIČNIŠKIH NAPRAV, ki 
se jo je udeležilo 45 jamarskih reševalcev iz 
vse Slovenije.

VAJA RE[EVANJA IZ  
@I^NI[KIH NAPRAV
Kanin – Novembra je na Kaninu po-
tekala vaja reševanja iz žičniških 
naprav, ki smo jo izvedli člani Jamar-
ske reševalne službe (JRS). Tovr-
stno usposabljanje poteka vsako le-
to pred začetkom smučarske sezo-
ne, saj je dobro ponoviti naše zna-
nje za reševanja v primeru zastoja ali 
nesreč na žičniških napravah.

V zgodnih jutranjih urah se je 45 ja-
marskih reševalcev iz vse Slovenije 
zbralo pri spodnji postaji kabinske 
žičnice v Bovcu. Povzpeli smo se do 
postaje C, kjer smo izvedli manevre 
reševanja v primeru zastoja kabin-
ske žičnice. Razdelili smo se v več 
skupin, vsaka pa je samostojno de-
lovala pri reševanju ujetih. Da je vaja 
čim bolj podobna dejanski nesreči, 

v kabini na pomoč vedno čaka nek-
do od nas, ki zaigra ujetega. S po-
močjo teleskopskega droga ali 
priprave za izmet vrvi, tako imenova-
ne frače, namestimo vrv na jekleni-
co. Nato po njej spleza reševalec, ki 
pri kabini uredi manevre, ob tem pa 
miri ujetega. Ko so manevri priprav-
ljeni, namesti ujetega v reševalno ru-
to in ga s pomočjo ostalih reševal-
cev ter vrvne tehnike spusti na var-
no. Potek smo ponovili vsi in doka-
zali, da bomo v primeru tovrstnih ne-
sreč ustrezno izvedli reševanje.
Poleg JRS tovrstna reševanja izvaja-
jo tudi žičničarji, gorska reševalna 
služba in gasilska društva. Nema-
lokrat gre za tesna sodelovanja med 
njimi. Tokratna vaja je sicer potekala 
samo v izvedbi JRS, potekajo pa tu-
di v sodelovanju z drugimi. Vse ome-
njene reševalne službe moramo biti 

usposobljene za reševanje iz žični-
ških naprav. Če pride do nesreče, 
se najprej aktivira bližnje reševalne 
službe, po potrebi pa tudi vse ostale.
Tovrstnih nesreč v Sloveniji ni veliko, 
ko pa se zgodijo, so pogosto pove-
zane s slabimi vremenskimi pogoji, 
zato je reševanje še toliko težje. Ne-
sreč je več v času obratovanja smu-
čišč, kar pomeni v mrzlih dneh, zato 
moramo biti reševalci izredno hitri, 
da ujete ali poškodovane čim prej 
rešimo na varno.

Po besedah vodje JRS Walterja 
Zakrajška smo po izvedbi vaje lah-
ko zadovoljni z našim znanjem. 
Prepričan je, da bomo v primeru 
nesreče, ujete ali poškodovane reši-
li v najkrajšem možnem času.
Besedilo in foto: Mateja Mazgan 
Senegačnik
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• ena članica Gibanja Svoboda: Eri-
ka Tuta;

• en član Neodvisne liste Darko 
Smrekar - Smrk in prijatelji: Darko 
Smrekar;

• en član Liste Roberta Kavčiča: Ma-
rijan Čebokli;

• en član SD: Branko Velišček.
Nataša Hvala Ivančič

Program Veriga dobrih ljudi 
tudi v Kobaridu

Zveza prijateljev mladine Lju-
bljana Moste-Polje je neprofitna, 
nevladna in humanitarna organizaci-

ja, ki s svojimi programi že skoraj 70 
let skrbi za enake možnosti in zdrav 
psihofizični razvoj otrok in mlado-
stnikov ter nudi celovito podporo 
družinam. Njihovo poslanstvo je ot-
rokom in mladostnikom omogočati 
zdrav in spodbuden razvoj, jim daja-
ti pozitivne vzore in ustvarjati prilož-
nosti za tiste, ki živijo v težkih soci-
alnih razmerah.

Poleg programov za prostočasne 
dejavnosti izvajata tudi dva vseslo-
venska humanitarna programa: Botr-
stvo v Sloveniji in Veriga dobrih ljudi. 
Prvi je namenjen otrokom in mlado-
stnikom iz vse Slovenije, ki živijo v 
težkih razmerah. Želi jim omogočiti 
lepše otroštvo in enake možnosti, kot 
jih imajo njihovi vrstniki.

Program Veriga dobrih ljudi pa po-
maga družinam z mladoletnimi otro-
ki, ki so se znašle v težki situaciji in 
same ne zmorejo več nadaljevati. 
Družine na enem mestu prejmejo 
celostno obravnavo in pomoč, da pri-
dejo iz težav in naprej zmorejo brez 
tuje pomoči. Brezplačna terapevtska 
pomoč, ki jo izvaja Nataša Bernik, 
je po novem na voljo tudi v Kobari-
du. Terapevtka je na voljo vsako sre-
do od 15. do 18. ure v Zeleni hiši 
(Trg svobode 16, drugo nadstropje), 
dosegljiva pa je tudi na telefonski 
številki 041-619-026 ali prek e-pošte 
natasa.bernik@zpmmoste.net.
Nataša Hvala Ivančič

Ob~ina Kobarid je Branju 
prijazna ob~ina

Občina Kobarid se je letos prijavi-
la na javni natečaj za pridobitev na-

Spoštovane občanke in občani!
Za nami je še eno pestro leto. Po dveh letih se naše življenje 
le vrača v ustaljene tirnice in vse kaže, da bodo prihajajoči 
prazniki ponovno resnično praznični. Pred nami je čas toplih 
in prijaznih stiskov rok ter prijateljskih objemov. Čas upanja, 
hrepenenja in pričakovanj. Čas, ko si zadamo nove obljube, se 
ponovno sprehodimo po že prehojeni poti in si zaželimo vse 

najboljše za prihodnje.

Čas, v katerem živimo, nam nalaga hiter ritem življenja, ki ga 
vsaj za praznike upočasnite in se posvetite ljudem in stvarem, 
ki vas osrečujejo. Želim vam, da vaše domove napolnita mir in 
toplina skupnega druženja, ki ga izkoristite zase in vam ljube 

ljudi.

V letu, ki prihaja, vam želim veliko zdravja, miru, strpnosti in 
medsebojnega razumevanja. Nove priložnosti naj spremljata 

pogum in optimizem!

Mirne božične praznike in srečno novo leto 2023!

Marko Matajurc, župan Občine Kobarid

ziva Branju prijazna občina, ki ga 
vsako leto, v sodelovanju s Skupno-
stjo občin Slovenije in Ministrstvom 
za kulturo, podeljuje Združenje splo-
šnih knjižnic. Namen pridobitve tega 
naziva je promocija in spodbujanje 
bralne pismenosti, branja ter razvoj 
bralne kulture. Občina Kobarid je 
naziv prejela prvič, in sicer za obdo-
bje treh let. Glede na dejavnosti, po-
vezane z bralno kulturo, pa verjame-
mo, da ne zadnjič.

Občina Kobarid je z ustanovitvijo 
krajevne knjižnice Kobarid v okviru 

javnega zavoda Knjižnica Cirila Kos-
mača Tolmin izkazala izjemno pod-
poro bralni kulturi in branju nasploh, 
obenem pa ohranila tradicijo potujo-
če knjižnice za številne okoliške vasi. 
S tem je zastavila dolgoročno vizijo 
podpore branju in knjigi v svojem 
lokalnem okolju ter si zadala cilj za-
gotavljanja možnost dostopa do in-
formacij, branja in knjig slehernemu 
občanu. Lani je finančno podprla 
novo vozilo potujoče knjižnice in se 
tako zavezala k nadaljevanju podpo-
re spodbujanja bralne pismenosti in 

BREZPLAČNA TERAPEVTSKA POMOČ, ki 
jo v okviru programa Veriga dobrih ljudi izvaja 
Nataša Bernik, je po novem na voljo tudi v 
Kobaridu v Zeleni hiši (drugo nadstropje). Fo-
to: Matej Stres

SPOMINSKI POHOD H KRNSKEMU JEZERU – Čarobno vzdušje poznojesenskega dne v 
osrčju Julijskih Alp je bila enkratna kulisa spominskega dogodka. Foto: Tomaž Šolar

KRN – POHOD SPOMINA 
1918–2022
Krnsko jezero – V spomin na 11. 
november 1918, ki je uradno pome-
nil konec prve svetovne vojne, smo 
se drugo novembrsko soboto zbrali 
na prireditvi Krn – pohod spomina. 
Ta je bila, tako kot vse pred njo, na-
menjena počastitvi spomina na voja-
ke različnih armad, držav in na-
rodnosti, ki so se v nečloveških po-
gojih bojevali na krvavi soški fronti. 
Mnogi med njimi so izgubili zdravje 
ali celo svoja mlada življenja. Slednji 
so danes pokopani v slovenski zem-
lji na vojaških pokopališčih, gosto 
posejanih v zaledju fronte. Ob tem 
se spominjamo tudi konec trpljenja 
beguncev, civilistov in hkrati začetka 
velikega preoblikovanja: ukinitve ali 
ustanovitve novih evropskih držav.

Na tradicionalni prireditvi se je letos 
zbralo okoli 250 pohodnikov, med 
katerimi so bili tudi pripadniki Sloven-
ske vojske, Združenja vojaških gor-
nikov Slovenije, veteranov vojne za 
Slovenijo, predstavniki italijanskih al-
pinov in drugi. Čarobno vzdušje po-
znojesenskega dne v osrčju Julijskih 
Alp je bila enkratna kulisa spominske-
ga dogodka. Ob pesmih Mešanega 
pevskega zbora Sv. Anton iz Kobari-
da in dveh madžarskih glasbenikov 
na citrah ter violini, recitalu Miloša 
Domevščka z Društva 1313 ter vezni 
besedi avtorja tega članka sta zbrane 
nagovorila kobariški župan Marko 
Matajurc in njegov bovški kolega, žu-
pan Valter Mlekuž. Slavnostni govor-
nik je bil namestnik načelnika Gene-
ralštaba Slovenske vojske brigadir 
Franc Koračin, pri polaganju ven-
cev z blagoslovom pa je spregovoril 
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bralne kulture med tistimi, ki živijo 
na demografsko ogroženem, geograf-
sko neugodnem in razpršeno pose-
ljenemu območju. Občina podpira 
branje kot vrednoto in ga prepoznava 
kot dejavnik razvoja, zato na razno-
razne načine spodbuja delovanje za-
vodov, društev in posameznikov, ki 
v vsakdan vključujejo branje in ra-
zvoj bralne kulture. Vsako leto s knji-
go razveseli tudi novorojenčke in 
njihove starše, vrtčevske otroke ter 
učence prve triade pa s knjižnim da-
rilom obdari dedek Mraz.

Branje in razvoj bralne kulture 
spodbuja tudi prek drugih komuni-
kacijskih kanalov. Skupaj z ostalima 
posoškima občinama financira izdajo 

SOČAsnika, kjer so v rubriki Knjižna 
polica predstavljena dela posoških 
avtorjev in tista, ki so vsebinsko ve-
zana na naše kraje. S tem spodbuja 
informiranje javnosti z novostmi in 
prispeva k spodbujanju branja. Na 
Primorskem valu lahko v programu 
Kulturne drobtinice prisluhnete vse-
binam, ki so povezane z izvajalci na 
področju kulture – s pisatelji, pesniki 
in literarnimi deli.
Nataša Hvala Ivančič

Strokovno sre~anje 
ravnateljev severno-
primorskih vrtcev in {ol

V četrtek, 24. novembra, je v ko-
bariškem Domu Andreja Manfreda 

STROKOVNO SREČANJE DELEŽNIKOV IN ODGOVORNIH S PODROČJA DELOVANJA PRED-
ŠOLSKE IN ŠOLSKE VZGOJE V OBČINAH BOVEC, KANAL OB SOČI, KOBARID IN TOLMIN – 
Dogodek se je zaključil z dogovorom, da se pred koncem leta sestane ožja delovna skupina 
ravnateljev, svetovalcev ter županov, in sicer z namenom še boljšega sodelovanja ter skupnega 
dela za dobro otrok in mladine, ki živijo ter se izobražujejo v dolinah Soče, Idrijce in Bače.

Utrinki

potekalo letno srečanje ravnateljev 
severnoprimorskih vrtcev, osnovnih 
in srednjih ter glasbene šole. Kot je 
v uvodu povedal koordinator srečanja 
Ciril Makovec, ravnatelj OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči, je dogodek 
namenjen povezovanju in iskanju 
rešitev za izzive, s katerimi se sreču-
jejo vsi deležniki s področja delova-
nja šolske in predšolske vzgoje v 
občinah Bovec, Kanal ob Soči, Koba-
rid in Tolmin. »Skupno delo in pove-
zovanje pripelje do bolj strokovnih, 
racionalnejših in boljših rešitev,« je 
prepričan Makovec, ki je tudi vodil 

prvi del srečanja.
V tem delu so zbrani obravnavali 

aktualne teme s področja delovanja 
omenjenih izobraževalnih institucij. 
Fokus je bil usmerjen predvsem v 
novosti, ki se pripravljajo na zakono-
dajnem in strokovnem področju. Sle-
dila je razprava, kjer so med drugim 
obravnavali kadrovsko problematiko, 
s katero se v zadnjih letih srečujejo 
tudi v izobraževalnih ustanovah, kjer 
primanjkuje določenih kadrov. Raz-
pravljali so še o problematiki višanja 
cen stroškov, na katere vpliva obču-
tno povišanje cen energentov, suro-

OBČINA KOBARID JE PREJELA NAZIV BRANJU PRIJAZNA OBČINA. Priznanje je v začetku 
meseca prevzel župan Marko Matajurc. Foto: arhiv Združenja splošnih knjižnic

tudi Andor Ferenc Dávid, madžarski 
veleposlanik v Republiki Sloveniji. 

Tradicionalni spominski pohod h 
Krnskemu jezeru je tudi letos potekal 
pod okriljem Organizacijskega odbo-
ra Krn – pohod spomina 1918–2022 
in Kobariškega muzeja ob sodelova-
nju z drugimi soorganizatorji.
Martin Šolar, direktor Kobariškega 
muzeja

ZAKLJU^NO DR@AVNO 
SRE^ANJE LITERATOV
Kobarid – V organizaciji Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD) in njegove območne izposta-
ve (OI) Tolmin je prvo nedeljo v no-
vembru potekalo državno srečanje 
odraslih literatov. Na literarnem nate-
čaju V zavetju besede, ki ga vsako 
leto razpišeta JSKD in revija Mentor, 
je letos z besedili sodelovalo 156 li-
terarnih ustvarjalcev. Z zado-
voljstvom ugotavljamo, da se je šte-
vilo prijavljenih piscev po dveh letih 
epidemije ponovno povečalo. Veči-

no besedil obsegajo pesmi, manj je 
proznih besedil, dramskih del pa je 
bilo tokrat pravljičnih sedem.

Za vse sodelujoče avtorje je bilo or-
ganiziranih šest regijskih srečanj z 
delavnicami; srečanje za Primorsko 
je potekalo septembra v Tolminskem 
muzeju. Te so vodili strokovni spre-
mljevalci dr. Alja Adam, mag. Gab-
riela Babnik, dr. David Bedrač, 
Barbara Korun, dr. Zoran Pevec 
in Marjan Pungartnik. Ti so izbrali 
25 avtorjev za državno raven, ki so 

se družili v Kobaridu.

V prijetni družbi ustvarjalnih posame-
znikov je na nedeljski dopoldan pod 
mentorstvom državne selektorice 
Ane Porenta potekala delavnica z 
naslovom Prisluškovanje. Udeležen-
ci so se nato sprehodili na Kostnico 
in dan zaključili s prireditvijo ter po-
delitvijo priznanj. Ob tej priložnosti 
smo podelili knjižne nagrade najbolj-
šim avtorjem samozaložniških knjig 
leta 2021 (Nataši Barbiš Frank, 
Roku Bohincu, Alešu Jelenku, 

Katarini Keček, Francu Korenu, 
Mihu Mohorju in Nataliji Pavlič) 
ter priznanja finalistom natečaja V 
zavetju besede (Nives Gogala, 
Bogdanu Kastelicu, Senadu 
Smajiću, Dimitriju Škrku in Andre-
ini Trusgnach). Prisotni avtorji so z 
nami delili odlomke besedil.

Večer so zaokrožile pripovedi Rena-
te Lapanja, performans Nine Je-
reb in kitarska melodija Sebastjana 
Grega.
Silva Seljak, vodja JSKD OI Tolmin

GLASBENO-POETI^NI VE^ER
Kobarid – Ladin večer ljubezenske 
poezije je z leti postal osrednji dogo-
dek Kulturnega društva Nit – Posočje, 
Benečija, Rezija (KD Nit), kar se čuti 
v posebnem vzdušju, ki nas vsako 
jesen, ko se spet srečamo, preveva. 
Gre za praznovanje našega delova-
nja, druženja, izražanja skozi poezijo 
in glasbo ter predajanja vsega tega 
drugim, našim prijateljem, znancem, 
ki se nam na ta dan pridružijo kot 

ZAKLJUČNO DRŽAVNO SREČANJE LITERATOV – V prijetni družbi ustvarjalnih posameznikov 
je na nedeljski dopoldan potekala delavnica z naslovom Prisluškovanje. Foto: Matej Maček
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vin (za pripravo hrane) in storitev. 
Zato so zbrani med drugim iskali 
možnosti dodatnih virov financiranja. 
Beseda pa je stekla tudi o dolgoletni 
zamisli, da bi se javna naročila za 
javne zavode prenesla na občine.

V drugem delu srečanja so se rav-
nateljem in strokovnim občinskim 
službam pridružili še župani omenje-
nih občin in direktorji javnih zavodov 
s področja izobraževanja, kulture, 
športa in mladine. Zbrane je na za-
četku pozdravil in nagovoril gostujo-
či župan Marko Matajurc, v nada-
ljevanju pa jim je Makovec predstavil 
šolsko delo severnoprimorskih šol in 
načrte za prihodnje ter vizijo za 
ustvarjanje njihove dodane vrednosti.

V nadaljevanju so pozornost na-
menili tudi izmenjavi trenutno najvi-
dnejših dosežkov v zadnjih dveh 
mesecih in izkušenj s področja med-
narodnega delovanja (Erazmus+).
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič 

Spominska slovesnost na 
kostnici

Pri italijanski kostnici nad Kobari-
dom je 22. oktobra potekala tradici-
onalna spominska slovesnost, na 
kateri so se poklonili padlim v prvi 
svetovni vojni in položili vence. Zbra-
ne so nagovorili minister za obrambo 
RS Marjan Šarec, veleposlanik Re-
publike Italije v Sloveniji Carlo Cam-
panile, generalni konzul Italije v 

Kopru Giovanni Coviello, županja 
Občine Čedad Daniela Bernardi in 
župan Občine Kobarid Marko Ma-
tajurc.

Minister je v spomin na padle vo-
jake med prvo svetovno vojno in ob 
105. obletnici kobariške bitke spom-
nil, da je prejšnje stoletje svet teme-
ljito pretreslo. »Pretreslo je tudi naš 
narod in našo domovino. Domačini 
v Posočju so skozi svojo dolgo in krva-
vo zgodovino še kako občutili, kaj 
pomenijo vojne in vojaški spopadi, 
kaj pomeni trpljenje. Samo v zadnjih 
nekaj več kot stotih letih sta te kraje 
za vedno zaznamovali dve svetovni 
vojni ter vojna za samostojno in ne-
odvisno Slovenijo. Še posebej je pre-
bivalstvo Posočja prizadela prva sve-
tovna vojna, ki je dolini prinesla 
mnogo gorja, uničene domove, razse-
ljene družine ter ogromno število 
mrtvih vojakov.« Matajurc je spom-
nil, da so se zbrali na mestu, »ki nas 
znova in znova opominja na krvave 
grozote, ki so pred več kot sto leti 
močno prizadele kraje ob reki Soči in 
zarezale v življenja tukajšnjih prebi-
valcev. Spomini na ta okrutna deja-
nja ostajajo in nas dnevno opominja-
jo na nesmisel vojn in nasilja.«

Padlim so se poklonili številni 
predstavniki italijanskih in slovenskih 
oblasti ter društev. Spominska slove-
snost se je nadaljevala na kobariškem 
pokopališču, kjer je zbrane nagovoril 

načelnik Upravne enote Tolmin mag. 
Simon Leban.
Nataša Hvala Ivančič

^udovita narava Slovenije 
skozi objektiv Silva Jelin~i~a

V četrtek, 20. oktobra, je v dvorani 
Kulturnega doma Simona Gregorčiča 
v Kobaridu potekala premierna 
predstavitev novega filma Silva Je-
linčiča - Pančota z naslovom Čudo-
vita narava Slovenije. Obiskovalci so 
na začetku z zanimanjem prisluhnili 
besedam avtorja, ki je skozi pogovor 
z moderatorjem večera pripovedoval 
o zadnjih 20 letih delovanja v Lovski 
družini (LD) Kobarid in razlogih, 

zakaj je orožje – večinoma – zame-
njal za fotografski aparat ter kamero.

Silvo je ljubitelj narave že od mla-
dosti. Ko je dopolnil 24 let, si je ku-
pil prvo kamero Super 8 in začel s 
prvim snemanjem narave. Ljubezen 
do narave in divjadi ga je prevzela 
tako močno, da s seboj poleg puške 
vzame še kamero in fotoaparat ter 
posname čudovite prizore. Te je 
strnil v 54-minutni film, ki pa ni nje-
gov prvi. To je bil Poslednji boj, za 
katerega je prejel več nagrad, med 
drugim v Trstu in Mariboru leta 2010 
ter 2019. Leta 2015 je na 23. medna-
rodnem filmskem videonatečaju Tro-
feo Trieste prejel pokal za prvo mesto 

Utrinki

TRADICIONALNA SPOMINSKA SLOVESNOST, na kateri so se poklonili padlim v prvi svetovni 
vojni, je konec oktobra potekala pri kostnici nad Kobaridom. Foto: Nika Vrhovnik

LETOŠNJI LADIN VEČER sta konec oktobra v Kobaridu zaokrožili poezija in glasba. Foto: Bor-
ja Bolčina

nastopajoči gostje ali obiskovalci.

