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Vzemite si ~as …
teh zimskih dneh, ko moč sonca po-
jenja, naj toplina in domačnost na-
polni naša srca. Namesto paketa z 
dragim darilom podarimo svoj čas, 
svojo ljubezen in delček sebe. Prispe-
vajmo kamenček v mozaiku za bolj-
ši jutri.

Naj bo december mesec, ko si bo-
ste vzeli čas … zase, za svoje drage, 
svoje sanje … In ko boste kovali na-
črte za prihodnost, ne pozabite, da 
se sreča, zdravje in zadovoljstvo ne 
merijo z denarjem. Vse dobro vam 
želim!

Mateja Kutin,  
glavna in odgovorna urednica

K repko smo že zakorakali v 
zadnji mesec letošnjega leta. 
December je za nekatere naj-

lepši, ker zažari na tisoče lučk, ker 
nas obiščejo dobri možje, ker morda 
trenutek več kot sicer preživimo v 
družbi domačih, ker se poveselimo s 
prijatelji … in v veselem pričakovanju 
postanemo spet majhni otroci. Za 
druge pa je to najbolj depresiven me-
sec, tisti nebodigatreba, ki bi ga naj-
raje črtali s koledarja. Stiske teh, ki 
ne vedo, kako bi preživeli, ki nimajo 
nikogar, s komer bi delili bridkosti in 
radosti, ki so neozdravljivo bolni, ki 
nimajo doma, ki nimajo domovine, 
ker so pregnani … so neizmerne. Po-
mislimo tudi nanje in jim pomagaj-
mo po svojih najboljših močeh.

December je mesec, ko delamo 
obračune za nazaj in kujemo načrte 
za prihodnje. Za nami je še eno leto 
polno vzponov in padcev – osebnih, 
družbenih, globalnih … Nič drugač-
no od drugih, bi lahko rekli. Kljub 
vsem tragedijam in katastrofam, ki 
so se in se še dogajajo, najdemo tudi 
zgodbe o sreči ter uspehu. če pri 
sebi naredimo letno inventuro, bomo 
verjetno lahko našteli tako pluse kot 
minuse, vzpone in padce, uspehe ter 
neuspehe …, ki nam jih je prineslo 
leto 2015. Nekdo mi je nekoč priše-
pnil, da ne moremo poznati in ceni-
ti dobrega, če ne občutimo slabega, 
ne moremo poznati luči, če ne spo-
znamo teme … če se ne soočimo s 
porazom, ne moremo občutiti veselja 
zmage.

December je tudi mesec, ko večino 
zajame nakupovalna mrzlica. V na-
glici, ki jo prinaša današnji način 

življenja, kupujemo darila, vedno 
večja, vedno dražja, vedno bolj ble-
ščeča … Da bi pregnali temo in bedo 
življenja, da bi zakrili neuspehe in 
poraze ... Ker mislimo, da tako mo-
ramo, ker sosed tudi tako počne, ker 
ne smemo zaostajati za drugimi, da 
se odkupimo za to, ker nimamo časa 
za sočloveka ... Pozabljamo, kaj je 
bistvo. Ne pehanje za denarjem, dra-
gimi darili, novim avtomobilom, so-
dobno tehnologijo … pehanjem za 
več in še več. To ne prinaša sreče. 
Res nas osreči za nekaj kratkih tre-
nutkov. Nič več! Ker potem si zaže-
limo že nekaj večjega in dražjega. V 

tudi na Facebooku
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Iz vsebine

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

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE
Naslednja številka bo izšla marca 2016. Natančen datum bomo ob-
javili na spletni strani Posoškega razvojnega centra v začetku pri-
hodnjega leta. Tam bo objavljen tudi datum, do katerega nam lah-
ko pošljete vaše prispevke.
Na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka 
sta na voljo obrazec in podrobnejša navodila za vpis besedil, ki jih 
boste želeli objaviti. Objavili bomo samo tista, ki jih boste skladno z 
uredniško politiko poslali v okviru dane aplikacije, posredovane fo-
tografije pa naj bodo v visoki resoluciji (vsaj 1 Mb).  

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POsOšKI RAzVOjNI CENTER

TRg sVOBODE 2

5222 KOBARID

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

rezervirajte si svoj oglasni prostor

in nagovorite 7.450 gospodinjstev!

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

O DAVČNIH BLAGAJNAH – OOZ Tolmin je v sodelovanju s PRC v oktobru pripravila delavnico 
z naslovom Davčne blagajne, na kateri so predstavnice novogoriškega finančnega urada zbra-
nim predstavile novosti, ki jih z novim letom prinaša Zakon o davčnem potrjevanju računov.

NOV ZAKON UVAJA DAV^NE 
BLAGAJNE
Tolmin – Območna obrtna zbornica 
(OOZ) Tolmin je v sodelovanju s Po-
soškim razvojnim centrom (PRC) v 
drugi polovici oktobra pripravila de-
lavnico, na kateri so predstavnice no-
vogoriškega finančnega urada zbra-
nim predstavile novosti, ki jih z novim 
letom prinaša Zakon o davčnem potr-
jevanju računov.
Aktualna tema je v dvorano Glasbene 
šole Tolmin privabila udeležbo, ki je 
presegla vsa pričakovanja organizator-
jev. Več kot 120 poslušalcev sta naj-
prej pozdravili predstavnici organiza-
torjev Vesna Kozar in Vesna Maver, 
ki sta izrazili zadovoljstvo ob skupnem 
sodelovanju dveh institucij, ki podpi-
rata