Letošnji glasbeno poetični večer 
smo 28. oktobra v Domu Andreja 
Manfrede soustvarjali skupaj z lite-
rarno gostjo, pesnico Marušo Mu-
gerli Lavrenčič iz Goriških brd, 
mladim pesnikom iz Kobarida Mla-
denom Agbabejem in igralcem Si-
monom Dobravcem. Nastopili so 
tudi učenci OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid in gledališkega krožka Slav-
ček pod mentorstvom Nine Melinc 
in Nataše Špolad Manfreda, pev-

ka Iva Mozetič in učenci kobariške-
ga oddelka Glasbene šole Tolmin 
Miha Razpet, Žan Sivec in Žiga 
Štenkler. Brali smo pesmi, ki smo 
jih sami napisali, pa tudi take, ki so 
nastale pod peresom pesnikov.

V priložnostni knjižici 12. Ladin ve-
čer, ki smo jo podarili tudi obiskoval-
cem, so objavljene pesmi članov KD 
Nit, letošnjih literarnih gostov in pe-
sniških prijateljev.
Marjeta Manfreda, predsednica 
društva KD Nit

Z ERASMUSOM V FIRENCE
Firence (Italija) – Na OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid smo uspešno 
zaključili prvo leto mobilnosti v okviru 
sedemletne akreditacije programa 
Erasmus+, ki smo jo prejeli v lan-
skem šolskem letu. V oktobru smo 
pogumno zakorakali v drugo leto in 
ga začeli z mobilnostjo učencev.
Konec oktobra se je 12 učencev os-
mih razredov v spremstvu dveh uči-
teljic z vlakom podalo v Firence na 
obisk partnerske šole ITT Marco Po-

lo, srednje turistične in jezikovne šo-
le. Dijaki in učitelji so jih zelo lepo 
sprejeli. Šola je zelo velika; ima 
1.600 dijakov od 14. do 18. leta 
starosti. Spoznali so dijake 1. d ra-
zreda turistične smeri, ki so bili nji-
hovi vodiči. Razložili so šolski sistem 
v Italiji in veliko spraševali o našem. 
Razdelili so se v pet skupin in se med 
seboj družili kar dva dni. Naši učenci 
so Slovenijo in našo šolo predstavili 
tudi v italijanščini, saj nekateri obi-
skujejo izbirni predmet italijanščina. 

UČENCI KOBARIŠKE OSNOVNE ŠOLE so oktobra obiskali srednjo turistično in jezikovno šolo 
v Firencah. Foto: Martina Zorč Melinc
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za film Kraljestvo medveda, na med-
narodnem festivalu nekomercional-
nega filma v Mariboru pa leta 2011 
prvo nagrado za film Skriti svet na-
rave. Za njegove uspešne dosežke na 
področju fotografije in snemanje do-
kumentarnih filmov na temo divjadi 
ter narave je leta 2013 prejel prizna-
nje Občine Kobarid, leto pred tem pa 
plaketo Lovske zveze Slovenije (LZS) 
za lovsko kulturo druge stopnje.

Film Čudovita narava Slovenije je 
z vmesnimi premori nastajal sedem 
let. Kadri so bili posneti v različnih 
letnih časih v Triglavskem narodnem 
parku, na Bovškem, Matajurju, Ko-

bariškem Stolu, ob reki Soči in Koče-
vskih gozdovih. Koliko truda in časa 
je bilo potrebnega, koliko juter, veče-
rov in noči je preživel zunaj, da je 
nastal film, je težko oceniti. Čudovi-
ti so posnetki svatovskega petja ru-
ševca, življenja svizca in rasti mladi-
ča planinskega orla v gnezdu. Tu so 
še posnetki vidre in majhnega vo-
domca pri lovljenju ribic ob Soči, pa 
tudi kozorogi, jelen, gams in srnjaki. 
Prvič smo izvedeli, da se v zadnjih 
štirih letih poleti na bregovih Soče 
zadržuje in gnezdi tudi pisana ptica 
čebelar. Obiskovalci premierne 
predstavitve filma so opazili, da v 

filmu ni divjega prašiča, volka in risa. 
Kot je zatrdil avtor, je snemanje ome-
njenih živali njegova velika želja in 
projekt za naslednja leta.

Na predstavitvi so bili poleg lo-
vskih tovarišev iz Posočja prisotni 
tudi direktor strokovne službe LZS 
mag. Božo Zakrajšek, strokovni so-
delavec na LZS Gregor Bolčina, 
predsednik Lovske zveze Gornjega 
Posočja Aljoša Mozetič in njen pod-
predsednik Valter Čebokli ter stare-
šina LD Kobarid Igor Volk. Pogovor 
je po končani prireditvi nanesel tudi 
na predlog, da bi ta film dobil pot v 
vse osnovne šole v Sloveniji, saj bi 
tako učenci v učnem procesu spoz-
nali naš čudoviti svet narave.
Vojko Hobič

Leto{nja turisti~na sezona 
odražala odtenke ro`nate

Skupaj z novim koledarskim letom 
so v Kobarid začeli prihajati turisti. 
V januarju jih je bilo nekaj deset, 
potem pa se je število vsak mesec 
povečevalo. Vrhunec obiskovalcev 
smo kot po navadi zabeležili v avgu-
stu, torej na višku poletne sezone. 
Tudi letos so tako kot pretekla leta 
med gosti prevladovali obiskovalci iz 
Nemčije, zaznali pa smo povečanje 
prihodov Špancev, Francozov in na-
ših sosedov Hrvatov. Glede na ocene 
lahko z gotovostjo rečemo, da je le-
tošnje število obiskovalcev Kobariške-

ga primerljivo z letom 2019.
Skozi celotno sezono je bilo v Ko-

baridu moč opaziti odtenke rožnate, 
ki so nakazovali na največji dogodek 
v dolini Soče, ki je vrhunec dosegel 
27. maja. Prihod prestižne kolesarske 
dirke Giro d'Italia oziroma dogajanje 
v sklopu slovenske zgodbe, ki smo 
jo poimenovali Soča & Giro, je v na-
šo dolino privabilo obiskovalce od 
blizu in daleč, na dan kolesarske dir-
ke pa se je ob trasi v Sloveniji zbralo 
več kot 25.000 navijačev. Za dolino 
Soče je bila to odlična priložnost pro-
mocije predvsem športne, turistične 
in kulinarične ponudbe ter naravnih 
danosti, ki smo jo s pomočjo vseh, 
ki so pomagali pri soustvarjanju do-
godka, uspeli popolnoma izkoristiti. 
Kot potrditev odlično opravljenega 
dela s ponosom sporočamo, da je 
Turizem Dolina Soče novembra od 
Kolesarske zveze Slovenije prejel pri-
znanje za doprinos h kolesarstvu.

Oktobra se je na kobariški plac, v 
tisti »stari« podobi vrnil Jestival oku-
sov in umetnosti, kateremu smo letos 
dodali kanček medenih zgodb. Z no-
vembrom pa je svoja vrata zaprla 
tudi vstopna točka slapa Kozjak, ki 
si ga je ogledalo več kot 72 tisoč obi-
skovalcev.

Dobre in uspešne zgodbe je mogo-
če napisati in izpeljati le s povezova-
njem ter sodelovanjem. To smo sku-
paj z lokalno skupnostjo dokazali pri 

Utrinki

NA PREMIERNI PREDSTAVITVI NOVEGA FILMA Z NASLOVOM ČUDOVITA NARAVA SLOVE-
NIJE so obiskovalci z zanimanjem prisluhnili besedam avtorja Silva Jelinčiča - Pančota, ki je 
skozi pogovor predstavil zadnjih 20 let delovanja v Lovski družini Kobarid in razloge, zakaj je 
orožje – večinoma – zamenjal za fotografski aparat ter kamero. Foto: Gorazd Černuta

Njihova šola je bila našim učencem 
zelo všeč zaradi stenskih poslikav, 
velikosti okolice in prijaznih otrok, ki 
so bili zelo gostoljubni ter odprti.

Take mobilnosti so še posebej dra-
gocene za učence, saj nanizajo veli-
ko nepozabnih spominov, učitelji pa 
dobijo vpogled v druge šolske siste-
me in drugačne načine poučevanja. 
Med šolskim letom bomo nadaljevali 
z različnimi izobraževanji in mobil-
nostmi v okviru Erasmus+, kar bo v 
našo šolo prineslo veliko svežine.
Urška Mlekuž Vončina, koordinatorka 
Erasmus+, OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid

»TOT ZIENS« … DO 
NASLEDNJEGA SRE^ANJA
Assen, Groningen (Nizozemska) – 
Projekt Erasmus+ smo na Gimnaziji 
Tolmin otvorili s srečanjem v državi, 
ki je približno dvakrat večja od naše 
in ima 200 metrov nižjo nadmorsko 
višino od povprečne slovenske. V 
mestu, ki je poznano po motocikli-

stičnem dirkališču in poletnem ples-
nem festivalu, smo s sovrstniki iz 
Nemčije, Nizozemske in Španije 
preživeli štiri nepozabne dneve. 
Spoznali smo drugačen način življe-
nja, saj smo v šolo in nazaj kolesarili 
– eni najmanj 15 minut, drugi pa tu-
di po 30 kilometrov.

Prvi dan smo spoznali tamkajšnjo 
šolo, poimenovano po nizozem-
skem slikarju Vincentu Van Gog-
hu. Učili smo se škotske ljudske 
plese in ustvarjali »land art«, popol-
dan pa raziskovali mesto. Spoznavali 
smo tradicionalno nizozemsko hra-
no, na primer klobase z zeljem in 

krompirjem. Naslednji dan smo čas 
namenili temi projekta: odstranjevali 
smo agresivne tujerodne rastline ob 
ledeniškem jezeru in preučevali ka-
mnine, dejavnosti pa zaključili s pi-
knikom na ovčji farmi. Ogledali smo 
si tudi muzej, obiskali kino ali igrali 
nizozemske namizne igre. Tretji dan 
je minil v športnem duhu. Obiskali 
smo ponos Assna – dirkališče TT 
circuit, prepoznavno po dirkah Moto 
GP. Sledil je najzabavnejši del dne-
va, kjer smo se pomerili v bovlingu 
in poskusili tradicionalne ocvrte 
mesne kroglice. Zadnji dan smo z 
lesenimi palčkami ustvarjali figure in 
si v Groningenu ogledali muzej ab-
straktne umetnosti ter mestno sre-
dišče. Izvedeli smo, da je to mesto 
znano po dobrih univerzah, zato 
znanje tu nabira tudi veliko tujih štu-
dentov.

Srečanje je bilo med drugim nepo-
zabno zaradi nenavadnega zajtrka (z 
maslom namazan kruh, posut s čo-
koladnimi mrvicami), družabnih ljudi, 
pravljičnih hišk ob kanalih in kak-

TOLMINSKI GIMNAZIJCI SO MED ERAZMUS+ OBISKOM NA NIZOZEMSKEM obiskali ponos 
Assna – dirkališče TT circuit, prepoznavno po dirkah Moto GP. Tu so se fotografirali z dirkalnimi 
avtomobili in se celo povzpeli na podij za zmagovalce. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin
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organizaciji številnih dogodkov. Hva-
ležni smo vsakemu posamezniku, ki 
je dodal vrstico, poglavje ali pa kar 
celo stran v našo letošnjo zgodbo.
Katja Strašek, TIC Kobarid

Prazni~ni december
Praznične luči so v Kobaridu tra-

dicionalno zagorele na Miklavžev 
večer, ko se je na kobariški trg po 
dveh letih vrnila Miklavževa tržnica 
z bogato ponudbo lokalnih izdelkov, 
pestrim kulturnim programom in 
prihodom Miklavža.

Praznično dogajanje se je nadalje-

valo s srečanjem starejših občanov, 
ki so se ob prijetnem kulturnem pro-
gramu učencev OŠ Simona Gregor-
čiča Kobarid in Glasbene šole Tol-
min družili ter pletli vezi. Srečanje 
sta po dveh letih ponovno organizi-
rala Območno združenje Rdečega 
križa Tolmin in Občina Kobarid. 
Starejši občani so ob prazničnem ča-
su prejeli srčne medvedke. Posebej 
zanje so jih zašile pridne roke pro-
stovoljk, imenovane Nitke, in učen-
cev kobariške OŠ ter Podružnične 
šole Breginj z mentoricami.

Letos rojene otroke in njihove star-
še je na novoletnem srečanju novo-
rojenčkov sprejel župan Marko Ma-
tajurc, ki jim je v imenu Občine 
Kobarid čestital ter podaril darilo. 

Utrinki

Vsem skupaj je zaželel vse dobro v 
letu, ki prihaja. V občini Kobarid se 
je v času od 15. novembra 2021 do 
15. novembra 2022 rodilo 30 otrok.

Praznični čas bo 15. decembra z 
nastopom v kobariškem kulturnem 
domu popestrila Klapa Skala, sledi 
pa še dobrodelni božično-novoletni 
koncert Darje Švajger in pevskih 
zborov iz občine Kobarid, ki bo po-
tekal 26. decembra v Kobaridu.

Dedek Mraz bo najmlajše obiskal 
19. decembra. Otroci si bodo lahko 
ogledali tudi predstavo Nenavadno 
darilo v izvedbi Miškinega gledali-
šča.

Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE JE TURIZMU DOLINA SOČE PODELILA PRIZNANJE ZA DOPRINOS H KOLESARSTVU. Za dolino Soče je 
bil prihod Gira d'Italia odlična priložnost promocije predvsem športne, turistične in kulinarične ponudbe ter naravnih danosti. Foto: arhiv Kolesar-
ske zveze Slovenije

šnem žulju, ki smo si ga prikolesarili. 
Slovo je bilo težko, saj smo se udele-
ženci med seboj zelo povezali. Zato 
se že veselimo ponovnega srečanja, 
ki bo marca v Tolminu. Naj zaključim 
po nizozemsko: »Tot ziens!« ... do 
naslednjega srečanja.
Urša Skočir, dijakinja 3. letnika 
Gimnazije Tolmin

TOKRATNI ERASMUS+ 
GIMNAZIJCE POPELJAL NA 
KANARSKE OTOKE
Kanarski otoki – Med najbolj žele-
ne destinacije, kamor bi si dijaki že-
leli oditi na izmenjavo, zagotovo so-
dijo Kanarski otoki. Takšna sreča je 
doletela pet dijakov četrtega letnika 
Gimnazije Tolmin, ki smo med 15. in 
22. oktobrom za en teden odpoto-
vali na otok Gran Canaria. Tu je po-
tekalo tretje srečanje programa 
Erasmus+, v sklopu katerega se od-
vija tudi projekt »Creating Critical 
Thinkers Today – Solving Pro-
blems Tomorrow«, v katerega je 

vključena naša gimnazija. Skupaj s 
sovrstniki iz Norveške, Romunije, 
Španije in Turčije smo raziskovali 
pomen demokracije v svetu ter razli-
ke tega sistema med državami.
Program srečanja se je začel v šoli 
naših gostiteljev. Kot zanimivost naj 
omenim, da se njihova izobraževal-

na ustanova ne nahaja pod eno stre-
ho velike stavbe, temveč gre za 
manjše naselje rumenih okroglih hi-
šk, v vsaki od teh pa je učilnica za 
določen šolski predmet. Ker je na 
otoku ves čas približno enako toplo, 
dežuje pa le redkokdaj, dijaki odmo-
re v glavnem preživljajo na prostem. 

Mogoče prav zaradi tega pouk doži-
vljajo bolj sproščeno kot mi, vse je 
tudi manj organizirano v primerjavi z 
našim sistemom, pojma pravočas-
nost pa skorajda ne poznajo.

Popoldneve smo preživljali z gostite-
lji, največkrat na plaži. Nenavaden 
nam je bil pogled na črne mivkaste 
plaže, nastale iz vulkanskih kamnin, 
ogromne kaktuse, številne palme in 
polmetrske kuščarje, ki so se sončili 
na skalah ob morju. Eden od popu-
larnejših športov na otoku je surfa-
nje, v katerem smo se imeli možnost 
preizkusiti tudi nekateri slovenski di-
jaki. Kot začetniki se niti nismo od-
rezali preveč slabo.

Domov smo se vrnili utrujeni, a polni 
prijetnih vtisov, ki nam jih je srečanje 
pustilo. Po vrnitvi z izmenjave smo 
gotovo začeli bolj ceniti to, kar nam 
je pogosto samoumevno –, da ima-
mo reke in pitno vodo iz pipe. Prebi-
valci Kanarskih otokov lahko o tem 
le sanjajo.
Lara Fortunat, dijakinja 4. letnika, 
Gimnazija Tolmin

PET DIJAKOV ČETRTEGA LETNIKA GIMNAZIJE TOLMIN je v okviru programa Erasmus+ med 
15. in 22. oktobrom za en teden odpotovalo na otok Gran Canaria. Foto: arhiv Gimnazije Tol-
min
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Novi `upan Ob~ine Tolmin je 
Alen ^erv

Prvič po letu 2006 smo volivci v 
občini Tolmin izvolili novega župana. 
V drugem krogu letošnjih lokalnih 
volitev, ki je potekal 4. decembra, je to 
postal Alen Červ, kandidat Socialnih 
demokratov. Prejel je 2.505 oziroma 
51,50 odstotkov glasov, njegov proti-
kandidat Oton Bratuž iz Slovenske 
demokratske stranke pa 2.359 ozi-

Utrinki

NOVI TOLMINSKI ŽUPAN ALEN ČERV bo na 
čelo občine stopil 23. decembra. Foto: iz 
osebnega arhiva

roma 48,50 odstotkov glasov. Volilna 
udeležba je bila 53-odstotna.

»Ob prevzemu županske funkcije 
se zahvaljujem vsem občankam in 
občanom, ki so se odpravili na vo-
lišča in s tem prispevali svoj delež k 
sooblikovanju naše prihodnosti. Viso-
ka volilna udeležba dokazuje, da 
želje in volje med ljudmi ne manjka. 
Naklonjeno zaupanje sprejemam z 
veliko odgovornostjo, da realiziramo 
začrtane cilje ter občino Tolmin usme-
rimo na pot prodornih in ambicio-
znih občin. Računam na sodelovanje 
z vsemi akterji, saj so pred nami ve-
liki izzivi, pri premagovanju katerih 
moramo črpati iz vseh razpoložljivih 
virov. Ob zaključku tega supervolilne-
ga leta pa nam želim predvsem mir-
ne in tople praznike,« je po izvolitvi 
povedal Červ.

Po prvem krogu lokalnih volitev 
20. novembra, v katerem je glasovalo 
skoraj 58 odstotkov volilnih upravi-
čencev, se je poslovila Maša Klavora, 
ki je v tekmo vstopila s podporo vo-
livcev in prvopodpisanim dolgolet-
nim županom Urošem Brežanom. 
Tedanja podžupanja v funkciji župa-
nje, ki je vodenje Občine Tolmin 

prevzela junija z Brežanovim odho-
dom v ministrske vrste, je prejela 
1.370 oziroma 26,01 odstotka glasov, 
Červ 1.865 oziroma 35,41 odstotkov 
glasov in Bratuž 2.032 oziroma 38,58 
odstotkov glasov.

V prihodnjem štiriletnem mandatu 
bo 22-članski občinski svet sestavlja-
lo pet strank in dve listi:
• pet članov SDS: Aleš Bizjak, Oton 

Bratuž, Renato Leban, Gregor 
Poljak in Justin Rutar,

• pet članov SD: Žan Isakoski Dro-
le, Kristina Lesjak, Renata Pavc, 
Tomaž Štenkler Mitja Taljat,

• trije člani Gibanja Svoboda: Bojan 

Drole, Ivan Makuc in Dijana Ško-
brne,

• trije člani liste Maša Klavora z eki-
po: Gregor Lapanja, Maša Klavo-
ra in Igor Vezovnik,

• trije člani liste Skupaj: Sergej Ču-
jec, Grega Rodman in Alenka 
Zgaga,

• dva člana NSi: Miha Mežnar in 
Lenart Rutar,

• en član SLS: Klemen Šavli.
Ustanovna seja, na kateri bodo po-

leg novoizvoljenega župana zapriseg-
li tudi člani občinskega sveta, bo v 
četrtek, 22. decembra.
Špela Kranjc

Drage občanke in cenjeni občani,
ob zaključku leta vam želimo, da prihajajoče praznike preživite 
v družbi tistih, ki vam pomenijo največ in ki imajo to moč, da v 
vas zbudijo najlepše občutke. Naj se prijetno praznično razpo-
loženje razširi tudi v leto 2023, v katerem vam želimo predvsem 

obilje tistega, kar bi vsak od vas trenutno najbolj potreboval.

Srečno!

Občinska uprava Občine Tolmin

KAKO POTEKA POUK V  
DE@ELI OGNJA IN LEDU
Reykjavik (Islandija) – S kolegico 
Viko Perinčič sva se v začetku no-
vembra v okviru projektov Erasmus+ 
pridružili učiteljem na šoli Verzlunar-
skoli Islands v Reykjaviku na Islandi-
ji, kjer sva spremljali njihovo delo v 
razredu in izven njega z namenom, 
da se naučiva kaj novega. Niso naju 
razočarali, saj je navsezadnje Islan-
dija dežela, kjer je bila ena prvih šol 
ustanovljena že davnega leta 1056.

Prvi vtis je bil, da so v šoli, ki je so-
dobno in prijetno opremljena, vsi za-
dovoljni – tako dijaki kot učitelji. 
Razlog tiči verjetno v dejstvu, da je 
dobro poskrbljeno, da se posa-
mezniki počutijo prijetno in sprošče-
no. Poleg modernih učilnic, knjižni-
ce z najnovejšim gradivom, jedilnice 
in sodobnih predavalnic za dijake so 
nama bili všeč prostori za učitelje, ki 
lahko delajo v računalnici, imajo 

svoje prostore za pripravo na pouk 
ali pa se družijo v prostoru, ki je 
hkrati tudi jedilnica.

Najbolj pa naju je navdušil pouk. Opa-
zovali sva ure tujih jezikov pri kar os-
mih različnih učiteljih in lahko videli 
prav toliko različnih učnih oblik. Pouk 
je večinoma osredinjen na dijake, ki 
samostojno ali v skupinah rešujejo 
probleme in naloge, učitelji pa delo 
koordinirajo ter nadzirajo. Nekaj ur je 
bilo sicer izvedenih tudi na frontalen 
način, ki pa je vseeno vseskozi v pro-
ces aktivno vključeval dijake. Opazili 
sva, da so dijaki vedno dobro motivi-
rani in sproščeni, kar dodatno pri-
speva k večjemu uspehu pri učenju 
ter pridobivanju novega znanja.

V intervjuju s koordinatorjem projek-
ta Armannom Halldorssonom sva 
povedali, da sva zelo veseli, da sva 
imeli priložnost videti, kako na Islan-
diji deluje podobna šola, kot je na-
ša. Domov sva se vrnili z veliko novi-
mi, uporabnimi zamislimi in čas je, 

da jih nekaj preneseva tudi na našo 
šolo.
Zvonka Dalić Rink, profesorica 
angleščine na Gimnaziji Tolmin

TOLMINSKI OSNOVNO[OLCI 
NA IZMENJAVI V [PANIJI
Santa Cruz de La Palma ([panija) – 
V okviru projekta Erasmus+ »Maths 
is Fine With Digital Style« smo štirje 
učenci in dve spremljevalki iz tolminske 
OŠ sredi novembra obiskali šolo na 
otoku La Palma, enem od Kanarskih 
otokov. V omenjenem projektu, ki se 
je začel že preteklo šolsko leto, so-
delujemo šole iz Češke, Grčije, Litve, 
Slovenije, Španije in Švedske. Spo-
mladi smo obiskali vrstnike iz Če-
ške, tokrat pa so nas gostili Španci.
Učenci so skupaj s sovrstniki spo-
znavali uporabo različnih računalni-
ških orodij za učenje matematike. 
Računalniške izzive so pripravili in iz-
vedli učitelji iz držav udeleženk v 

UČITELJICI TOLMINSKE GIMNAZIJE ZVON-
KA DALIĆ RINK IN VIKA PERINČIČ sta se v 
okviru projektov Erasmus+ pridružili kolegom 
na reykjaviški šoli, kjer sta spremljali njihovo 
delo v razredu in izven njega. Domov sta se 
vrnili navdušeni in polni zamisli, kako bi njiho-
ve dobre prakse lahko prenesli tudi na tolmin-
sko gimnazijo. Foto: arhiv Zvonke Dalić Rink
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Aktualno stanje 
problematike plazenja na 
Grahovem ob Ba~i

Glavni vzrok plazenja na Graho-
vem ob Bači je neugodna geološka 
zgradba in velika količina vode. Po-
časni in stalni premiki se po pričeva-
nju krajanov pojavljajo že od nekdaj, 
zadnji večji premik pa se je zgodil 
jeseni 2017 ob začetku gradbenih 
posegov I. faze sanacije državne ces-
te Kneža–Podbrdo. Plazenje terena z 
ocenjenim obsegom 20–30 hektarov od 
takrat nadzirajo strokovne službe Di-
rekcije RS za infrastrukturo (DRSI), 
v reševanje te zahtevne problematike 
pa so poleg Občine Tolmin vpleteni 
še druge strokovne službe in institu-
cije ter Ministrstvo za okolje in pros-
tor (MOP).

Takratni župan Uroš Brežan je 
zato v začetku marca 2021 imenoval 
delovno skupino, katere namen je 
spremljati nadaljevanje izvedbe pro-
grama sanacijskih aktivnosti in pri-
dobivati potrebne informacije pred-
vsem pri pristojnih državnih službah. 
Razmere so namreč dodatno zahtev-
ne, saj je sanacija državne ceste pro-
jekt DRSI, medtem ko so pilotne 
stene za ustavitev drsenja terena v 
domeni občine ob sofinancerskem 
deležu MOP, oboje pa posega tudi na 
zasebna zemljišča. Vodenje delovne 
skupine je zaupal podžupanu Toma-
žu Štenklerju, vanjo pa je imenoval 
še predsednico Krajevne skupnosti 
(KS) Grahovo ob Bači Martino 

Levpušček in štiri sodelavce občin-
ske uprave (vodjo oddelka za okolje 
in prostor Sanjo Sivec Levpušček, 
zadolženega za investicije Boruta 
Rovščka, svetovalko za civilno zašči-
to in stanovanjsko gospodarstvo Kri-
stino Rutar Gabršček, ki jo je ka-
sneje nadomestila Tanja Volarič 
Karlo in zadolženo za odnose z jav-
nostmi, avtorico prispevka).

ZAČETEK II. FAZE SANACIJE SE 
JE ZAMAKNIL

S I. fazo sanacije na državni cesti 
Kneža–Podbrdo od kilometra 4,180 
do kilometra 4,330, ki je poleg sana-
cije cestišča obsegala tudi izdelavo 
pilotne stene pod osrednjim delom 
naselja, je DRSI zaključila oktobra 
2019. Oktobra 2021 je bila podpisana 

pogodba za izvedbo II. faze sanacije 
plazenja na širšem območju državne 
ceste od kilometra 4,040 do kilome-
tra 4,180, ki je zahtevalo predhodne 
geološke raziskave. Ker ukrep v 
skupni vrednosti 4,2 milijona evrov 
poleg sanacije državne ceste zajema 
tudi zaustavitev drsenja terena z iz-
delavo podporne pilotne stene v spo-
dnjem delu naselja in ureditev od-
vodnjavanja ter komunalne infra-
strukture, so sporazum o sofinanci-
ranju podpisali tako DRSI kot glavni 
investitor (skoraj 3 milijone evrov) 
kot MOP (1 milijon evrov) in Občina 
Tolmin (265 tisoč evrov). Sredstva 
imajo vsi trije zagotovljena, izvajalec 
del je bil že izbran na javnem razpi-
su, vendar z gradnjo ni mogoče za-
četi, dokler investitorji ne pridobijo 

vseh potrebnih zemljišč zanjo. Obči-
na in DRSI sta za to poskusili storiti 
vse potrebno, pri čemer je izjemno 
pomembno vlogo odigrala delovna 
skupina, ki je priskrbela veliko veči-
no potrebnih soglasij lastnikov. Drža-
va je nazadnje začela s postopkom 
ugotovitve javne koristi za zemljišča 
v varovalnem pasu državne ceste, ki 
jih kljub naporom vseh vpletenih ni 
bilo mogoče pridobiti.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov 
razlastitve si občina prizadeva, da se 
z načrtovano izvedbo vendarle začne 
na območjih, za katera so lastniki 
zemljišč s tem že soglašali. Na ta na-
čin se želimo izogniti situaciji, da 
zaradi zapletov pri pridobivanju vseh 
potrebnih soglasij za projekt v celoti 
ta ostane brez prepotrebne pomoči 
države. Plazenje na območju Graho-
vega ob Bači namreč v veljavni zako-
nodaji ni opredeljeno kot naravna 
nesreča večjega obsega, ker pa nje-
gova sanacija presega finančno spo-
sobnost prizadete lokalne skupnosti, 
je bilo uvrščeno v državni program 
nujnih ukrepov za odpravo posledic 
nestabilnosti tal majhnega in sred-
njega obsega za leti 2020 in 2021.

NADALJNJE AKTIVNOSTI
Naslednji projekt je sanacija pla-

zov, podpornih in opornih konstruk-
cij ter obnova vozišča od kilometra 
1,200 do kilometra 4,070, za kar je 
idejna zasnova v pregledu pri inže-
nirju, nato pa sledi izdelava projektne 

Utrinki

NEUGODNA GEOLOŠKA ZGRADBA IN VELIKA KOLIČINA VODE STA GLAVNI VZROK PLA-
ZENJA NA GRAHOVEM OB BAČI. Po veljavni zakonodaji sicer to ni opredeljeno kot naravna 
nesreča večjega obsega, ker pa sanacija presega finančno sposobnost prizadete lokalne skup-
nosti, je bilo uvrščeno v državni program nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal 
majhnega in srednjega obsega za leti 2020 ter 2021. Foto: Eva Levpušček

TOLMINSKI OSNOVNOŠOLCI SO SREDI 
NOVEMBRA V OKVIRU ERASMUS+ PRO-
JEKTA obiskali španski otok La Palma, kjer 
so se srečali z vrstniki iz Češke, Grčije, Litve, 
Španije in Švedske. Foto: Tadeja Zorč Čarga

projektu. Učenci so bivali pri gostite-
ljih in njihovih družinah. V nacional-
nem parku, kjer so se skozi mate-
matične izzive urili v orientaciji, so si 
ogledali raznoliko otoško rastlinje in 
vulkan, ki je izbruhnil lansko leto. 
Lava je takrat prekrila domove okrog 
5.000 ljudi in uničila ogromne nasa-
de banan. Seveda so učenci tudi 
zaplavali v Atlantskem oceanu, s či-
mer so zaključili športni dan, ki je 
potekal na mestni plaži ob igranju 
tradicionalnih kanarskih športnih 
iger, vključno z rokoborbo.
Učenci so tako na izmenjavi nadgra-
dili svoje znanje in razširili obzorje, 
predvsem pa spoznali vrstnike iz 
različnih držav. Ves teden so govorili 
angleško in zagotovo na ta način pri-
dobili dragoceno življenjsko izkušnjo.
V nadaljevanju projekta bodo štirje 
drugi učenci z dvema učiteljema mar-
ca prihodnje leto obiskali Švedsko.
Jasmina Luketa, učiteljica spremljevalka, 
OŠ Tolmin

GOSTOVANJE U^ITELJIC IZ 
LATVIJE
Tolmin – Konec oktobra smo na PŠ 
za izobraževanje in usposabljanje ot-
rok s posebnimi potrebami v okviru 
projekta Erasmus+ gostili šest učite-
ljic iz latvijskega centra Kokneses – 
šole za otroke s posebnimi potreba-
mi. Gostje so pri nas izvajale dejav-
nosti sledenja na delovnem mestu. 
Po predstavitvi naše šole in sistema 
izobraževanja v Sloveniji so hospiti-
rale pri pouku v posebnem progra-
mu vzgoje in izobraževanja ter v pri-
lagojenem programu z nižjim izo-
brazbenim standardom.
V dneh, ki so sledili, so latvijske uči-
teljice spoznale z nami povezane in-
stitucije: Cirius Vipava, razvojni od-
delek VVZ Ilke Devetak Bignami Tol-
min, Varstveno delovni center Tol-
min in Invalidsko podjetje Posočje. 
Tako so spoznale celotno vertikalo 
skrbi za osebe s posebnimi potreba-
mi na našem območju.

Zadnji dan smo jim predstavili izvaja-
nje dodatne strokovne pomoči za 
učence s primanjkljaji na posame-
znih področjih učenja. Sledil je na-
stop folklorne skupine Phči 'n bebr-
ce, ki je zaplesala skupaj s Folklor-
no skupino Razor in jih naučila nekaj 
plesov. Z učenci smo jim pripravili 
tradicionalno tolminsko jed – friko, 
nad katero so bile iskreno navduše-
ne. Ob koncu dneva pa sta jim otro-
ški pevski zbor OŠ Franceta Bevka 
Tolmin in Orffova skupina naše po-
družnice zapela in zaigrala ljudski 
pesmi v priredbi Tineta Beca Lačn 
Franc ter Muzikantska.

Naše večdnevno druženje smo zaklju-
čili s predstavitvijo latvijske šole in 
analizo. Gostjam bosta v spominu 
ostala tudi pohod s planinskim krož-
kom na Kozlov rob in obisk Tolmin-
skih korit. Pohvalile so naš odnos do 
učencev; posebej so bile navdušene 
nad tem, kako učence spodbujamo 
in jim dovolimo, da so samostojni.
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dokumentacije za izvedbo po od-
sekih. Vezano na naslednje faze, se 
bo novoizvoljeni občinski svet opre-
delil še do predloga sklepa, da gre pri 
izgradnji spodnje pilotne stene za 
javni interes in zato lahko občina 
uvede postopek za razlastitev. »Čeprav 
je covidni čas z omejenimi aktiv-
nostmi ter delom in komunikacijo 
zgolj na daljavo otežil naša prizade-
vanja za končno realizacijo, se nade-
jamo začetka gradnje spodnje pilotne 
stene in II. faze rekonstrukcije ceste 
spomladi prihodnje leto. V nadaljeva-
nju bomo poskušali za Grahovo pri-
dobiti status ogroženega območja 
naravne nesreče in zagotoviti vir fi-
nanciranja za obnovo zaradi plazenja 
poškodovanih stanovanjskih hiš,« pa 
je odločen predsednik delovne sku-
pine Štenkler.
V imenu delovne skupine: Špela Kranjc

Ve~ kot 700.000 evrov za 
osem nalo`b v TNP

Tako kot v proračunu za leto 2021 
je Občina Tolmin tudi v proračunu 
za letošnje leto lahko računala na 
dobrega pol milijona evrov iz naslova 
11. člena Zakona o Triglavskem na-
rodnem parku (TNP). Novela iz leta 
2020 namreč v njem določa, da se s 
1. 1. 2021 lokalnim skupnostim, ka-
terih celotno ozemlje ali njegov del 
leži na območju TNP (t. i. parkovne 
občine), za projekte, naložbe in de-
javnosti, ki jih izvajajo oziroma za-
gotavljajo na tem območju, iz držav-
nega proračuna dodeli 0,20 odstotka 
dohodnine, vplačane v predpre-
teklem letu. Novela zakona je opre-

ma najbolj problematičnima lokaci-
jama na LC pred Zadlaz-Žabčami je 
občina namenila 83.000 evrov.

Obnovljeni sta tudi dve cesti na 
območju naselja Zadlaz-Čadrg, kar je 

MED PETIMI LETOŠNJIMI NALOŽBAMI, v glavnini financiranimi z nepovratnim denarjem iz 
naslova Zakona o Triglavskem narodnem parku, sta bili IV. faza sanacije ceste z Ljubinja proti planini 
Stador (fotografija zgoraj) in namestitev zaščitnih mrež nad lokalno cesto pred Zadlaz-Žabčami 
(fotografija spodaj). Foto: Boštjan Uršič

delila tudi ključ delitve med osem 
slovenskih občin, med katerimi tol-
minski pripada nekaj manj kot 13 
odstotkov vsakoletne kvote.

Pripadajočim državnim nepovra-
tnim sredstvom v višini 635.000 evrov 
je občina letos dodala še nekaj več kot 
85.000 evrov lastnih proračunskih sred-
stev. Kot je povedala vodja oddelka za 
okolje in prostor Sanja Sivec Levpu- 
šček, je glavnino letošnjih sredstev iz 
tega vira občina namenila za naložbe 
v obremenjeno cestno infrastrukturo 
na območju TNP, kar izboljšuje pre-
točnost in prometno varnost. Nekaj 
pa jih je namenila projektiranju, kar 
bo podlaga za izvedbo potrebnih 
ukrepov v prihodnjih letih.

V IV. fazi sanacije lokalne ceste 
(LC) Ljubinj–Podkuk, ki je stala 
145.000 evrov, se je na nekaterih de-
lih cesto razširilo in izravnalo, utrdi-
lo poškodovane spodnje robove, ce-
loten odsek ceste v dolžini 1,37 km 
pa še na novo asfaltiralo in na njem 
uredilo odvodnjavanje. V sklopu le-
tošnjih naložb se je s 97.000 evri as-
faltiralo tudi 700-metrski makadam-
ski odsek LC Kneža–Kneške Ravne, 
na njem saniralo oziroma izvedlo 
oporne in podporne zidove, naredilo 
nove cestne krone ter uredilo od-
vodnjavanje.

V okviru leta 2021 začete rekon-
strukcije LC Zadlaz-Žabče–Tolminske 
Ravne smo letos na 800-metrskem 
odseku izvedli vse podporne in opor-
ne zidove ter cestne krone. Na ta 
način se je razširilo preostale ozke 
ovinke, utrdilo posedene odseke ces-
te in preprečilo zdrse zemljine na 

vozišče, naložba pa je stala 152.000 
evrov. Njen zaključek z izvedbo as-
faltacije je načrtovan v prihodnjem 
letu. Za namestitev zaščitnih mrež 
pred padajočim kamenjem nad dve-

Utrinki

Dogovorili smo se tudi o datumu 
mobilnosti v Latviji za tri učiteljice na-
še podružnice, zato se že veselimo 
pomladi, ko bomo nadaljevali dejav-
nosti projekta.
Nuša Rutar, učiteljica, OŠ Franceta 
Bevka Tolmin

SRE^ANJE SPECIALNIH IN 
REHABILITACIJSKIH 
PEDAGOGOV SLOVENIJE
Tolmin – V Kinogledališču Tolmin je 
prvi petek v oktobru potekalo 35. 
srečanje Društva specialnih in reha-
bilitacijskih pedagogov Slovenije. V 
sklopu dogodka sta bili za izjemne 
prispevke k razvoju prakse in teorije 
na področju specialne, rehabilitacij-
ske ter socialne pedagogike pode-
ljeni dve priznanji Antona Skale za 
leto 2022 – enega sem za življenj-

TOLMINSKA PŠ ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTRE-
BAMI je konec oktobra gostila učiteljice iz Latvije. Spoznavale so delo na šoli, institucije, ki so 
z njo povezane, in sistem šolstva v Sloveniji. Posebej so bile navdušene nad tem, kako se učen-
ce spodbuja in jim dovoli, da so samostojni. Foto: arhiv OŠ Franceta Bevka Tolmin

sko delo prejela avtorica tega član-
ka. 

Učenci iz naše Podružnične šole za 
izobraževanje in usposabljanje otrok 
s posebnimi potrebami (PŠIUOPP) 
so ob tej priložnosti pripravili pester 
kulturni program. Orffova skupina z 
mentoricama Dorotejo Benedejčič 
in Ano Medved je nastopila skupaj 
z otroškim pevskim zborom OŠ 
Franceta Bevka Tolmin pod vod-
stvom Barbare Kovačič in ob glas-
beni spremljavi korepetitorke Klare 
Hrovat. Prisluhnili smo lahko dvema 
ljudskima pesmima v priredbi Tineta 
Beca Lačn Franc in Muzikantska. S 
plesno točko so na glasbo Bakaline 
Velike Čudežn sviet nastopili tudi 
učenci posebnega programa vzgoje 
in izobraževanja z mentorico Nušo 
Rutar ter njenimi sodelavkami. 
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stalo 140.000 evrov. Javna vaška pot 
je dobila novo voziščno konstrukcijo, 
540 metrov dolg odsek je bil nato še 
v celoti asfaltiran, urejeno je od-
vodnjavanje. Z izgradnjo novega 
opornega zidu smo v zaselku izved-
li še razširitev in asfaltirali 70-metrski 
odsek LC, saniran pa je tudi manjši 
udor brežine pod cesto. 

V okviru postavke Sredstva za pro-
jekte v TNP je občina naročila še:
• projektiranje dotrajanega zgornjega 

odseka LC Tolmin–Žabče–Tol-
minske Ravne v dolžini dobrih 5 
kilometrov;

• projektiranje razširitve ceste in sa-
nacije kamnitega podpornega zidu 
na LC Zatolmin–Korita–Čadrg, s 
čimer se poleg širšega vozišča pri-
dobi tudi hodnik za pešce;

• izdelavo projektne dokumentacije 
za spremembo prometnega režima 
na LC Zatolmin–planina Polog, ki 
predvideva postavitev ustrezne 
prometne signalizacije, avtomatske 
dvižne zapornice in ureditev obra-
čališča pred njo ter termine spre-
menjenega režima z namenom 
nadaljnjega usmerjanja obiska v 
dolino Polog.

Špela Kranjc

Podpis menjalne pogodbe z 
notranjim ministrstvom 
predviden {e letos

Predvidoma bo še v letošnjem letu 
Občina Tolmin z Ministrstvom za 
notranje zadeve (MNZ) podpisala 
menjalno pogodbo, s katero bo pri-
dobila del stavbe nad tolminsko le-
karno za ureditev novih prostorov 

centra za duševno zdravje odraslih, 
ki v okviru Zdravstvenega doma Tol-
min deluje od lanskega poletja. MNZ 
bo v zameno dobilo dve zemljišči 
skupne površine približno 2.800 m2 
v coni Na Logu, kjer je predvidena 
lokacija za gradnjo nove stavbe Poli-
cijske postaje Tolmin. Kot je ob obi-
sku 18. novembra podžupanji v funk-
ciji županje Maši Klavora zagotovila 
notranja ministrica mag. Tatjana 
Bobnar, je po trenutnih prioritetah 
ministrstva za gradnjo novih policij-
skih postaj v Sloveniji tolminska na 
drugem mestu. Po selitvi policijske 
postaje s Trga 1. maja namerava ob-
čina pridobiti njeno sedanjo stavbo 
in pripadajoča zemljišča, kar je pred-
pogoj za izboljšanje problematike 
parkiranja na tem območju ter ume-
stitev novih vsebin v to stavbo z na-

menom oživitve starega mestnega 
jedra Tolmina.
Špela Kranjc

Javna razgrnitev in javna 
obravnava OPPN @ab~e

Občina Tolmin je 18. novembra 
objavila javno razgrnitev dopolnjene-
ga osnutka Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) Stanovanjska zazidava Žabče 
(ŽB 05). Območje OPPN obsega eno-
to urejanja prostora (EUP) ŽB 05 z 
zemljišči s parcelnimi številkami 138, 
142/5, 152, 156/2, 157/4, 157/7, 
157/11, 157/12, 157/13, 157/16 in 
157/19 ter dele zemljišč s parcelnimi 
številkami 137/1, 137/2, 141/2, 
142/4, 147, 149, 150, 151, vse k.o. 
Žabče, v skupni velikosti okvirno 
1,13 ha, na katerih je predvidena 
gradnja stanovanjskih stavb, izgra-
dnja osnovne prometne interne ceste 
in druge prometne ter potrebne ener-
getske in komunalne infrastrukture.

Javna razgrnitev OPPN poteka v 

PRIPOMBE IN PREDLOGE NA GRADIVO OPPN ŽABČE lahko podate do 6. januarja 2023, to-
rej do zadnjega dne razgrnitve. Del javne razgrnitve bo tudi javna obravnava, ki bo v ponedeljek, 
19. decembra, ob 17. uri v zgornjih prostorih objekta mlekarne v Žabčah.

Utrinki

TOLMINSKA POLICIJSKA POSTAJA je za notranje ministrstvo druga prioritetna postaja v Slo-
veniji, ki ji je dodeljena novogradnja, je notranja ministrica mag. Tatjana Bobnar zagotovila 
takratni podžupanji v funkciji županje Maši Klavora. Foto: arhiv Občine Tolmin

Učenci otroške folklorne skupine 
Phči 'n bebrce, ki deluje pod men-
torstvom Svetlane Jovanović 
Škvarča, Adrijane Skok in Maje 

Na prireditvi je zbrane v uvodu poz-
dravila ravnateljica OŠ Franceta 
Bevka Tolmin Petra Vitez Costanti-
ni, med govorniki pa so bili še žu-
pan Občine Bovec Valter Mlekuž, 
višji svetovalec za družbene dejav-
nosti Občine Tolmin Matej Kavčič 
ter predsednik Društva specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov Sloveni-
je Marko Strle. Udeleženci so po-
hvalili organizacijo srečanja, glasilo 
naše podružnice Rad imej, še pose-
bej pa program, ki so ga med vrstni-
ke in v okolje vpletli učenci s poseb-
nimi potrebami ter njihove mentorice.

Po prireditvi so si sodelujoči ogledali 
Tolminski muzej, dan pa zaključili z 
načrti za prihodnost na specialno-
pedagoškem področju.
Judita Fon Špolad, pomočnica 
ravnateljice OŠ Franceta Bevka Tolmin

35. SREČANJE DRUŠTVA SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE 
– Orffova skupina iz PŠIUOPP je na kulturni prireditvi spremljala otroški pevski zbor OŠ Franceta 
Bevka Tolmin. Foto: Tjaša Kanalec

Kenda, pa so v spletu plesov Dekle 
z Dora zaplesali s člani Folklorne 
skupine Razor, ki jo vodi Boris La-
harnar.

SAJENJE ^EBULIC V SPOMIN 
NA MLADE @RTVE 
HOLOKAVSTA
Podbrdo – V četrtek, 27. oktobra, 
smo v okviru projekta Simbioza šola 
izpeljali prvi del Projekta Krokus, ki 
je namenjen spominjanju na vse ot-
roke, ki so bili v drugi svetovni vojni 
žrtve holokavsta. V tem projektu je 
lansko šolsko leto sodelovalo kar 
84 slovenskih šol, med njimi tudi 
OŠ Simona Kosa Podbrdo.
Projekt Krokus je nastal na Irskem 
na pobudo združenja HETI (»Holo-
caust Education Ireland«); njegova 
koordinatorica v Sloveniji pa je Sina-
goga Maribor. Mladim od desetega 
leta dalje podarja čebulice rumenih 
krokusov (žafranov), da jih posadijo 
v spomin na 1,5 milijona umorjenih 
judovskih otrok in na tisoče drugih 
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času od vključno petka, 18. novem-
bra 2022, do vključno petka, 6. janu-
arja 2023 v avli Občine Tolmin (Ulica 
padlih borcev 2, Tolmin) v času ura-
dnih ur občinske uprave in v digital-
ni obliki na spletni strani občine 
www.tolmin.si. Javna obravnava 
OPPN, ki je del javne razgrnitve, bo 
v ponedeljek, 19. decembra, ob 17. 
uri v zgornjih prostorih objekta mle-
karne v Žabčah (Žabče 30, Tolmin).

V času javne razgrnitve in javne 
obravnave ima javnost možnost dati 
pripombe in predloge na razgrnjeno 
gradivo OPPN, za kar rok poteče zadnji 
dan javne razgrnitve, torej 6. januarja 
2023. Pripombe in predloge se v času 
javne razgrnitve odda ustno na zapi-
snik v času javne obravnave, z vpi-
som v knjigo pripomb in predlogov na 
mestu javne razgrnitve na občinski 
upravi Občine Tolmin ali pa pisno na 
obrazcu, ki je skupaj z gradivom ob-
javljen na spletni strani, pri čemer je 
potrebno obrazec oddati v sprejemno 
pisarno občinske uprave, po elektron-
ski pošti na info@tolmin.si ali po na-
vadni pošti na naslov Občina Tolmin, 
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

[olski center se v leto{nji 
kurilni sezoni ogreva na 
lesno biomaso

Za ogrevanje v tolminskem šol-
skem centru (ŠC) se v novi kurilni 
sezoni uporabljajo sekanci lesne bi-
omase, obnovljivega vira energije iz 
domačega lokalnega okolja.

Naložba je investitorja, tolminsko 
podjetje Top les energija, stala dob-
rih 460.000 evrov. Zanjo je z uspešno 
kandidaturo na Javnem razpisu za 
sofinanciranje daljinskega ogrevanja 
na obnovljive vire energije, ki ga je 
lani objavilo Ministrstvo za infra-
strukturo, ob pomoči Goriške lokal-
ne energetske agencije (GOLEA) 
pridobil približno 245.000 evrov ne-
povratnih sredstev. Naložba naj bi se 
po preračunih investitorju poplačala 
v dobrih 14 letih. Največji delež stro-
škov sta predstavljala kotel na lesno 
biomaso in strojna oprema v kotlov-
nici, manjši pa toplovod s traso v 
dolžini 76 metrov.

Kot poudarja direktor agencije GO-
LEA Rajko Leban, gre, upoštevajoč 

predhodno energetsko sanacijo objek-
tov in aktualne cene energentov na 
trgu, s prehodom na ta način ogreva-
nja pričakovati bistveno nižje stroške. 
Bistveno manjši pa je tudi vpliv na 
okolje, saj je v dimovod nad kotlov-
nico vgrajen elektrostatični filter za 
odstranjevanje finih prašnih delcev, 
ki te zmanjša bistveno pod dovoljene 
meje oziroma praktično na nič.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

C[OD bi za Ba{ko grapo 
predstavljal pomembno 
razvojno prilo`nost

»Naš kraj je majhen in šteje le 500 
prebivalcev, zato je majhna tudi naša 
šola, ki pa predstavlja jedro dogaja-
nja v kraju,« pogosto povejo zapos-

leni, pa tudi učenci iz OŠ Simona 
Kosa Podbrdo. Pred dvema desetle-
tjema je bilo vanjo vpisanih več kot 
140 otrok, danes jih je le še 36. Sku-
paj z gospodarstvom in delovnimi 
mesti, ki so se preselila v večja mes-
ta, so Podbrdo zapustili mnogi do-
mačini – vedno manj je tudi otrok. 
»Na naši šoli zato iščemo priložnosti, 
kako jo ohraniti in ob tem poskrbeti, 
da naši kraji ne bi bili prepuščeni 
pozabi, saj ponujajo zares veliko. Ta-
ko smo prišli do ideje, da bi del naše 
velike zgradbe, ki je bila leta 2015 
obnovljena, otrok pa imamo premalo, 
preuredili v center za šolske in obšol-
ske dejavnosti (CŠOD). Starejši del 
šole bi preuredili v bivalne prostore, 
ob menjavi strehe pa načrtujemo še 
izgradnjo športnega strelišča z deseti-
mi strelskimi mesti, saj Slovenija ta-
kega centra še nima,« pojasnjuje 
ravnateljica Polonca Kenda.

Zamisel so najprej predstavili pri-
stojnim na Občini Tolmin, ki je usta-
noviteljica OŠ Podbrdo, in naleteli na 
vso podporo pri nadgradnji dejavno-
sti te, sicer najmanjše šole v občini. 
Skupaj s takratno podžupanjo v 
funkciji županje Mašo Klavora in 
direktorjem občinske uprave mag. 
Matjažem Kosom sta Kendova in 
učiteljica Petra Guna to idejo pred-
stavili 19. oktobra na Ministrstvu za 
izobraževanje. Izkazalo se je, da jo 
v. d. generalnega direktorja Direkto-
rata za investicije Iztok Žigon, v. d. 
generalnega direktorja Direktorata za 
predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 

Utrinki

ŠOLSKI CENTER TOLMIN SE V NOVI KURILNI SEZONI OGREVA NA LESNO BIOMASO. S 
tem se bodo bistveno znižali stroški, manjši pa bo tudi vpliv na okolje.

otrok, žrtev nacističnih grozodejstev. 
Rumeni cvetovi spominjajo na rume-
ne Davidove zvezde, ki so jih bili 
Judje prisiljeni nositi v času nacistič-
ne vladavine. Krokus cveti konec ja-
nuarja, približno v času, ko obeležu-
jemo mednarodni dan spomina na 
žrtve holokavsta (27. januar).

Z učenci 8. in 9. razreda smo s tre-
mi oskrbovankami Doma upokojen-
cev Podbrdo simbolično skupaj po-
sadili čebulice krokusov v betonska 
korita na šolskem dvorišču. Vsak 
učenec je dobil tudi svojo čebulico, 
ki jo bo moral negovati, da bo lahko 
na dan spomina na žrtve holokavsta 
občudoval njen cvet. V korito, ki se 
nahaja na okenski polici učilnice 
zgodovine, pa smo posadili preosta-
le čebulice, da jih bomo lahko opa-
zovali skupaj.

V okviru omenjenega projekta bodo 
nekateri učenci opravili tudi bralno 

na. Upamo, da bo zacvetelo vseh 80 
čebulic, ki smo jih prejeli v oskrbo.
Besedilo in foto: Kristina Škibin, 
učiteljica, koordinatorka Projekta Krokus 
na OŠ Simona Kosa Podbrdo

PO NAGRADO V BANKO 
SLOVENIJE
Ljubljana – V lanskem šolskem letu 
so učenci 3. a in 3. e iz OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči sodelovali na 
likovnem natečaju Banke Slovenije. 
Ta je ob 15. obletnici uvedbe evra v 
Sloveniji iskala najizvirnejše, najbolj 
zanimive in dodelane zamisli, kakšen 
bankovec za 15 evrov bi otroci ustva-
rili sami. Prijavljeni posamezniki ali 
skupine smo lahko svoje ideje izdelali 
v kateri koli likovni tehniki, prav tako 
pa smo imeli proste roke pri izbiri for-
mata oziroma velikosti likovnega dela.

Konec oktobra nas je razveselila no-
vica, da so izdelki naših učencev 

OŠ SIMONA KOSA PODBRDO SODELUJE V PROJEKTU KROKUS, ki je namenjen spominja-
nju na vse otroke, ki so bili v drugi svetovni vojni žrtve holokavsta. Skupaj z varovankami doma 
upokojencev so učenci posadili čebulice krokusov, katerih rumeni cvetovi spominjajo na rume-
ne Davidove zvezde, ki so jih bili Judje prisiljeni nositi v času nacistične vladavine.

značko pri predmetu zgodovina, pri 
čemer bodo izbirali med Dnevnikom 
Ane Frank, Dečkom v črtasti pižami 
ali kakšno podobno knjigo. Sledili 

bodo intervjuji z domačimi in oskr-
bovanci doma upokojencev, ki jim ta 
čas nasilja ni bil neznan. Pripravili 
bomo tudi razstavo ob dnevu spomi-
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Boris Černilec in direktor CŠOD 
Branko Kumer ocenjujejo kot uresni-
čljivo, čeprav je trenutno v Sloveniji 
sedem takšnih pobud. Da bi se z 
možnostmi, ki jih lahko ponudijo v 
Podbrdu, pobliže seznanili, so napo-
vedali ogled na terenu v čim krajšem 
času. »Prepričana sem, da bo občina 
s konstruktivnim sodelovanjem z dr-
žavo lažje izkoristila to, za Baško 
grapo veliko razvojno priložnost – tu-
di v luči skladnega razvoja občine in 
pobude Gorniška vas,« je bila z izi-
dom sestanka zadovoljna takratna 
podžupanja Klavora.

In kje na OŠ Podbrdo vidijo svoje 
prednosti? V okviru vzpostavljenega 
CŠOD bi ponujali številne športne 
aktivnosti. »Ker je naša šola v Skup-

VZPOSTAVITEV CENTRA ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI bi predstavljala zgolj nad-
gradnjo dejavnosti OŠ Simona Kosa Podbrdo, poudarja vodstvo šole. Tako osnovnošolski kot 
program vrtca bi seveda ostala.

nosti šol Biosfernega območja Julij-
ske Alpe in tesno sodeluje s Triglav-
skim narodnim parkom, bi želeli 
ponuditi čim več dejavnosti, ki so 
povezane z naravo in gorskim kme-
tijstvom. Učencem bi želeli predstavi-
ti dejavnosti, ki so povezane tudi z 
delom in življenjem na kmetijah ne-
koč, v deževnih dneh pa bo za dejav-
nosti poskrbljeno na strelišču in v 
šolski telovadnici,« napovedujejo rav-
nateljica Kenda in njena ekipa. Poleg 
tega lokacija podbrške šole po kratki 
vožnji z vlakom ponuja možnost pla-
vanja v bazenu v Bohinjski Bistrici, 
pa tudi smučanje na Soriški planini, 
Kobli ali na smučišču Cerkno. Kot 
pravijo, lahko ponudijo tudi številne 
vsebine, povezane s šolskimi učnimi 

načrti posameznih predmetov (obisk 
rojstne hiše Franceta Bevka v Zakoj-
ci, raziskovanje rapalske meje in te-
matske poti Na svoji zemlji). Že sedaj 
dobro sodelujejo in se medgeneracij-
sko povezujejo s sosednjim Domom 
upokojencev Podbrdo, ker pa v okvi-
ru šole deluje tudi vrtec, bi v CŠOD 
z veseljem sprejemali tudi otroke iz 
vrtcev. »Center bi predstavljal srce 
zgornjega dela Baške grape, saj bi 
povezoval vse kulturne, športne, turi-
stične, kmetijske in druge dejavnosti 
ter prireditve. Vrtec in OŠ Podbrdo 
seveda ostaneta, CŠOD bi bil samo 
nadgradnja in popestritev dogajanja 
v naših prostorih in kraju,« pa še za-
gotavlja ravnateljica Kenda.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

USTANOVITEV MLADINSKEGA SVETA OBČINE TOLMIN je eden od ukrepov, zapisanih v leta 
2017 sprejetem Lokalnem programu za mlade v občini Tolmin. Pridružijo se mu lahko vse for-
malne in neformalne organizacije, v katerih so aktivni mladi med 15. in 30. letom starosti. Foto: 
Matjaž Žbogar

Mladi zdru`eni v Mladinski 
svet Ob~ine Tolmin

Z ustanovno sejo mladinskega sve-
ta lokalne skupnosti je Občina Tol-
min 14. oktobra dobila delovni ozi-
roma posvetovalni organ, na katerega 
se bo obrnila pri vprašanjih in potre-
bah, vezanih na področje mladih. 
Ustanovitev predstavniškega organa 
mladih in mladinskih organizacij, ki 
si prizadeva za večjo participacijo 
mladih v družbi, je tudi eden od 
ukrepov, zapisanih v leta 2017 spre-
jetem Lokalnem programu za mlade 
Mi smo – mi bomo. Gre za krovno 
združenje mladih in mladinskih or-
ganizacij, ki na lokalni ravni zastopa 
njihove interese, opravlja vlogo zago-
vorništva in se zavzema za izboljša-

Utrinki

LETOŠNJI ČETRTOŠILCI IZ OŠ DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI so zaradi lanskoletne ude-
ležbe na likovnem natečaju Banke Slovenije obiskali Ljubljano, kjer so bili kot eni od zmagoval-
cev natečaja deležni slovesne podelitve priznanj in nagrad. Foto: Saša Babšek

med letošnjimi zmagovalci. Zato 
smo se 11. novembra odpravili v Lju-
bljano v omenjeno banko, kjer smo 
bili deležni slovesne podelitve pri-
znanj in nagrad. Ob tej priložnosti 

smo prisluhnili pevskemu zboru, ki 
ga sestavljajo zaposleni delavci, in si 
ogledali razstavo zmagovalnih izdel-
kov. Razveselila nas je tudi sladka 
pogostitev. Sledile so različne delav-

nice, kjer smo sestavljali kovance, 
spoznali finančno opismenjevanje 
mladih in si ogledali različne dele 
centralne banke. Dan je minil hitro, 
zagotovo pa nam bo ostal v lepem 
spominu.

In kako so ta dan doživeli učenci? 
Več o tem nam pove nekaj njihovih 
izjav …

»V Banki Slovenije mi je bilo všeč, 
ko smo videli naše izdelke na raz-
stavi.«

»V spominu mi je ostalo, da smo 
dobili darila in nagrade.«

»Všeč mi je bilo, ko so v banki peli.«

»Všeč mi je bilo, ko nam je gospa 
pripovedovala o denarju, ko smo 
jih sestavljali, ko smo videli slabe 
bankovce in zvezdico na denarju 
pod lučjo.«

»Najbolj všeč mi je bilo, ko smo ime-
li delavnice in sestavljali kovance.«

»Všeč mi je bilo, ko smo jedli sadje 
in sladkarije.«
»Zapomnila sem si, da smo videli 
spominske kovance in zlatnike.«
Ana Selinec Kozorog

50 LET VRTCA V PODBRDU
Podbrdo – V Baški grapi že 50 let 
stoji stavba, iz katere se slišijo otro-
ški glasovi in iskren smeh. To je vr-
tec pri OŠ Podbrdo z dvema kombi-
niranima skupinama otrok iz prvega 
in drugega starostnega obdobja.
Sredi oktobra smo praznovali 50 let 
obstoja in v ta namen pripravili prire-
ditev, ki so jo s plesnim ter pevskim 
nastopom odprli vrtčevski otroci. Z 
različnimi točkami so nastopili tudi 
vsi učenci OŠ Podbrdo, šolski pev-
ski zbor in pevke iz podbrške skupi-
ne Trio Jasmin, ki jih je na kitari 
spremljal Klemen Kemperle. Na 
ogled so bile tudi fotografije genera-
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nje položaja mladih v svojem okolju. 
Mladinski svet lokalne skupnosti 
zastopa mlade v odnosu do občin-
skih oblasti, odločevalcev in vseh 
drugih institucij, kjer je smiselno, da 
so mladinske organizacije enotno za-
stopane.

Mladinski svet Občine Tolmin 
(trenutno) povezuje tri mladinske 
organizacije, in sicer Klub tolmin-
skih študentov (KTŠ), društvo tabor-
nikov Rod puntarjev Tolmin, Zdru-
ženje slovenskih katoliških skavtinj 
in skavtov – Podružnica Steg Tolmin 
1, ter druge organizacije, v katerih so 
mladi aktivni: Športno-kulturno-tu-
ristično društvo (ŠKTD) Lom, ŠKTD 
Tantadruj s Slapa ob Idrijci, Športno- 
kulturno društvo Uče iz Volč, Špor-
tno društvo Kuk iz Dolenje Trebuše 
in uporabnike Mladinskega centra 
Tolmin. Vsaka organizacija ima v 
izvršilnem odboru mladinskega sveta 
po enega predstavnika, za prvega 
predsednika pa je bil izvoljen Jakob 
Klobučar iz KTŠ. Mladinskemu sve-
tu Občine Tolmin se še vedno lahko 
pridružijo vse formalne in neformal-
ne organizacije, v katerih so aktivni 
mladi med 15. in 30. letom starosti, 
ki si želijo soustvarjati okolje, v ka-
terem jim bo prijetno.
Marina Laharnar, Zavod za kulturo, 
šport in mladino občine Tolmin, in Špela 
Kranjc

V UVODNEM VEČERU LETOŠNJEGA, 3. MEDIJSKEGA CIKLA PODPISANI! so obiskovalci v 
do zadnjega polni galeriji Kinogledališča Tolmin razmišljali ob naslovnicah oblikovalca Toma-
ta Koširja in pogovoru Zdravka Duše z novinarjem ter komentatorjem Ladom Ambrožičem. 
Foto: Matej Kavčič

Podpisani! so se spra{evali, 
ali smo v ~asu napetosti

Po dveh sezonah premora, ko je 
sploh dogodke v zaprtih prostorih 
neusmiljeno krojila koronaepidemija, 
je občinstvo s še toliko večjim priča-
kovanjem prisluhnilo tretjemu ciklu 
pogovornih večerov Podpisani! Nje-
gova izvedba, pri kateri Občina Tol-
min sodeluje s Kulturnim društvom 
Myra Locatelli in Kinogledališčem 
Tolmin, je tradicionalno povezana z 
mirovniškim sporočilom spominske 
cerkve Svetega Duha v Javorci kot 
nosilke znaka evropske dediščine ter 
s širjenjem evropskih vrednot, kot so 
prizadevanje za mir, človekovo dosto-

janstvo, varnost in mednarodno so-
delovanje.

V luči aktualnih konfliktov so o 
današnjih napetostih tako doma kot 
na tujem razmišljale vidne osebnosti 
slovenskega javnega diskurza. Avtor 
zasnove, tudi častni občan tolminske 
občine Zdravko Duša je tokratni ci-
kel, ki je občinstvu ponudil razstavo, 
štiri pogovorne in en filmski večer, 
podnaslovil Čas napetosti? »Pet veče-
rov letošnjih Podpisanih! je tako ali 
drugače potekalo v senci sedanje živč-
nosti, groženj, ja, vojne!, v okolici in 
ne ravno primerljivih, a vendarle zo-
prnih pretresov doma. Stoletnica konca 
prve svetovne vojne, ki je pred štirimi 

leti spočela Podpisane!, je vedno bolj 
videti kot predvečer tretje. Kaj smo 
vendar spregledali, da smo prišli tako 
daleč?« je utemeljil svoj izbor.

Razstava časopisnih naslovnic obli-
kovalca Tomata Koširja Novejša zgo-
dovina, s katero smo 3. novembra 
odprli letošnjo izdajo medijskih Pod-
pisanih!, je v galeriji kinogledališča 
gostovala še skoraj do sredine decem-
bra. V tradicionalnih večerih, ki so se 
vojnam in novinarstvu posvetili na 
začetku novembra, so po besedah 
Duše poznavalski gostje, kot še niko-
li doslej, imeli dovolj opravka kar s 
sprotnim dogajanjem, od slabitve 
javne televizije do okupacije Ukraji-
ne. »Nekoliko daljšo perspektivo mi-
nulega desetletja je razstavil Tomato 
Košir, medijski okvir sta orisala Lado 
Ambrožič in Marko Radmilovič, 
medtem ko so se Ukrajini posvetili 
Ervin Hladnik Milharčič, Uroš Li-
pušček, Tomaž Mastnak, Igor Vu-
čič in Edvard Žitnik. Razmeram v 
Italiji po še sveži zmagi italijanske 
skrajne desnice pa sta svoj večer po-
svetila senatorka Tatjana Rojc in že 
dober znanec tolminske publike, mla-
di tržaški intelektualec Jernej Šček. 
Mikrofon so si podajali analize, mne-
nja, terenske izkušnje in dopisniška 
praksa, z vsemi je dihalo dejavno 
občinstvo,« je potek cikla zadovoljno 
povzel Duša.
Špela Kranjc

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

cij otrok, ki so obiskovale podbrški 
vrtec.
Hvaležni smo ravnateljici OŠ Pod-
brdo Polonci Kenda, ki nas že 
vrsto let vodi, spodbuja, predvsem 
pa podpira in zaupa v naše delo. S 
svojim obiskom sta nas na prireditvi 
počastili tudi podžupanja v funkciji 
županje Maša Klavora, ki nam je 
namenila nekaj lepih besed, in Ma-

rija Sivec iz Zavoda RS za šolstvo.
Po prireditvi smo v vrtcu organizirali 
dan odprtih vrat, kjer so si obiskoval-
ci lahko ogledali prostore vrtca in iz-
delke otrok. Vzgojiteljice smo poskr-
bele, da smo odgovorile na vprašanja 
in tudi same izvedele kaj novega od 
nekdanjih vrtičkarjev in vzgojiteljic.
Ob jubileju smo izdali Šolarčka izpod 
Črne prsti, v katerem so zbrani spo-

mini preteklih 50 let. Marsikateri je si-
cer ostal skrit, a gotovo ne pozabljen.
Maša Šavli, vzgojiteljica 

GASILCI OBISKALI 
MOSTARSKI VRTEC
Most na So~i – Oktober je mesec 
požarne varnosti, zato smo tudi v 
našem vrtcu veliko pozornosti na-

menili tematiki o naravnih nesrečah. 
Otroci so s pomočjo zgodbic o Jež-
ku Snežku spoznavali, kako se zava-
rujemo oziroma si pomagamo ob 
različnih naravnih nesrečah. Spoz-
nali so številko 112 za klic v sili in se 
naučili, kaj je treba sporočiti opera-
terju na drugi strani telefonske slu-
šalke, poleg tega pa izvedeli še 
mnogo drugih koristnih informacij. Z 

SREDI OKTOBRA SO V PODBRDU OBELEŽILI 50-LETNICO VRTCA. Na slovesni prireditvi, ki 
so jo s plesnim in pevskim nastopom odprli vrtčevski otroci, so odstirali spomine na prehojeno 
pot. Foto: Mirko Kavčič

OTROCI IZ MOSTARSKEGA VRTCA SO V DRUŽBI GASILCEV IZ PGD MOST NA SOČI spoz-
nali tudi gasilsko opremo, preizkušali čelade in gasili ogenj z gasilnimi aparati. Foto: Brigita 
Ostrožnik
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JUBILEJNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA GOLOBAR BOVEC – V sklopu jubilej-
nega koncerta sta direktor JSKD RS Damjan Damjanovič in vodja JSKD OI Tolmin Silva Seljak 
zboru za njegovo 70-letno delovanje podelila zlato jubilejno priznanje sklada, 16 članov pa je 
prejelo tudi priznanja za deset, 20, 30 ali celo 40 let prepevanja v zboru. Foto: arhiv JSKD

Utrinki

Utrinki

igranjem igre vlog gasilcev so otroci 
še dodatno utrjevali pridobljeno zna-
nje. Na dvorišču pred vrtcem so se 
pomerili na čisto pravem gasilskem 
poligonu. Nadeli so si gasilske čela-
de, prestopali lestev na tleh, se po-
dali skozi goreče obroče, reševali 
muco iz drevesa in gasili gorečo hišo.

Seveda pa so se najbolj razveselili 
prihoda čisto pravih gasilcev iz Pro-
stovoljnega gasilskega doma (PGD) 
Most na Soči. Ti so skupaj z za-
poslenimi in otroki izvedli vajo eva-
kuacije. Iz igralnice so rešili namiš-
ljene ponesrečence, ujete v ognje-
nih zubljih, in uspešno pogasili po-
žar v vrtcu. Spoznali so tudi gasilsko 
opremo, preizkušali čelade in gasili 
ogenj z gasilnimi aparati. Praktičen 
prikaz je otrokom najbolj zanimiv, saj 
na najbolj nazoren način spoznajo 
ustrezno ravnanje v primeru nesre-
če. Ta dan je bilo zelo poučen in tu-
di zabaven, junaki dneva pa niso bili 
samo gasilci, ampak tudi naši otroci.
Irena Kovačič, vodja vrtca pri OŠ 
Dušana Muniha Most na Soči

VAS BOGATEJ[A ZA DVA 
DEFIBRILATORJA
Idrija pri Ba~i – Ob zastoju srca je 
deset kilometrov oddaljen Tolmin z 
dežurnim zdravnikom daleč. Tega 
se dobro zaveda Krajevna organiza-
cija Rdečega Križa (KO RK), ki po-
kriva območje Idrije pri Bači. Tu-
kajšnje prizadevne prostovoljke Bo-
gomira Čarga, Alenka Skok in Lu-
cija Šorli so že junija v sodelovanju 
z domačo krajevno skupnostjo (KS) 
organizirale natančno demonstracijo 
rokovanja z defibrilatorjem. Osnove 
varne in enostavne uporabe nam je 
približal Sašo Rosič iz Zdravstve-
nega doma (ZD) Tolmin.

V soboto, 15. oktobra, pa so pro-
stovoljke v domu krajanov namenu 
predale dva defibrilatorja, ki so ju 
kupile s prostovoljnimi prispevki kra-
janov, lokalnih podjetij in Zavaroval-
nice Triglav. Ker se vas razprostira 
ob obeh bregovih reke, so se v do-
govoru z predsednico KS Majo La-
panja, ki je defibrilatorje prevzela, 
odločili, da bo en nameščen na 

omenjenem domu, drugi pa ob le-
vem bregu Idrijce pri hotelu Zlata ri-
bica. Božena Istenič iz ekipe prve 
pomoči RK Tolmin in Marjanca Ve-
lišček, sekretarka RK Tolmin, sta 
ponovno demonstrirali uporabo defi-
brilatorja. Članice KO RK so krajane 
povabile k sklopu brezplačnih delav-
nic, ki jih RK organizira v sodelova-
nju z ZD Tolmin in KS Idrija pri Bači. 
V začetku novembra je bila izvedena 
delavnica na temo demence.

Predstavitev so prostovoljke oboga-
tile s kulturnim programom, na kate-
rem je pesmico o srcu povedala Ka-
rolina Taljat, Pevska skupina 
Kresn' je razveselila z ubrano pesmi-
jo, Katja Žbogar pa je veselo razte-
gnila meh harmonike.
Z željo, da bi novi pridobitvi v vasi 
samevali in da bi bile delavnice do-
bro obiskane, smo se krajani, hva-
ležni domačim prostovoljkam, razšli.
Besedilo in foto: Valentina Žbogar

NA IDRIJI PRI BAČI SO OD JESENI BOGATEJŠI ZA DVA DEFIBRILATORJA. Namenu so ju 
sredi oktobra predale prostovoljke (z leve) Bogomira Čarga, Alenka Skok in Lucija Šorli.

OB JUBILEJU PREJELI ZLATO 
PRIZNANJE SKLADA
Bovec – Moški pevski zbor (MPZ) 
Golobar Bovec je nosilec tradicije 
zborovskega petja v Posočju. Tretjo 
soboto v novembru so v polni dvora-
ni Stergulčeve hiše s koncertom 
obeležili svoj jubilej – 70-letnico de-
lovanja. Stalnica zbora je Danilo 
Durjava, ustanovitelj, vodja in pevo-
vodja. In prav njegova ljubezen do 
zborovskega petja, vztrajnost in ob-
čutek za skupinsko delo so največ 
pripomogli, da zbor deluje tako dol-
go. Ob tej priložnosti mu je župan 
Občine Bovec Valter Mlekuž pode-
lil Zlati znak Občine Bovec.

Območna izpostava (OI) Javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD) Tolmin, za katero lahko reče-
mo, da skrbi za ljubiteljsko kulturo v 
vseh treh posoških občinah (organi-
zira pregledna srečanja, revije, nate-
čaje in izobraževanja za vsa področ-
ja kulturnega ustvarjanja –glasbeno, 
gledališčno, folklorno, literarno in li-
kovno), ima še eno prijetno nalogo. 
Nagrajuje namreč ustvarjalce, ki de-
lujejo na polju ljubiteljstva, za njiho-
vo dolgoletno delo. In zato smo se 
na glasbenem področju z Gallusovi-
mi priznanji zahvalili tudi pevcem 
MPZ Golobar Bovec.
V sklopu jubilejnega koncerta sva z 
direktorjem JSKD RS Damjanom 
Damjanovičem podelila kar 16 pri-
znanj: štiri bronasta (za več kot de-

set let sodelovanja v zboru), eno 
srebrno (več kot 20 let), šest zlatih 
(več kot 30 let) in kar pet častnih 
(več kot 40 let). Prav tako je bilo 
zboru za njegovo 70-letno delovanje 
podeljeno zlato jubilejno priznanje 
sklada.
Silva Seljak, vodja JSKD OI Tolmin

PROSTOVOLJCA PREJELA 
PRIZNANJE TURISTI^NE 
ZVEZE SLOVENIJE
La{ko – Turistična zveza Slovenije 
je 14. novembra v Laškem organizi-
rala letno srečanje svojih društev. 
Po nagovoru predsednika Pavleta 

Hevke jih je seznanila z nekaterimi 
aktualnimi temami, ki naj bi jih pri-
tegnile k »oblačenju« turističnih pro-
duktov v zgodbe, primerne za trženje.

Sledila je podelitev priznanj najza-
služnejšim prostovoljcem v turistič-
nih društvih (TD). Ta so samo letos 
prijavila že 184.600 prostovoljnih 
delovnih ur. Iz Turistične zveze Gor-
njega Posočja sta priznanje prejela 
Aleksandra Leban iz TD Most na 
Soči in Ivan Vojko Lesjak iz Kultur-
no tehnično turističnega društva Ba-
ška dediščina (KTT DBD). Lebanova 
skrbi za prepoznavnost TD Most na 
Soči že več kot dve desetletji. Je 
predsednica hortikulturne sekcije. 
Zaslužna je za pravno in lastniško 
urejenost sprehajalne poti ob mos-
tarskem jezeru, prizadeva si za traj-
nejši razvoj tega območja in dvig ka-
kovosti življenja. Nepogrešljiva je pri 
organizaciji društvenih turističnih pri-
reditev.

Lesjak podarja svoj prosti čas KTT 
DBD že vse od ustanovitve leta 
2005. Dve leti kasneje je že sodelo-
val pri snovanju tematske poti Na 
svoji zemlji, leta 2011 pa postal član 
projekte skupine za njeno vzpostavi-
tev. Potem ko je leta 2012 zaživela 
in bila predana v skrbništvo društvu, 
je Lesjak vsa leta skrbel za vzdrže-
vanje poti in sanacije škode po na-
ravnih ujmah. Leta 2014 je po pred-
logi samoiniciativno izdelal obeležje 
ob 100. obletnici izgradnje vetroval-
ne naprave predora Bukovo.
Olga Zgaga, članica KTT DBD

LETOŠNJE PRIZNANJE TURISTIČNE ZVE-
ZE SLOVENIJE sta prejela dolgoletna 
društvena prostovoljca Aleksandra Leban in 
Ivan Vojko Lesjak. Foto: Alenka Zgaga
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( 30 )Novice iz zamejstva

Spoznajmo ~ezmejni prostor
V tokratni {tevilki SO^Asnika objavljamo pogovor z ravnateljem dvojezi~ne {ole in 
predstavitev eksperimentacije ve~jezi~nega pouka na {olah, ki delujejo v okviru 
Ve~stopenjskega zavoda Trbi`. Vabimo pa vas tudi v Kanalac, pribli`no 400 let staro 
vasico v Re~anski dolini.

V Bene~iji se slovenska zavest razvije 
pozneje

Eden najbolj prepoznavnih obrazov Slovencev 
na Videmskem je vsestranski kulturni delavec Da-
vid Klodič. Skladatelj, zborovodja in pedagog, po 
izobrazbi pianist in matematik, od leta 2019 rav-
natelj državne večstopenjske dvojezične šole Pavel 
Petričič v Špetru in prvi mož slovenske srednje 
šole Ivan Trinko v Gorici. Z njim smo se pogovar-
jali o življenju v Benečiji in pomenu dvojezične 
šole, kjer se v tem šolskem letu izobražuje 250 
učencev (pred štirimi leti jih je bilo največ – 289). 
Slaba polovica vpisa predstavljajo otroci beneških 
družin, približno petina jih prihaja iz mešanih 
zakonov, ostali pa iz italijanskih.

Kako se je Benečija spremenila, odkar ste vi 
odraščali v teh krajih do zdaj, ko ste v vlogi 
ravnatelja dvojezične šole?

Oh, zelo. Ko sem bil otrok, smo vsi govorili 
slovensko – seveda v narečju – in se čudili, če kdo 
ni razumel jezika. Nekateri tudi niso bili izobraže-
ni – niso znali pisati ali brati. Danes se narečja ne 
sliši več toliko, kot se ga je nekoč. Po eni strani 
čutim to nevarnost, da izgubimo neki veliki zaklad, 
ki je povezan z domačim jezikom. Po drugi strani 
pa je res, da je predvsem na nižji srednji šoli po-
lovica profesorjev naših nekdanjih učencev prav te 
šole. To je bil tudi cilj.

Dvojezična šola je seveda branik slovenstva, 
ampak ima vrata odprta za vse.

Tako je. Zagotovo je to ustanova, kjer se najbolj 
ohranjata slovenski jezik in slovenska identiteta v 
teh krajih, saj je izjemno povezana z območjem, 
društvi in drugimi deležniki. To je najbolj pomem-
bna funkcija, ki jo ima. Z leti pa je šola postala 
ustanova, ki je absolutno priznana tudi izven tega 
prostora. Zato imamo veliko vpisa iz italijanskih 
družin, ker ji priznavajo to dodano vrednost dvo-
jezičnosti.

Kakšna je danes struktura vpisa?
Šola bo čez dve leti praznovala 40-letnico delo-

vanja in v tem času se je struktura spremenila. V 
začetku je bila večina vpisa iz slovenskih oziroma 
nadiških družin, danes večina otrok prihaja z rav-
nine – Špetra in okolice ter predvsem čedajske 
okolice. To seveda ne pomeni, da večina prihaja iz 

italijanskih družin. V določenih občinah Benečije 
– Sovodje ali Dreka – se drugo leto zapored ni 
rodil niti en otrok. Otrok iz italijanskih družin pa 
je približno tretjina.

Prihajajo učenci tudi iz Posočja?
Da. Ne veliko, ampak vedno se najdejo. Priha-

jajo s Kobariškega.

Nihanje vpisa verjetno ni vaša posebnost?
Ne, nihanj smo navajeni. To je skrb vzbujajoče, 

ampak tako je v vseh šolah. Bolj ali manj pa oh-
ranjamo dobro število vpisa glede na šole okoli 
nas.

Težko zagotavljate učiteljski kader, ki bi pouče-
val v slovenščini?

Odvisno. Nekaj lažje ga zagotavljamo na srednji 
šoli, ko se posamezni domačini po določeni sme-
ri študija na koncu odločijo za poučevanje in op-
ravijo izpit iz slovenščine na ljubljanski Filozofski 
fakulteti. Nato lahko postanejo naši profesorji. 
Težje je na ravni vrtca in osnovne šole, kjer se 
morajo že prej odločiti za točno določeno smer na 
univerzi za učenje na teh nižjih stopnjah. Zaradi 
tega moramo za nadomeščanje kadre črpati tudi z 
Goriškega oziroma v manjši meri tudi iz Slovenije, 
saj mora kader obvladati tudi italijanski jezik.

Lahko primerjate slovensko samozavest otrok z 

Videmskega in Goriškega?
Na Goriškem je bistveno več družin, ki so del 

dejavnega slovenskega prostora. Gorica ima tudi 
slovensko šolo, kar dela razliko. V Benečiji sicer 
po moji oceni slovenska zavest ni šibka, ampak se 
razvije nekoliko pozneje. To velja tudi glede znanja 
slovenskega jezika. Naši učenci imajo po končani 
šoli dobro raven znanja, ampak samozavest za 
uporabo jezika pride nekoliko pozneje. To vidim 
pri naših profesorjih. Ko so bili najstniki, niso bili 
tako zavedni Slovenci, kot so danes. Glavna težava 
sicer ni samozavest, ampak število otrok. Kritično 
maso lahko zagotovimo tudi z vpisom otrok iz 
italijanskih družin. Nekateri od njih so začeli nato 
sodelovati z našimi društvi, čeprav se seveda ni-
majo za Slovence.

Ali je slovenska pesem v isti meri ohranjala 
slovenski jezik?

Glasba in pesem sta temelja za ohranjanje jezi-
ka. Tako se najlažje naučiš. Petje se približuje 
večini otrok, nakar se pozneje lahko začne nad-
grajevati z branjem, literaturo, seveda s plesom, 
kulturo, folkloro. Na splošno smo na kulturnem 
in glasbenem področju zelo dejavna skupnost, še 
posebej v nadiških dolinah. Senjem beneške pesmi 
je morda točka, ki daje podobo tej angažiranosti. 
Veliko je zborov, mladinskih bendov. Tako se prib-
ližamo narečju, da otroci spoznajo določene oseb-
nosti in kraje, da imajo priložnost pokazati, kaj 
vse ponuja naša Benečija. Pred kratkim smo se, na 
primer, pobratili s šolo v Gorenji vasi na Gorenj-
skem.

Kdo so ali bodo današnji Čedermaci v Benečiji?
Mlajše generacije ne čutijo tistega velikega trenja 

v družbi. In to je dobro! Po drugi strani smo pos-
tali normalni ljudje in ni potrebe, da bi bili junaki 
ali Čedermaci. Mirno lahko delamo vsak na svojem 
področju. To je dokaz, da se je razvoj dogodkov v 
Benečiji odvil v pravo smer. Zdaj pa je naša skrb, 
da to obdržimo. Da delamo v miru, ampak kon-
kretno, da ohranimo našo kulturo in naš jezik.

Kako vidite razvoj sodelovanja s Posočjem, odkar 
je padel konfin?

Morda smo mislili, da se bo vse rešilo s tem, ko 
bo padla meja. Ampak se ni. Padec je bil sicer 
začetek nekega obdobja, v katerem moramo zdaj 

VSESTRANSKI KULTURNI DELAVEC DAVID KLODIČ je skla-
datelj, zborovodja in pedagog, po izobrazbi pianist in matema-
tik, ravnatelj državne večstopenjske dvojezične šole Pavel Pe-
tričič v Špetru in prvi mož slovenske srednje šole Ivan Trinko v 
Gorici. Foto: Blaž Močnik
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graditi, kar ni bilo možno prej. Sam se za zdaj ne 
čudim, da še ni tistega želenega sodelovanja, am-
pak očitno potrebujemo čas. Glede sodelovanja šol 
pa to ne bo vprašanje. Včasih malenkosti delajo 
razliko. Naj dam primer: dogovorimo se za sode-
lovanje med šolami, ampak če naš šolski avtobus 
ne more čez mejo, potem je že to velika težava. 
Težavo prevoza smo nato z Zavodom za slovensko 
izobraževanje, ki je lastnik avtobusa, vendarle 
rešili, da lahko gremo v Kobarid. Ampak to je 
trajalo več let, da smo prišli do tega rezultata. To 
je neverjetno. Morali smo v Rim za to. Pa gre za 
malenkost. Določene meje so še zelo aktualne.

Imajo učenci raje glasbo ali matematiko?
(smeh) Vtis imam, da imajo raje glasbo. Ampak 

eden od naših ciljev šole za naslednje triletje je, 
da se osredotočimo prav na matematiko. Doslej 
smo veliko delali na jeziku, ki je seveda naš pre-
dnostni cilj, ampak moramo skrbeti za znanstvene 
predmete in tu v prvi vrsti za matematiko, kajti to 
učencem odpira veliko poti za poklic.
Pripravil: Blaž Močnik, Novi Matajur

Upanje za sloven{~ino v Kanalski dolini
Naslednje šolsko leto bo Slovencem na Videm-

skem prineslo pomembno novost. Na šolah, ki 
delujejo v okviru Večstopenjskega zavoda Trbiž, 
bo namreč uradno stekla faza eksperimentacije 
večjezičnega pouka – učni jeziki bodo poleg itali-
janščine še slovenščina, nemščina in furlanščina –, 
kar pomeni pomemben korak naprej za krajevno 
prebivalstvo.

V Kanalski dolini si sicer že več kot 20 let pri-
zadevajo za sistemsko rešitev izvedbe pouka slo-
venskega jezika. V tem obdobju se je po zaslugi 
lokalnih slovenskih društev in ob pomoči sloven-
ske organiziranosti ter Slovenije slovenščina poja-
vljala v šolah v različnih oblikah, a zelo fragmen-
tirano. Največ težav je bilo s financiranjem pouka 
oziroma s pridobivanjem učnega kadra. Na začet-
ku leta 2017 so predstavniki občin Naborjet-Ovčja 
vas in Trbiž, Slovenskega kulturnega središča Pla-
nika, Združenja don Mario Cernet, Združenja don 
Eugenio Blanchini in Kanaltaler Kulturverein s 
skupno resolucijo pozvali pristojne oblasti, naj 
sprejmejo zahtevo po večjezičnem izobraževanju 
v Kanalski dolini in drugje na Videmskem, kjer se 
želijo šolati tudi v slovenščini. Nato je na pobudo 
občin Naborjet-Ovčja vas in Trbiž posebna med-
narodna znanstvena komisija pripravila vertikalni 
model večjezičnega kurikula za šole vseh stopenj 
v okviru Večstopenjskega zavoda Trbiž.

Projekt so pilotno začeli izvajati v Ukvah. Težav 
in zamud sicer ni manjkalo, število ur slovenščine 
oziroma pouka v slovenščini pa je bilo dejansko 
manjše od predvidenega. Tudi letos večjezični po-
uk še ni stekel, saj doslej še niso imeli potrebnih 
učiteljev. Ravnateljica Večstopenjskega zavoda 
Trbiž Doris Siega napoveduje njegov začetek v 

Posoški razvojni center (SOČAsnik) v sodelovanju z Zadrugo Novi Matajur in novinarji tednika Novi Matajur prispeva k spoznavanju 
čezmejnega prostora, krepi povezanost in medsebojno sodelovanje. S tem namenom je konec minulega leta tudi uspešno kandidiral na 
javnem razpisu. Izvedbo projekta Čez Sočo v Benečijo in nazaj sofinancira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

si v občini Grmek v Rečanski dolini. Paolo Toma-
setig, ki sicer prihaja iz Klenja, iz Kanalca pa je 
njegova žena Alba, je zbral vrsto dokumentov, 
fotografij, knjig in drugega gradiva o družini 
Canalaz oziroma Kanalec – po domače jim pravijo 
Žefcjovi. Zbral je tudi staro kmečko orodje, ki priča 
o načinu življenja, ki ga danes ni več. Zgodovino 
družine predstavlja vse do leta 1667, z njo pa tudi 
preteklost same vasi, saj so osebne zgodbe Žefc-
jovih tesno povezane z njo. Kot zanimivost naj 
povemo, da je eden od njihovih prednikov 
sodeloval pri osvojitvi Rima, pomembnem trenut-
ku v italijanskem preporodu, po katerem je bila 
sedanja italijanska prestolnica priključena Kralje-
vini Italiji. To dokazujeta medalja in diploma, ki 
ju je prejel.

Muzej pomeni lepo obogatitev za malo vasico, 
ki pohodnike in radovedne obiskovalce že dolgo 
privablja tudi zaradi svojega več kot 400 let stare-
ga znamenitega kostanja (Benečija je tudi sicer 
poznana kot kraljestvo kostanja), ki je z obsegom 
9,58 metra in višino 18 metrov največji v Furlaniji 
- Julijski krajini. Lahko bi sicer bil še večji, a so 
domačini poskrbeli za to, da se ne bi preveč raz-
rastel. Stoji nad vasjo na kraju, ki mu pravijo Mla-
ja. Njegova okolica je lepo urejena, za kar skrbijo 
Tomasetigi in drugi, ki pazijo, da ne bi vsega 
prekrila robida.

Sprehod med kostanjem in Kanalcem nudi še 
nekaj zanimivih točk za ogled: železen križ, ki 
izgleda kot vklesan v skalo, star zapuščen kozolec, 
ob asfaltirani cesti, ki so jo zgradili šele leta 1973, 
pa se nahajata kamniti koriti, manjše iz leta 1860, 
večje pa iz leta 1911. 

Do Kanalca nas vodi cesta z Les, mimo Dolen-
jega in Gorenjega Barda ter Platca. Prvi prebivalci 
so verjetno prišli iz Kanala ob Soči. Ime vasi izvi-
ra iz besede kanal, prav tako pa tudi priimek Kana-
lec, ki je bil prvič zabeležen leta 1620; šlo je za 
župnika iz Volč.
Tjaša Gruden, Novi Matajur

prvih dneh decembra. Potrebna sredstva so letos 
zagotovili v okviru vsedržavne strategije za razvoj 
perifernih območij Italije, medtem ko so prejšnja 
leta stroške za večjezični pouk krili s sredstvi iz 
zaščitnega zakona za Slovence. Od naslednjega 
šolskega leta dalje bo stroške krilo ministrstvo za 
izobraževanje, potrebni učni kader pa bodo črpali 
iz prednostnih seznamov usposobljenih učiteljev 
in profesorjev. Uradna eksperimentacija bo sicer 
potekala le v enem prvem razredu na vsaki šoli in 
na vsaki stopnji ter bo trajala skupno pet let. Slo-
venščini naj bi bilo v vrtcu namenjenih pet ur te-
densko, v OŠ naj bi imeli tedensko dve uri pouka 
slovenskega jezika in tri ure pouka v slovenščini 
(gre sicer le za 20-minutni sklop, pri katerem uči-
teljica slovenščine nadomesti razredno učiteljico), 
v srednji šoli prve stopnje eno uro slovenskega 
jezika in dve uri pouka v slovenščini (vedno 20 
minut) za nejezikovne predmete, v srednji šoli 
druge stopnje pa od ene do dve uri slovenščine in 
po eno uro pouka v slovenščini za štiri predmete, 
in sicer po dve uri na dvomesečje. Možnost večje-
zičnega pouka bodo še naprej zagotavljali tudi 
vsem tistim, ki so v prejšnjih letih z njim že zače-
li. Za to bodo vsaj še v naslednjem šolskem letu 
izkoristili sredstva iz vsedržavne strategije za ra-
zvoj perifernih območij Italije, sicer pa ravnateljica 
trbiške večstopenjske šole pričakuje, da bo tudi v 
prihodnje izvajanje modela podpirala lokalna skup-
nost.

Tjaša Gruden, Novi Matajur

Kostanj iz kraljestva kostanja
V Benečiji imamo vrsto manjših razpršenih lo-

kalnih muzejev, ki so jih uredili in povezali v sk-
lopu čezmejnega projekta ZborZbirk. Pomembno 
vlogo je imel Inštitut za slovensko kulturo, ki še 
danes nadaljuje s promocijo teh zbirk v okviru 
mreže Mi Smo Tu.

Poseben muzej, ki sicer ni del te mreže, imajo 
tudi v Kanalcu, majhni, približno 400 let stari va-

NASLEDNJE ŠOLSKO LETO BO SLOVENCEM NA VIDEM-
SKEM PRINESLO POMEMBNO NOVOST. Na šolah, ki deluje-
jo v okviru Večstopenjskega zavoda Trbiž, bo uradno stekla 
faza eksperimentacije večjezičnega pouka. Foto: arhiv Nove-
ga Matajurja

VASICA KANALAC HRANI VEČ ZANIMIVOST, med njimi je 
zagotovo več kot 400 let star kostanj in zasebna zbirka, ki nas 
popelje v preteklost prebivalcev (več informacij najdete na 
spletni strani ilcastagnodicanalaz.wordpress.com in FB-strani 
Il Castagno di Canalaz). Foto: arhiv Novega Matajurja
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Utrinki

DOR TOLMIN DELOVNO 
ZAKLJU^UJE SVOJ DESETI 
JUBILEJ
Tolmin – Društvo za ohranjanje in 
razvoj Tolmina (DOR Tolmin), ki v le-
tu 2022 obeležuje deset let svojega 
delovanja, je namenjeno ohranjanju 
nesnovne dediščine Tolmina in so-
delovanju pri usmeritvah za skladen 
razvoj mesta. Poleg 12 številk tiska-
nega periodičnega občasnika »Do-
rovci sporočajo« in izdaji publikacij 
Tolminsko gledališče, Čega si? ter 
Tolminske športne zgodbe 1945–
1971, je ob svojem prvem okroglem 
jubileju izdalo še prvi vodnik po Tol-
minu, ki smo ga v našem mestu že 
dolgo pogrešali. Ta na 80 straneh 
predstavlja kulturno-zgodovinske in 
naravoslovne zanimivosti mesta ter 
bližnje okolice. Vodnik je predsta-
vljen v tokratni številki SOČAsnika v 
rubriki Knjižna polica.

V drugi polovici decembra bo dru-
štvo DOR praznično vzdušje v sta-
rem delu mesta obogatilo s tradicio-
nalno Jaslično potjo, kjer bodo la-
stniki jaslic svoje lepe primerke raz-
stavili v izložbah. Čaka pa nas tudi 
božični sejem, na katerem bodo 
svoje izdelke ponudili lokalni pride-
lovalci in izdelovalci. Kot vsako leto 
so tudi tokrat člani društva likovnih 
ustvarjalcev v dogovoru z našim dru-
štvom v začetku decembra okna v 
pritličju hiše pri Kranjcu okrasili s 
svojimi deli na zimsko tematiko. Kot 
novost pa se bodo na tretjo decem-
brsko soboto v sodelovanju s Pri-
možem Hvalo Kamenščkom na 
tolminskem placu prvič predstavile 
žive jaslice, ki jih bo spremljal bogat 
kulturni program.

Več o delu DOR Tolmin ste si lahko 
prebrali v drugi letošnji številki SO-
ČAsnika, kjer je bilo društvo podrob-

neje predstavljeno med letošnjimi 
nagrajenci Občine Tolmin.
Martina Klanjšček, predsednica 
društva DOR

JUBILEJNI 10. POHOD PO 
POTI NA SVOJI ZEMLJI
Ba{ka grapa – Kulturno tehnično 
turistično društvo Baška dediščina 
(KTT DBD) je oktobra izvedlo jubilej-
ni pohod po tematski poti Na svoji 
zemlji. Glede na priporočila Dnevov 
evropske kulturne dediščine je na-
govarjal k (vz)trajnostni dediščini. 
Stekel je v duhu spomina na rojeva-
nje filma Na svoji zemlji (zadnji kader 
je bil posnet 24. septembra 1948) 
in odprtje poti 6. oktobra leta 2012, 
ki je film trajnostno zapisala v njegov 
rojstni kraj.

Pohodniki so zaradi razmočene tra-
se ubrali nekoliko prilagojeno, a 
prav tako štiri ure dolgo različico, 
vodniki pa so jo »oblekli« v zgodbe, 
ki se napajajo iz tolmuna kulturne 
dediščine tega prostora. Zaključila 

se je s slovesnostjo pri spomeniku 
žrtvam NOB na Koritnici, ki se v obli-
ki treh pušk dviga proti nebu že 50 
let. Idejno zasnovo je izrisal doma-
čin, slikar Ljubo Brovč. Na slove-
snosti se je pohodnikom pridružilo 
še lepo število domačinov in kar 
osem praporščakov s prapori. Slav-
nostni govornik je bil predsednik 
Združenja borcev za vrednote NOB 
Bovec, Kobarid, Tolmin Rok Uršič, 
njegove besede pa je s slovensko 
pesmijo podkrepil Cveto Zgaga. 
Domačina sta položila venec, Mar-
jetka Popovski je pela narodne in 
partizanske pesmi, najmlajši pa so 
pod vodstvom Kristine Škibin za-
peli pesmi iz filmov o Kekcu. Žene s 
Koritnice so vse prisotne pogostile z 
dobrotami.

KTT DBD je prostor ob spomeniku 
obogatilo z dvojezično informacijsko 
tablo. Po besedah predsednice 
društva Alenke Zgaga ta postaja tu-
ristična točka, zgodba pa nadgrajuje 
kulturni turizem Baške grape.
Olga Zgaga, članica KTT DBD

DOR TOLMIN DELOVNO ZAKLJUČUJE SVOJ DESETI JUBILEJ – Tudi letos nas Dorovci v 
decembru vabijo na ogled tradicionalne Jaslične poti v starem delu Tolmina. Kot novost pa se 
bodo na tretjo decembrsko soboto na tolminskem placu prvič predstavile tudi žive jaslice, ki jih 
bo spremljal bogat kulturni program. Foto: arhiv društva

10. POHOD PO POTI NA SVOJI ZEMLJI je kljub dežju ponudil pristna doživetja, okronana s 
številnimi lokalnimi zgodbami. Foto: Cveto Zgaga

MI-DO – MIGANJE ZA ZDRAVE DOJKE LETOS OBELEŽUJE OSMO OBLETNICO. Prireditev, 
ki je potekala 15. oktobra, je imela tudi dobrodelno noto; zbrana sredstva so namenili za izved-
bo brezplačne limfne drenaže za operiranke in organizacijo izobraževanja otrok o zdravem živ-
ljenjskem slogu. Foto: Nace Uršič

MIGANJE TUDI LETOS  
ZDRU@UJE
Volarje – Društvo za zdrave dojke s 
svojo največjo prireditvijo MI-DO – 
Miganje za zdrave dojke letos obele-
žuje osmo obletnico. Prireditev ostaja 
zvesta svojemu dosedanjemu kon-
ceptu, to je spodbujanju zdravega 
načina življenja in izboljšanja njegove 
kakovosti, osveščanju o raku dojk, in-
formiranju o preventivnih ukrepih za 
izboljšanje zdravja in izvajanju psiho-
socialne pomoči. Srečanje je bilo or-
ganizirano 15. oktobra (istočasno z 
rožnatim oktobrom) in je tudi letos 
potekalo na prostem – pod Lahnco 
na Volarjih. Do tja so poti pripeljali iz 
petih izhodiščnih točk – Bovca, Ko-
barida, Livka, Mosta na Soči in Tolmi-
na. Na vsaki vstopni točki smo imeli 
MIDO-gibanje, ki se je zaključilo na 
Volarjih, kamor so nas pospremili tudi 
župana Marko Matajurc in Valter 

Mlekuž ter podžupanja v funkciji žu-
panje Maša Klavora.

Na glavnem odru so se letos zvrstili 
različni akterji in prostovoljci: s Polo-
no Mursec in Tino Sivec Matelič 
smo se prepuščali meditaciji in shakti 
plesu, migali pa smo s Pio Faletič, 
Barbaro Klinkon, Mojco Maurič, 
Tino Ozebek in Katarino Žagar. Za 
zabavni MIDO-kulturni dogodek je 
poskrbel Peter Avsenik.

Predsednica društva Jasna Rot je v 
uvodu skupaj s članicami izvršnega 
odbora in ostalimi prostovoljkami na-
govorila več kot 80 obiskovalcev, ki 
so z udeležbo podprli delovanje 
društva. Ob pristnem druženju in 
smehu je bilo tudi tokrat poskrbljeno 
za dobro hrano, za presenečenje pa 
je bilo izžrebanih tudi nekaj mikavnih 
nagrad.

Poudariti velja, da je bil dogodek do-
brodelen; zbrana finančna sredstva 

so bila donirana za brezplačno limfno 
drenažo za operiranke, ki jo potrebu-
jejo, in organizacijo izobraževanja ot-
rok glede zdravega sloga življenja z 
delavnicami po šolah, ki jih bo vodila 
Teja Bajt, mag. celične in molekular-
ne biologije.

Ponovno se je izkazalo, da je MI-DO, 

ki združuje težke zgodbe obolelih za 
rakom dojk in jih spreminja v pozitiv-
ne izkušnje, še kako pomemben do-
godek za naš prostor. Zato že sedaj 
vabimo vse, da se nam pridružite tudi 
prihodnje leto.

Damjana Teodorović, članica Društva 
za zdrave dojke

Utrinki
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v bovcu sestavljamo 
novo ekipo! 
pridruži se nam!

M
er

ca
to

r, 
 D

un
aj

sk
a 

10
7,

 1
0

0
0

 L
ju

bl
ja

na

To je oglas za službo v naši soseski. Včasih zahtevno, drugič zabavno. Predvsem pa redno in 
polno prijateljskih vezi. Če imate radi svoje sosede in njihove želje in potrebe, vas vabimo, da 
se nam pridružite na blagajni naše soseske. Poskrbite za to, da bodo shrambe naših kupcev 
vedno dobro založene in obisk trgovine pravo doživetje.  
 
Vaše prijave pričakujemo na zaposlitev@mercator.si.
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Izvajanje pristopa LEADER/
CLLD v Sloveniji

V lokalni akcijski skupini LAS Do-
lina Soče smo se ob koncu leta raz-
veselili podarjene monografije Izva-
janje pristopa LEADER/CLLD v Slove-
niji, ki celovito obravnava razvoj in 
rezultate omenjenega pristopa na slo-
venskih tleh vse od vstopa v EU do 
danes. Tako kot tudi ostali slovenski 
LAS smo namreč pred časom sodelo-
vali pri analizi, ki je botrovala nastanku 
nove publikacije. Slednjo je ob 20-le-
tnici delovanja Društva za razvoj 
slovenskega podeželja v sklopu zbir-
ke GeograFF pod zaporedno številko 
26 izdala Znanstvena založba Filo-
zofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Kot lahko preberemo v tej strokovni 

Program LEADER/CLLD – slovenska 
zgodba o uspehu

Ker se pod na{o streho odvija res veliko stvari hkrati, `al vseh aktualnih informacij ne moremo 
deliti z vami v SO^Asniku. Zato vas vabimo, da tu in tam pobrskate tudi po na{i spletni ali FB-
strani, kjer boste la`je sledili vsemu aktualnemu dogajanju.

Poro~ilo o spremljanju in 
vrednotenju strategije 
lokalnega razvoja

Ena od nalog LAS je, da na podlagi 
dobrega poznavanja domačega pros-
tora (lokalnih virov, prednosti, sla-
bosti in danih priložnosti) izdelajo in 
s pomočjo projektov izvajajo strate-
gijo lokalnega razvoja (SLR). V teh, 
za podeželje pomembnih razvojnih 
dokumentih, vezanih na različna ob-
močja po vsej Sloveniji, so opredelje-
ni ukrepi, tematska področja in ključ-
ni izzivi (npr. prispevek k ustvarjanju 
delovnih mest, varstvo okolja in 
ohranjanje narave, pa tudi večja 
vključenost mladih, žensk in drugih 
ranljivih skupin), ki jih je na določe-
nem območju treba uresničiti, če 

želimo prestopiti razvojne ovire in 
doseči začrtane cilje.

Posoški razvojni center (PRC), vo-
dilni partner LAS Dolina Soče, je na 
osnovi letnih poročil, analize stanja, 
svetovalnih listov in anketnih vpra-
šalnikov ob koncu leta pripravil Po-
ročilo o spremljanju in vrednotenju 
Strategije lokalnega razvoja LAS Do-
lina Soče. Čeprav omenjenega doku-
menta v času nastajanja tega članka 
Upravni odbor LAS Dolina Soče še 
ni potrdil, zbrani kazalniki, določeni 
v naši SLR, nedvomno kažejo, da v 
sodelovanju s partnerji uspešno zas-
ledujemo začrtane ukrepe in dosega-
mo oziroma v vseh primerih celo 
presegamo zastavljene cilje.

V poročilu so zajeta tudi v projek-

Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2014–
2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Kazalniki LAS Dolina Soče
Predvidena 

vrednost 
kazalnika v SLR

EKSRP ESPR ESRR
Dosežena 
vrednost

Dosežena 
vrednost v %

Število novih delovnih mest 6 2 4 1,42 7,42 124

Število lokalno inovativnih pristopov, sodelovanj, produktov 29 18 16 15 49 169

Število delavnic na temo podjetništva 77 47 31 41 119 155

Število novih ali optimiziranih dobavnih verig lokalnih 
produktov

11 5 3 4 12 109

Število dejavnosti, ki spodbujajo zdrav in aktiven 
življenjski slog

11 24 15 0 39 355

Število urejenih površin, namenjenih turizmu 16 18 6 0 24 150

Število novih, nadgrajenih in izboljšanih prireditev in 
dogodkov

24 6 44 0 50 208

Število operacij, ki pripomorejo k ohranjenemu stanju 
naravne in kulturne dediščine

18 12 11 8 31 172

Število novih sistemskih dejavnosti 7 5 2 4 11 157

Število vključenih deležnikov v verige naravnih virov 15 16 4 1 21 140

Število dejavnosti, ki spodbujajo in promovirajo lokalne 
tradicije

29 11 14 10 35 121

Število vključenih ranljivih skupin 38 12 19 29 60 158

Število posameznikov, vključenih v izobraževanja 1.082 751 267 818 1.836 170

Število novih dejavnosti za ranljive skupine 13 6 6 13 25 192

IZVAJANJE PRISTOPA LEADER/CLLD V 
SLOVENIJI – Nova monografija obravnava 
tudi območje delovanja LAS Dolina Soče in 
rezultate pristopa LEADER/CLLD pri nas. Av-
torji pa so pod drobnogled vzeli dejavnosti in 
rezultate 11 izbranih slovenskih LAS, med 
katerimi je tudi naša LAS.

Preglednica: V SLR LAS Dolina Soče določeni kazalniki in njihova dosežena vrednost.

publikaciji, velja program LEADER/
CLLD za eno od slovenskih zgodb o 
uspehu, saj »gradi na tradiciji umne-
ga kolektivnega upravljanja s prosto-
rom in življenjskimi viri. Celostni 
razvoj podeželja je vgrajen v pristop, 
ki temelji na lokalni pobudi.« Kljub 
temu pet avtorjev ugotavlja, da zara-
di administrativnih ovir in tehničnih 
pomanjkljivosti potencialni deležniki, 
ki bi lahko pripomogli k razvoju po-
deželja, še vedno ne prepoznajo iz-
jemnega prispevka tega programa k 
razvoju podeželja. Zato so se odloči-
li, da podajo širši in poglobljeni pog-
led na podeželje ter z njim povezano 
upravljanje z razvojem in tako pri-
spevajo h krepitvi ter vitalnosti slo-
venskega podeželja.
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tih najpogosteje zastopana področja 
v programskem obdobju 2014–2020. 
Tako se raznolikost in pestrost pro-
jektov LEADER/CLLD in njihova do-
dana vrednost na podeželju odraža 
na sedmih področjih: • turizem, • 
kulturna dediščina, • kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrana, • družba in 
sociala, • varovanje okolje, • podje-
tništvo na podeželju ter • ribištvo 
oziroma akvakultura.

Največ različnih partnerjev (34) je 
bilo vključenih v Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja (EKSRP), 
nekaj manj (26) v Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR), najmanj 
(21) pa v Ribiški sklad oziroma 
Evropski sklad za pomorstvo in ribi-
štvo (ESPR).

V poročilu avtorice, strokovne so-
delavke PRC, opozarjajo na težavnost 
priprave vlog. Poročajo o zelo kom-
pleksni in obsežni administraciji za 
pripravo ter izvedbo projektov, ki je 
zlasti neprilagojena za prijavitelje 
manjših projektov. »Zapleteni biro-
kratski postopki za pripravo vloge se 
pretežno nanašajo na izvedbo naložb 
(dolgotrajno pridobivanje dovoljenj in 
soglasij). Prijaviteljem precejšen izziv 
predstavlja tudi razumevanje razlik v 
pravilih med posameznimi evropski-

mi skladi,« so še zapisale. Kot najve-
čjo obremenitev za prijavitelje iz-
postavljajo pridobivanje treh ponudb 
za naročila, višja od 2.000 evrov (pri 
EKSRP in ESPR), ki niso vezane na 
višino vrednosti projektne dejavnosti. 
Nasploh pa nevladnemu sektorju naj-
večji zalogaj predstavlja prav vnap-
rejšnje zalaganje sredstev, ki je tudi 
eden od ključnih faktorjev pri (ne)
odločanju za prijavo potencialne pro-
jektne ideje. Pri ESPR je bil denimo 
izpostavljen pogoj, da mora partner 
predložiti aktualen izpis stanja na 
računu, ki mora biti vsaj tolikšen, kot 
je zaprošena vrednost projekta. Zato 
si na LAS Dolina Soče, kot tudi po 
drugih LAS v Sloveniji, prizadevajo, 
da bi v novem programskem obdob-
ju tovrstne ovire, ki na razvoj pode-
želja ne delujejo stimulativno, odlo-
čevalci spremenili, da bi bil uporab-
nikom prijaznejši.

Po potrditvi na upravnem odboru 
bo poročilo zainteresirani javnosti na 
voljo tudi na spletni strani LAS Doli-
na Soče.

V zadnjem kvartalu leta 
obkljukali {e nekaj dejavnosti

Kot smo pred časom že poročali, 
sta v teku dva zanimiva skupna pro-

jekta. V njih ima LAS Dolina Soče 
vodilno vlogo. Gre za projekta Iz 
drobnice ter Vzpostavitev pogojev za 
EKO regije BO JA, kjer na različne 
načine »sejemo« ekomiselnost, pred-
vsem pa zainteresirano javnost izo-
bražujemo na področju priprave »ži-
ve«, ekološke pridelane lokalne hra-
ne. Kar nekaj delavnic se je že zvr-
stilo po celotnem območju tako med 
laično kot strokovno javnostjo, ven-
dar to še zdaleč ni vse. Za vas nam-
reč pripravljamo še več priložnosti. 
Zato vabljeni, da nas spremljate na 
spletu. 

V zadnjem delu leta smo zaključi-
li še štiri projekte: 
• Lesarji Doline Soče (vodilni part-

ner: LAS Dolina Soče/Posoški ra-
zvojni center; projektni partnerji: 
Tolminski muzej, Občina Bovec, 
Občina Kanal ob Soči, Občina Ko-
barid in Občina Tolmin);

• Ribiška hiša 2/Breka 2 (vodilni 
partner: Občina Bovec, projektni 
partner: Krajevna skupnost Kal - 
Koritnica);

• Lipan v porečju Soče (vodilni part-
ner: Ribiška družina Tolmin, pro-
jektni partner: Zavod za ribištvo 
Slovenije);

• Nova Riba (vodilni partner: Faro-

Utrinki

nika, ribogojstvo in ribištvo).
Zadnjim trem projektom bomo v 

SOČAsniku nekaj več pozornosti na-
menili v prihodnjem letu, ko bo na 
vrata potrkala nova ribiška sezona. O 
projektu Lesarji Doline Soče pa smo 
sicer že poročali, ne moremo pa mi-
mo novega kataloga ponudnikov Le-
sarji doline Soče, ki ga je izdala in 
založila Občina Kobarid, brezplačno 
pa ga lahko dobite pri vodilnem par-
tnerju.
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič
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V KATALOGU PONUDNIKOV LESARJI DO-
LINE SOČE avtor besedila Peter Domevšček 
iz Posoškega razvojnega centra, ki je bil hkra-
ti tudi vodja istoimenskega projekta, pred-
stavlja 14 ponudnikov lesne/lesarske panoge 
iz Zgornjega Posočja.

VASJA KOVAČ JE V PARU S PAOLO DI 
ADAMO na prvenstvu v footgolfu v Franciji 
zasedel prvo mesto. Za njegove uspehe, ki 
so pripomogli tudi k prepoznavnosti Bovške-
ga, mu je župan Valter Mlekuž podelil poseb-
ni znak Občine Bovec.

NA PRVEM SLOVENSKEM DVORANSKEM 
TEKMOVANJU ZA DESKARJE IN SMUČAR-
JE PROSTEGA SLOGA je mlada deskarka 
Tia Žagar iz Bovca prejela nagrado za izve-
den trik dneva v ženski konkurenci. Foto: ar-
hiv SloSki Snowboarda

ZNAK OB^INE BOVEC ZA 
VASJO KOVA^A
Bovec – Župan Občine Bovec Val-
ter Mlekuž je 16. novembra sprejel 
Vasjo Kovača, ki se je dan pred 
tem vrnil s prvenstva v footgolfu, ki 
je potekalo v Franciji. Njegovi do-
sežki so ime Bovškega ponesli v 
svet.

Na prvenstvu je Vasja v paru s Pao-
lo Di Adamo zasedel prvo mesto. 
Sicer pa je že lani nosil naziv držav-
nega prvaka Slovenije v footgolfu, 
trenutno pa je v svoji kategoriji, v ka-
teri je v svetovni konkurenci več kot 
1.350 igralcev z vsega sveta, na 11. 
mestu. Na zadnjem mastersu na Ni-
zozemskem, kjer je nastopilo samo 
50 najboljših igralcev z vsega sveta 
in velja za svetovno prvenstvo, je za-
sedel odlično tretje mesto.

Kot je poudaril župan, si »taki do-
sežki zaslužijo posebno pozor-
nost«, zato je Kovaču podelil poseb-
ni znak Občine Bovec. »Vasja je 
pustil močan pečat že v nogome-
tnih klubih Tolmin in Oplast Koba-
rid, zdaj pa svojo zgodbo o uspe-
hu nadaljuje v footgolfu. S svojimi 
dosežki je bistveno pripomogel k 
prepoznavnosti Bovškega, zato se 

mu iskreno zahvaljujem, izrekam 
iskrene pohvale ter podeljujem žu-
panovo priznanje,« je poudaril Mle-
kuž.

Ob tej priložnosti je Kovač povedal, 
da je bil nad uspehom na Nizozem-
skem tudi sam presenečen. »Prvi 
dan sem celo vodil, vendar je bilo 
tridnevno tekmovanje zelo napor-
no in mi je na koncu zmanjkalo 

malo moči in sem osvojil odlično 
tretje mesto.« V letošnji sezoni je 
prvič v karieri presegel 3.000 točk; 
to je po njegovih besedah izjemen 
dosežek, saj jih ima prvi igralec na 
svetu 4.300. V seniorski konkurenci 
so številni nekdanji reprezentanti 
najbolj prepoznavnih nogometnih 
klubov, kot so Paris Saint-Germain, 
Inter, Juventus … »Prihodnje leto 
bo svetovno prvenstvo v Orlandu 
na Floridi in Slovenci bomo tam. 
Pripraviti se moramo res dobro. 
Moram pa reči, da imamo Bovčani 
srečo, da imamo tako igrišče, na 
katerem lahko igramo praktično 
vsak dan,« je še dodal Kovač.
Besedilo in foto: Milan Štulc

USPE[EN NASTOP 
DESKARKE TIE @AGAR
Planica – Drugo novembrsko sobo-
to je bilo v snežnem tunelu Nordij-
skega centra Planica na sporedu 
prvo slovensko dvoransko tekmova-
nje za deskarje in smučarje proste-
ga sloga. Udeležila se ga je tudi Tia 
Žagar iz Bovca.
Na tako imenovanem »rejl sešnu« 
(deskanje po drsnem objektu) se je 
18-letna deskarka izkazala z odlični-

mi vožnjami in prejela nagrado za iz-
veden trik dneva v ženski konkuren-
ci. Tia je sicer članica SBC Bled in 
B-slovenske reprezentance, nasto-
pa pa v disciplinah prostega sloga. 
Lani je bila tudi del moštva sloven-
ske reprezentance, ki se je udeleži-
lo Olimpijskega festivala evropske 
mladine na Finskem.
Damijan Rifl, predstavnik za odnose z 
javnostmi, SloSki Snowboard

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1169-23-4-2020-raznolikost-leader-projektov-in-njihova-dodana-vrednost-na-podezelju
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1169-23-4-2020-raznolikost-leader-projektov-in-njihova-dodana-vrednost-na-podezelju
https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1169-23-4-2020-raznolikost-leader-projektov-in-njihova-dodana-vrednost-na-podezelju
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sek. Takoj bodo pričeli s pripravljal-
nimi deli za ustanovitev zasilnega 
zavetišča v vasi Krn in v Drežnici. V 
odbor so bili izvoljeni tovariši Štih 
Ignac, Leban Ciril, Fratina Mirko, Ko-
ren Janko, Miklavič Alenka, Skočir 
Franc, Sozio Zdenka, Eržen Vinko, 
Clemente Emil, Grom Miha, dr. Ča-
dež Vladimir in komandir milice.«

NASLOV: Kobariški in beneški pla-
ninci praznujejo – 70 let Planinskega 
društva Kobarid, 30 let Planinske 
družine Benečije. AVTOR: Zdravko 
Likar. ZALOŽILA: Planinsko društvo 
Kobarid in Občina Kobarid. KRAJ 
IZDAJE: Kobarid. LETO IZDAJE: 
2022. ŠTEVILO STRANI: 91. NAKLA-
DA: 250. FORMAT: 21 cm × 29,7 cm. 
VEZAVA: mehka.

Tminski bajnki: 
kme~ke skrinje 
Zgornjega Poso~ja

Še eden v zbirki lično izdelanih in 
obsežnih razstavnih katalogov Tol-
minskega muzeja razkriva pomem-
ben del muzejske zbirke – skrinje, ki 
jim na Tolminskem po domače pra-
vimo tudi bajnki, in z njimi povezane 
zgodbe. Iz kataloga izvemo, da so 
prve skrinje »v muzej prišle že kma-
lu po ustanovitvi tolminske muzejske 
zbirke v letu 1950. V kasnejših letih 
se je zbirka stalno dopolnjevala z 
»bajnki« iz vseh koncev tolminske 
dežele in danes šteje skupno kar 76 
primerkov raznovrstnih skrinj, skri-

njic in potovalnih skrinj.« Med dru-
gim v katalogu najdemo tudi potoval-
no skrinjo, ki je z lastnico s Pečin 
prepotovala več kontinentov, od Evro-
pe in Afrike pa vse do Južne in Se-
verne Amerike. Spoznamo tudi »ka-
son« za žito, glasbeno skrinjico, ki je 
bila last Devetakove družine in naj 
bi bila izdelana okoli 1880 v Švici, in 
številne druge lepo ohranjene bajnke.

NASLOV: Tminski bajnki: kmečke 
skrinje Zgornjega Posočja. AVTORJA 
BESEDIL: Marko Grego, Silvester 
Gaberšček. IZDAL: Tolminski muzej. 
LETO IZDAJE: 2022. ŠTEVILO STRA-
NI: 48. NAKLADA: 300. FORMAT: 
26,8 × 21 cm. VEZAVA: mehka

Prav'ce v Lomu
Naši predniki so v mrzlih zimskih 

večerih ob svečah in toplem zapečku 
radi prisluhnili tudi pripovedkam, ki 
so se prenašale iz ust do ust ali pa so 
si jih izmislili oziroma doživeli starej-
ši. Danes pravljic ne manjka. V knji-
žnicah jih lahko dobimo na kupe, 
vprašanje pa je, če si zanje sploh še 
vzamemo čas. A med nami se še ved-

no najdejo takšni, ki nanje niso po-
zabili. Celo več! Pripravljeni so poi-
skati čas, da jih napišejo – tudi kak-
šno novo. Mednje sodijo tudi člani in 
prijatelji Kulturnega društva Nit – Po-
sočje, Benečija, Rezija, ki že vrsto let 
po kobariških in tolminskih vaseh 
prirejajo pravljične večere. Tako so 
lani obiskali Tolminski Lom, srečanje 
pa je botrovalo nastanku nove pra-
vljične knjižnice z naslovom Prav'ce 
v Lomu. V njej je enajst avtorjev sku-
paj objavilo 14 pravljic, ena pa je 
ljudska iz Benečije.

NASLOV: Prav'ce v Lomu 2021 . 
UREDILA: Marjeta Manfreda Vakar. 
IZDALO: Kulturno društvo Nit – Po-
sočje, Benečija, Rezija. KRAJ IZDAJE: 
Tolmin. LETO IZDAJE: 2021. ŠTEVI-
LO STRANI: 46. NAKLADA: 200. 
FORMAT: 20,8 cm × 20,8 cm. VEZA-
VA: mehka.

Kobari{ki in bene{ki 
planinci praznujejo

Uvodne besede avtor namenja po-
ročilu iz Planinskega vestnika, v ka-
terem so leta 1953 med drugim zapi-
sali: »Ustanovitveni občni zbor PD 
Kobarid se je vršil dne 14. december 
1952 na pobudo agilne planinke So-
zio Zdenke. Na zboru so bili navzoči 
zastopniki PZS ter PD Bovec, Tolmin, 
Most na Soči. Sklenili so, da bodo 
zaktivizirali za planinstvo vse okoliš-
ke vasi in se tesno povezali z uči-
teljstvom. Izvedli bodo tudi več pre-
davanj ter pokrenili akcijo za naroč-
nike Planinskega vestnika. V propa-
gandne namene bodo namestili na 
trgu izložbeno omarico. Pregledali in 
obnovili bodo stare markacije. Name-
ravajo ustanoviti tudi alpinistični od-

Utrinki

ZLATA POROKA ZAKONCEV KOFOL
Dolenja Trebu{a – Darinka in Slavko Kofol, 
Mežnarjeva iz Dolenje Trebuše, sta 15. oktobra po 
50 letih ponovno stopila pred oltar. Ob navzoč-
nosti njunih najdražjih sta se pri sveti maši v do-
mači cerkvi svetega Jakoba zahvalila za milost zla-
te poroke in za vse, kar je njunemu zakonu dajalo 
žlahtnost. S sodelovanjem so ju razveselili vnuki 
in Mešani pevski zbor Justin Kogoj, katerega član 
je Slavko že vrsto let. Duhovnik Niko Rupnik je 
slavljencema voščil in blagoslovil njuna zlata leta.

Na predvečer so se ob prtonu, ki so ga zlatopo-
ročencema postavili njuni prijatelji, zbrali sinova 
Aljoša in Peter z družinama, sosedje, sorodniki 
in znanci.

Leta 1949 rojeno Darinko, trgovko v vaški trgovi-
ni, pozna vsa Trebuša in okolica. Domačini so s 
hvaležnostjo sprejeli njeno odločitev za samostoj-
no pot in prevzem trgovine, saj bi jo sicer takratni 

Alpkomerc zaprl. Upokojitev ji je prinesla več časa 
za štiri vnuke in delo na manjši kmetiji, ki jo je ka-
sneje prevzel sin Peter. Z veseljem je prisedla na 
motor k leto dni mlajšemu možu, dolgoletnemu 
članu MK Soča Tolmin in Goldwing kluba Gori-
ška. Na potovanjih sta skupaj – na motorju in z 
avtodomom – odkrivala lepote Evrope.

Na Mežnarjevi domačiji, kjer sta si dom in družino 
ustvarila oba sinova, že od sredine sedemdesetih 
obratuje Elektromehanika Kofol, ki jo je po Slav-
kovi upokojitvi prevzel sin Aljoša. Slavko pa je de-
javen tudi v društvih v domačem kraju in je dolgo-
letni član ter starešina Lovske družine Trebuša. 
Od rosnih let je muzikant in pevec, zato je v do-
mači gostilni Podkorito nazdravil s svojimi pevski-
mi prijatelji in muzikanti.

Še na mnoga skupna leta Darinka in Slavko!
Valentina Žbogar

ZLATOPOROČENCEMA IZ DOLENJE TREBUŠE Darinki in 
Slavku Kofolu so ob jubileju v oktobru postavili tudi »prton«. 
Foto: Igor Vezovnik
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MEŠANI PEVSKI ZBOR »ZDRAVKO MUNIH« Z MOSTA NA SOČI je z jubilejnim koncertom 
obeležil 30 let svojega delovanja. Foto: Miljko Lesjak

NA JUBILEJNEM KONCERTU KOMORNEGA ZBORA MUSICA VIVA – V zboru, ki trenutno 
šteje okoli 30 pevcev, se je v vseh letih delovanja zvrstilo več kot 80 pevcev, od samega začetka 
pa jih prepeva osem. Gonilna sila, lepilo, ki pevce drži skupaj in vedno poskrbi za strokovnost, 
red, disciplino (če ji to le dopustijo), pa tudi za veselje ter dobro družbo je že vseh 16 let Erika 
Bizjak. Foto: Katarina Rutar Ipavec

PEVSKO OBARVAN UVOD V 
PRAZNI^NI DECEMBER
Tolminsko – Pred koncem leta smo 
članice Kulturno-umetniškega 
društva Vokalna skupina Gadičke 
dobile nove priložnosti, da smo lah-
ko opravile nekaj dobrih del. Konec 
novembra smo s pesmijo popestrile 
program prednovoletnega druženja 
zaposlenih na Kmetijski zadrugi Tol-
min, s katero zgledno sodelujemo 
že vrsto let. V zadnjih letih je namreč 
večina naših pevskih vaj potekala 
prav pod njihovo streho, zato jim v 
zahvalo s pesmijo rade obogatimo 
kakšen dogodek.

Nekaj dni kasneje so nas medse 
sprejeli stanovalci in zaposleni Do-
ma upokojencev Podbrdo, enota 

Tolmin, nato pa nam je v začetku de-
cembra vrata odprla še podbrška 
enota. Tu smo gostiteljem polepšale 
dan in jim obudile spomin na mlajše 
dni. Takrat so si dolge in mrzle zim-
ske večere velikokrat krajšali prav s 
prepevanjem slovenskih ljudskih, 
medtem ko so se zbrani v izbi, v kro-
gu domačih ali sovaščanov, greli ob 
zakurjeni krušni peči. V želji, da bi 
pesem ponovno zanetila žar v njiho-
vih srcih, smo Gadičke zanje pripra-
vile venček domačih. Izkazalo se je, 
da so med njimi še vedno izvrstni 
pevci, saj so z navdušenjem zapeli 
skupaj z nami.
Ob tej priložnosti smo z veseljem 
pozdravile najstarejšega Palbinca 
Jožefa Manfredo - Žefa, ki danes 
šteje kar 103 leta, z našo pesmijo 

JUBILEJNI KONCERT S 
KRSTNO IZVEDBO
Tolmin – Z enoletnim zamikom zara-
di epidemije je Komornemu zboru 
Musica Viva (KZMV) drugo soboto v 
oktobru uspel jubilejni koncert ob 
15-letnici delovanja. V 15 oziroma 
16 letih delovanja je zbor prehodil 
zanimivo pot, na kateri ni manjkalo 
dogodivščin, ki so (poleg vaj) prines-
le predvsem veliko lepih spominov. 
V zadnjih šestih letih se je udeležil 
treh pevskih tekmovanj, gostoval v 
Splitu in zaključil svoj odmevni dese-
tletni projekt Pesem na vasi.

Koncertni večer je v prvem delu 
predstavil umetne skladbe. Po dveh 
stavkih iz maše za mlade, skladatelja 
Tineta Beca, kjer je pevce pri klavir-
ju spremljala Ana Kravanja Lesko-
vec, so obiskovalci prisluhnili delom 
primorskega avtorja Andreja Ma-
korja, ki je pevce počastil z obiskom 
koncerta. Z njegovo prvo skladbo, 
sakralnim delom »O lux beata Trini-
tas«, se je po dvorani razlegala hval-

nica Sveti trojici. Sledila je Makorje-
va noviteta, ciklus Letni časi, ki je 
nastala po naročilu KZMV in je tisti 
večer doživela krstno izvedbo.

V drugem delu so pevci oder pre-
pustili gostom: kitaristu Sebastjanu 
Gregu, pripovedovalki ljudskih 
zgodb v domačem narečju Renati 
Lapanja in nekdanji učenki Glasbe-
ne šole Tolmin, danes dijakinji ume-
tniške gimnazije v Celju, Frančiški 
Švab, ki se je predala klavirju.

Sledil je nabor priredb ljudskih pe-
smi. S skladbo Zeleni Jurij so zbrani 
odpotovali v Belo krajino. Plovi mi, 
plovi jih je popeljal v Istro, v Beneči-
jo pa skladba Petelinček je zapieu. 
Sledili sta dve ljubezenski Venite 
rožce moje (solo Valentina Čujec) 
ter Še rožce so žalovale (solo Tonja 
Lapanja Brenčič in »izposojeni te-
norist« Miloš Leban). Koncert se je 
zaključil s priredbama dveh Pesmi s 
Tolminskega – ljudsko iz Šentviške 
gore Ko mlado dekle šlo je v tujino 
ter poljubinjsko Lačn Franc. Obe 

skladbi je po naročilu KZMV spesnil 
skladatelj Patrik Quaggiato. Bis 
skladba Ta na Solbici pa je ponovno 
obudila duh Rezije in dodobra razži-
vela pevce ter občinstvo.
S. S., članica zbora

JUBILEJNI KONCERT 
MOSTARSKIH PEVCEV
Most na So~i – Mešani pevski zbor 
(MePZ) »Zdravko Munih« z Mosta na 
Soči je 27. novembra obeležil 30 let 
svojega delovanja. V prvem delu 
koncerta se je zbor, ki je ob jubileju 
poskrbel tudi za novo vizualno podo-
bo, predstavil s skladbami, ki so 
zaznamovale obdobje treh desetle-
tij. V repertoar smo vključili poezijo 
Simona Gregorčiča, saj smo Gori-
škega slavčka v dolgem obdobju 
prepevanja vzeli za svojega. Po gos-
te jubilejnega koncerta mostarski 
pevci nismo šli daleč. Vrzel med 
obema sklopoma sta zapolnila otro-
ški in mladinski zbor OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči, s katerimi 
gradimo mostove, ob različnih prilo-
žnostih v preteklosti pa smo z njimi 
že sodelovali. Mladi pevci so z zbo-

rovodkinjo Eriko Bizjak koncertu 
dodali razigranost in prisrčnost.

Ljudska pesem, s katero smo se 
predstavili v drugem delu koncerta, 
je še bolj povezala nastopajoče in 
občinstvo, saj si je znane napeve 
marsikdo tiho mrmral med posluša-
njem. Nedeljski večer smo obogatili 
s solisti, za glasbeno spremljavo pa 
sta razigrala črno-bele tipke in meh 
Nika Kovačič in Bogdan Kosmač.

Pevce, soliste, instrumentaliste in 
zborovodkinjo Mirjam Klinkon je 
zadovoljno občinstvo nagradilo z 
dolgimi aplavzi ter s tem dalo pohva-
lo za preteklo in spodbudo za na-
daljnje delo. Počaščeni smo bili, da 
so koncertu prisluhnili maestro Mar-
ko Munih in člani njegove družine. 
Do zadnjega kotička polna jedilnica 
mostarske OŠ pa je tiho opominjala, 
da Most na Soči res potrebuje dvo-
rano za zborovska druženja in po-
dobne prireditve.

Po zaključni pesmi Na Vipavskem 
smo, hvaležni za uspešen koncert, 
rekli: »Lepu je blu, šaldu lepu!«
Valentina Žbogar, članica MePZ 
Zdravko Munih

ČLANICE VOKALNE SKUPINE GADIČKE so na vseh treh letošnjih zadnjih nastopih zapele pod 
vodstvom njihove »prve violine«, sopranistke Ane Lipušček. Pod njeno taktirko bodo prepevale 
tudi 14. januarja 2023 na dobrodelnem koncertu v Drežnici in v času porodniške odsotnosti 
zborovodkinje Marjete R. Rakušček. Foto: Jana Petrič Jermol
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pa smo neizmerno razveselile tudi 
Vero Clemente Kojić. Ta je kot 
glasbenica na področju zborovstva 
na Tolminskem pustila velik pečat; 
tudi štiri naše pevke so se glasbeno 
kalile pod njenim mentorstvom.
Prispevek pa zaključujem z izjavo 
enega od stanovalcev doma upoko-
jencev, ki je pohvalil naše petje, 
hkrati pa zadovoljno ugotovil, da 
smo z našimi »gadičasto« obarvani-
mi svetlikajočimi čeveljci naredile 
dober napovednik za veseli decem-
ber. A prazničnega vzdušja niso 
okusili le naši gostitelji, temveč tudi 
me, ki smo bile ob koncu nastopov 
deležne praznične pogostitve.
Tatjana Šalej Faletič, predsednica 
društva

PASLEJDN'CA SPET DOBRO 
OBISKANA
Ba~a pri Podbrdu – Po dveh zau-
stavljenih letih je na Bači pri Podbr-
du spet zaživel vaški praznik 
Paslejdn'ca. Kulturno tehnično turi-

stično društvo Baška dediščina 
(KTT DBD) si v sodelovanju z izse-
ljenci prizadeva, da praznik vedno 
bolj pridobiva nekdanjo podobo, ko 
so prihajali na obisk sorodniki in se 
po sveti maši pomudili pri svojcih. 
Tudi tokrat so napolnili cerkvico sve-

tega Lenarta, ki je zasijala v soju luči 
in poznojesenskem cvetju. Med sve-
to mašo, ki jo je daroval domači žu-
pnik Danilo Kobal, je v akustični 
cerkvici prelepo donela pesem cer-
kvenega pevskega zbora iz Podbrda 
pod vodstvom zborovodkinje Marte 

Volf Trojer, ki ga je tudi spremljala 
na klaviaturah.

Sledilo je povabilo društva h kultur-
nemu programu v središče vasi, kjer 
je pred desetimi leti postavilo Po-
mnik hribovski materi. Uveljavil se je 
kot nov turistični produkt Baške gra-
pe, ki vzbuja radovednost že zaradi 
nevsakdanje slikarske tehnike. Izde-
lala ga je častna članica društva, sli-
karka s peski Stanka Golob. Srca 
mimoidočih ganejo tudi spremljajoči 
čutni verzi ljudske pesnice Marjuče 
Volf: »… dvojno breme so nosile, 
na hrbtu koš, pod srcem pa življe-
nja klic …«.

KTT DBD je predstavilo še informa-
cijsko tablo z življenjsko zgodbo do-
mačina Petra Kusterla. Še do ne-
davnega je bilo malo znano, da je 
20 let služil cesarju Francu Jožefu, 
nazadnje kot osebni strežaj, nato pa 
do razpada Avstro-Ogrske še cesar-
ju Karlu. Bogato denarno zapuščino 
Franca Jožefa je namenil za vojno 
posojilo. Obubožan in globoko razo-

Knji`na polica

dovinske posebnosti v okolici mesta 
in Naravoslovne značilnosti mesta. V 
prvem poglavju so, v smiselnem za-
poredju sprehoda po Tolminu, prika-
zane kulturne značilnosti mestne 
arhitekture, spominska obeležja po-
membnim posameznikom in dogod-
kom, pomembne dendrološke poseb-
nosti in druge zanimivosti. V drugem 
so omenjeni pomembnejši zgodo-
vinski objekti v okolici, v tretjem pa 
nekatere manj poznane, zlasti geo-
morfološke posebnosti v okolici mesta 
in na poti na Kozlov rob. Čeprav niso 
prikazane vse, ampak le najbolj iz-
postavljene značilnosti, je vseh obja-
vljenih gesel skoraj 80. Na dveh pri-
loženih zemljevidih so s številkami 
označene pozicije, s katerih so vidne 
vse omenjene značilnosti. Znak desno 
spodaj na naslovnici, avtorja Marka 
Pentka, naj bi nas v prihodnje, sku-
paj s knjižico, vodil po poteh Tolmina 
in oklice.

NASLOV: Tolmin. Kulturno-zgodo-
vinske in naravne značilnosti Tolmi-
na in okolice. AVTOR: Radovan Li-
pušček. IZDALO IN ZALOŽILO: 
Društvo za ohranjanje in razvoj Tol-
mina. LETO IZDAJE: 2022. ŠTEVILO 
STRANI: 80. NAKLADA: 1.000. FOR-
MAT: 13 × 21 cm. VEZAVA: mehka

Odsevi literarne in 
filmske dedi{~ine v 
Ba{ki grapi

Ob 10. obletnici postavitve temat-
ske poti Na svoji zemlji je bila izdana 
brošura, ki žanje bogastvo dveh te-
matskih poti: Bevkove in tematske 
poti Na svoji zemlji. Na 50 straneh, 
ki ji bogati skoraj 90 fotografij, avto-
rica Olga Zgaga opisuje, kako sta se 
poti ob naklonjenosti številnih par-
tnerjev rodili in kako sta ob desetletni 
prisotnosti društva rasli. H kakovosti 
pohoda po Bevkovi poti prispeva iz-
viren program, prilagojen različnim 
ciljnim skupinam, ki z razumljivim 
in otipljivim načinom podaja Bevko-
ve besede. Takšne kakovosti združuje 
tudi pohodu po tematski poti Na svo-
ji zemlji, le da se tukaj vodniki tru-
dijo s prikazom materialno osiroma-
šenega, a nalezljivo delovno zagna-
nega časa, v katerem je nastajal film 
Na svoji zemlji. Danes poti ustvarjata 
pomembno dodano vrednost k turi-
stični ponudbi Baške grape, pospešu-
jeta kulturno-filmski turizem in dvi-
gata kakovost življenja krajanov. 
Knjižico zaključuje prispevek avtorice 
tematske poti Nadje Valentinčič Fur-
lan, ki izpostavlja dosežke, objave in 

prelomnice zadnjega desetletja, pove-
zane s filmom ali tematsko potjo in 
se v nadaljevanju zazira v bližnjo 
prihodnost. 

NASLOV: Odsevi literarne in film-
ske dediščine v Baški grapi. AVTORI-
CA: Olga Zgaga. IZDALO IN ZALO-
ŽILO: KTT društvo Baška dediščina. 
KRAJ IZDAJE: Stržišče. LETO IZDA-
JE: 2022. ŠTEVILO STRANI: 50. NA-
KLADA: 300. FORMAT: 19,8 cm × 29 
cm. VEZAVA: mehka.
Knjižno polico napolnili: Tatjana Šalej 
Faletič, Radovan Lipušček in Olga 
Zgaga

Tolmin. Kulturno-
zgodovinske in 
naravne zna~ilnosti 
Tolmina in okolice

Ob svoji desetletnici je Društvo za 
ohranjanje in razvoj Tolmina izdalo 
prvi vodnik po Tolminu. V njem so 
na 80 straneh, opremljenih z bogatim 
fotografskim gradivom, predstavljena 
poglavja, kot so: Kulturno-zgodo-
vinska pot po Tolminu, Kulturno-zgo-

Knji`na polica

PO DVEH KORONSKIH LETIH JE KTT DBD PONOVNO ORGANIZIRALO PASLEJDN'CO, ki je 
bila dobro obiskana. Obiskovalce so navdušile zgodbe in pristna ljudska pesem. Foto: Cveto 
Zgaga
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čaran je umrl v Podbrdu star komaj 
48 let. S tem je društvo, ki je tablo 
postavilo v času epidemije, dodalo 
še en kamenček v mozaik lokalnih 
zgodb, zanimivih tako za domačine 
kot za pohodnike.

Program so s pristno ljudsko pesmi-
jo in s srčnostjo obogatili ljudski 
pevci Folklorne skupine Razor. 
Praznično je bilo tudi druženje v 
nekdanji mlekarni.
Olga Zgaga, članica KTT DBD

NA[I TA STARI PRAVJO TAKO
Tolmin – Folklorna skupina (FS) Ra-
zor je na zadnjo oktobrsko soboto 
povabila na prireditev Naši ta stari 
pravjo tako. V folklorni dejavnosti se 
že nekaj let pojavlja težnja po novih 
smereh oblikovanja predstav. Te vse 
bolj postajajo podobne gledališkim 
uprizoritvam, zato smo se v društvu 
odločili, da na oder postavimo pred-
stavo, kjer bodo skozi pripoved 
vključene vse tri društvene skupine: 

Utrinki

BOV[KO IMA NOVEGA  
DR@AVNEGA PRVAKA
Bovec – Učenci OŠ Bovec so se 
22. oktobra udeležili prvenstva Slo-
venije v uličnem teku za OŠ v Lju-
bljani. Odlično so se odrezali, Mat-
hias Mlekuž pa je bil med 286 ude-
leženci teka na 1.800 metrov nepre-
magljiv in je postal državni prvak. V 
svoji pisarni ga je zato v družbi rav-
nateljice OŠ Bovec Denise Šuler 
Rutar in mentorjev Mihe Kravanje 
ter Petra Viteza sprejel župan Obči-
ne Bovec Valter Mlekuž in mu izre-
kel iskrene čestitke. Ob tem je po-
vedal, da mu »res srce zaigra, ko 
mladi Bovčani dosegate tako 
vrhunske rezultate, ki so seveda 
plod trdega dela tako vas samih 
kot tudi vaših mentorjev in trener-
jev, ne nazadnje tudi vaših star-
šev«. Ponosen je dodal, da mu želi 
še veliko podobnih uspehov.

Kot je Mathias povedal v nadaljeva-
nju, ga tek veseli in si želi, da bi se 
zanj odločilo še veliko drugih učen-
cev. »Moji treningi so prilagojeni 
mojim zmožnostim in jih opravljam 
brez vsakršne prisile. Tečem in tre-
niram, kolikor sam hočem in me v 
to nihče ne sili. Moram pa poveda-
ti, da me je na atletiko vpisala ma-
ma, za kar sem ji zelo hvaležen, 
saj sicer ne bi bilo tega uspeha. 
Na prvenstvo Slovenije v uličnem 
teku za OŠ sem se pripravljal vsaj 
tri tedne pred tekmo. Vreme z dež-
jem je bilo na tem teku za marsiko-
ga mogoče obremenjujoče, zame 
pa so to idealni pogoji za tek. Zelo 
rad tečem v dežju,« je poudaril.

Mathias rekreativno tudi kolesari in 
se ukvarja z drugimi športi, atletika 
pa je pri njem na prvem mestu. Se-
zona se sicer zaključuje, v zimskem 
času pa se bo s svojima mentorjema 

pripravljal na prihodnjo tekaško se-
zono. Glede na to, da letos zaklju-
čuje osnovno šolo, pa je spodbud-
no to, da bo tudi na srednji ekonom-
ski šoli, kamor se bo vpisal, izbral 
oddelek za šport.
Besedilo in foto: Milan Štulc

NOGOMETA[I TKK TOLMIN 
SLAVILI NASLOV JESENSKIH 
PRVAKOV
Slovenija – Nogometaši TKK Tol-
min so z gostovanjem v Škofji Loki, 
kjer so domačine premagali z izidom 
5 : 0, zaključili nastope v 3. sloven-
ski nogometni ligi (SNL) Zahod za 
letošnje koledarsko leto. Kljub previ-
dnejšim ocenam o možnostih za na-
slov prvaka pred začetkom sezone 
so rdeče-črni pod vodstvom Sanela 
Konjevića prvi del sezone odigrali 
izvrstno in so jesenski del končali na 

prvem mestu na lestvici. Predvsem v 
zadnjih tekmah se je pokazalo do-
bro delo med poletnimi pripravami, 
saj so v zadnjih petih tekmah Tolmin-
ci nanizali kar pet zmag.

Glede na dosedanji potek prvenstva 
se bo boj za naslov prvaka očitno 
odvil med štirimi moštvi, ki jih na le-
stvici ločijo le tri točke – med TKK 
Tolminom, Šenčurjem, Drenom Vrh-
niko in Adrijo iz Mirna.

Spomladanski del sezone se bo 
začel 11. marca s tekmo proti Slova-
nu na Brajdi, že druga in tretja tek-
ma pa bosta lahko odločilni, saj sle-
di gostovanje v Šenčurju in domača 
tekma z Adrio. Priprave na omenjeni 
del sezone pa nogometaše čakajo 
10. januarja, do takrat pa bo morala 
tudi uprava kluba poskrbeti za fi-
nančno in kadrovsko področje.
Tadej Feregotto, član Upravnega 
odbora NK Tolmin

BOVŠKI OSNOVNOŠOLEC MATHIAS MLEKUŽ je bil med 286 udeleženci teka na 1.800 metrov 
nepremagljiv in je postal državni prvak. Za njegov uspeh mu je čestital tudi župan Valter Mlekuž.

RDEČE-ČRNI SO POD VODSTVOM SANELA KONJEVIĆA prvi del sezone odigrali izvrstno in 
jesenski del končali na prvem mestu lestvice 3. SNL Zahod. Foto: Zoran Vasiljevič

ČLANI FOLKLORNE SKUPINE RAZOR so se tokrat odločili, da na oder postavijo predstavo, s 
pomočjo katere so skozi pripoved vključili vse tri društvene skupine: igralce, pevce in plesalce. 
Za zgodbo so si izposodili ljudsko pripovedko o izginotju dvora v Tolminu. Foto: Brane Bratuž

igralci, pevci in plesalci. Premor za-
radi epidemije nas je številčno ok-
lestil, veselje do ustvarjanja vsebin 
se je malo potuhnilo. Edino možnost 
uspešnega nadaljevanja smo začutili 
v tem, da vsebino tradicionalne le-
tne prireditve poživimo.

Za zgodbo smo si izposodili ljudsko 
pripovedko o izginotju dvora v Tolmi-
nu. Priprave na predstavo so pove-
zale delovanje med skupinami in 
prebudile veselje do dela. Pripove-
dno vlogo v predstavi je odigrala 
gledališka skupina s prepletom 

modrovanj med staršema in teto, ka-
ko omožiti grofovo hčer Doro. Pravi 
način za to so seveda plesi ali celo 
festivali, dokler se ne najde pravi. 
Scenarij zgodbe o grajski gospodič-
ni, ki se je otepala snubcev, sva spi-
sali Nataša Hvala in Marija Cigale, 
plesni program pa je pripravil Boris 
Laharnar. Pevska skupina pod vod-
stvom Metke Ivančič je izbrala ljud-
ske pesmi za zgodbo. Sceno pred-
stave smo postavili na zaslon z vide-
oprojekcijo ilustracij kraja dogajanja. 
Prireditev smo dopolnili še z gosti: 
Otroško folklorno skupino Phči 'n 
bebrce iz tolminske osnovne šole, 
folklorno skupino, ki deluje pod okri-
ljem Kulturnega društva (KD) Pod-
gorci in skupino pevk ljudskih pesmi 
KD Kraški šopek Sežana.

Po predstavi je sledila podelitev Ma-
roltovih značk in društvenih priznanj. 
Odzivi občinstva so nam dokazali, 
da je bila sprememba dobrodošla 
popestritev.
Nataša Hvala, članica društva FS Razor
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( 40 )Koledar prireditevKoledar prireditev

V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (na telefonski številki 05/38-41-502 ali 05/38-41-510, 
na e-naslov: socasnik@prc.si). Informacije glede možnosti objave v naslednji številki SOČAsnika bomo v začetku prihodnjega leta objavili na spletni strani 
Posoškega razvojnega centra (www.prc.si/socasnik).
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.
Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.

Datum Kraj Prireditev Informacije

15. 12. 2022– 
21. 1. 2023

TOLMIN, knjižnica Pravljičnih 7, razstava ilustracij dobrodelnega projekta
Knjižnica Cirila Kosmača (KCK) 
Tolmin: 05/38-11-538

16. 12. (17.00) KOBARID, knjižnica Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Kobarid: 05/38-90-191

16. 12. (18.00) TOLMIN, knjižnica Povratna vozovnica – potopisno predavanje Mateja Koširja: Kostarika KCK Tolmin: 05/38-11-538

17. 12. TOLMIN, staro mestno jedro Božični sejem (10.00), odprtje jaslične poti z živimi jaslicami (16.00) DOR Tolmin, M. Klanjšček: 041-698-547

17. 12. (19.00) TOLMIN, kinogledališče Pot, tradicionalni božično-novoletni koncert
Pihalni orkester Tolmin, Zarja Roner: 
051-378-789

19. 12. (17.00) KOBARID, kulturni dom Otroška predstava Nenavadno darilo in prihod dedka Mraza Občina Kobarid

21. 12. (17.00) TOLMIN, knjižnica Ure pravljic z Lisico Mico KCK Tolmin: 05/38-11-538

21. 12. (19.00) BOVEC, cerkev Device Marije Odprtje otroške božične razstave Martina Berginc: 041-632-537

23. 12. (17.00) BOVEC, knjižnica Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Bovec: 05/38-86-030

26. 12. (18.00)
BOVEC, pred cerkvijo Device 
Marije

Božični dogodek
Društvo ARS Bovec, Erna Wojčicki 
Germovšek: 040-619-368

26. 12. (18.00) KOBARID, kulturni dom
Dobrodelni božično-novoletni koncert: Darja Švajger in pevski zbori 
iz občine Kobarid

Občina Kobarid (prodaja vstopnic): 
030-716-366

26. 12. (18.30) BOVEC, cerkev Device Marije Božični koncert Mešanega pevskega zbora S planin Martin Kavčič: 068-611-264

27. 12. (20.00) TOLMIN, Mestni trg Tolminsko novoletno rajanje: koncert skupin Tabuin Soul Fingers Občina Tolmin in Zavod KŠM Tolmin

29. 12. (17.00) TOLMIN, Mestni trg
Tolminsko novoletno rajanje: otroška predstava s prihodom dedka 
Mraza in koncert dua Juice Band

Občina Tolmin in Zavod KŠM Tolmin

31. 12. (22.00) TOLMIN, Mestni trg Tolminsko novoletno rajanje: silvestrovanje s skupino Calypso Občina Tolmin in Zavod KŠM Tolmin

4. in 18. 1. 2023 (17.00) TOLMIN, knjižnica Ure pravljic z Lisico Mico KCK Tolmin: 05/38-11-538

6. in 20. 1. 2023 (17.00) BOVEC, knjižnica Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Bovec: 05/38-86-030

6. in 20. 1. 2023 (17.00) KOBARID, knjižnica Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Kobarid: 05/38-90-191

12. 1. 2023 (18.00) KOBARID, knjižnica
Povratna vozovnica – potopisno predavanje Zorana Furmana: 
Gruzija, Armenija

Knjižnica Kobarid: 05/38-90-191

14. 1. 2023 (17.30) DREŽNICA, cerkev Božični dobrodelni koncert Župnijska Karitas Drežnica

27. 1. 2023 (18.00) TOLMIN, knjižnica Povratna vozovnica – potopisno predavanje Ingrid Pentek: Havaji KCK Tolmin: 05/38-11-538

1. in 15. 2. 2023 (17.00) TOLMIN, knjižnica Ure pravljic z Lisico Mico KCK Tolmin: 05/38-11-538

3. in 17. 2. 2023 (17.00) BOVEC, knjižnica Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Bovec: 05/38-86-030

3. in 17. 2. 2023 (17.00) KOBARID, knjižnica Ure pravljic z Lisico Mico Knjižnica Kobarid: 05/38-90-191

24. 2. 2023 (18.00) TOLMIN, knjižnica
Povratna vozovnica – potopisno predavanje Zorana Furmana: 
Gruzija, Armenija

KCK Tolmin: 05/38-11-538

Utrinki

BREZPLA^EN OGLED 
SLOVENSKIH FILMOV
Tolmin – Med 14. in 18. novembrom 
se je po vsej Sloveniji odvijal Teden 
splošnih knjižnic, v katerem smo slo-
venske splošne knjižnice želele opo-
zoriti na svoj pomen in vlogo v lokal-
nem okolju. Splošne knjižnice smo 
informacijsko središče kraja, zagotav-
ljamo dostop do informacij v fizični 
obliki in digitalnem okolju, s svojimi 
dejavnostmi sodelujemo pri vseži-
vljenjskem izobraževanju ter spodbu-
jamo dejavno preživljanje prostega 
časa. V tednu slovenskih splošnih 
knjižnic smo v Knjižnici Cirila Kosma-
ča Tolmin želeli prikazati pestrost na-
še ponudbe. Na delavnici izdelave 
papirja smo spodbujali ustvarjalnost 
pri mladih, dogodek z naslovom Živa 

slovenskih filmov (BSF), pa smo čla-
nom omogočili brezplačen ogled slo-
venskih filmov.

Baza ponuja bogat nabor slovenskih 
filmskih klasik in sodobnih slovenskih 
filmov, risane filme, dokumentarne in 
kratke filme ter eksperimentalna in 
alternativna avdiovizualna dela. Filmi 
so obogateni s podatki o slovenskih 
filmih in filmskih ustvarjalcih, skupaj 
pa je za ogled dostopnih več kot 400 

naslovov.
Člani knjižnice si filme lahko ogledate 
prek spleta. Na portalu ustvarite svo-
je uporabniško ime in ga povežete s 
Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin, za 
kar potrebujete številko članske iz-
kaznice in geslo, ki ga običajno upo-
rabljate v storitvi COBISS+. Uporab-
nik ima lahko naenkrat izposojen en 
film, v enem mesecu si lahko ogleda 
pet filmov in v celem letu 52 filmov.
Knjižnica sicer v svoji zbirki hrani za-
jetno zbirko slovenskih in tujih filmov 
na DVD-jih, portal BSF, ki ga upravlja 
zavod Filmoteka, pa je nastal z name-
nom digitalne prenove knjižnične iz-
posoje avdiovizualnih del in večje do-
stopnosti slovenskega filma.
Peter Pavletič, Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin

FOTOKOTIČEK – BREZPLAČEN DOSTOP 
DO BAZE SLOVENSKIH FILMOV je nova sto-
ritev, ki jo ponuja tolminska knjižnica s svojimi 
enotami. Vse, kar moramo storiti, je, da na 
portalu bfs.si ustvarimo svoje uporabniško 
ime in ga povežemo s Knjižnico Cirila Kosma-
ča Tolmin, za kar potrebujemo številko član-
ske izkaznice in geslo, ki ga običajno uporab-
ljamo v storitvi COBISS+. Foto: arhiv Knjižni-
ce Cirila Kosmača Tolmin

knjižnica je bil namenjen informiranju 
o duševnem zdravju, Pravljice z Lisi-
co Mico smo namenili najmlajšim, z 
novo storitvijo, dostopom do Baze 
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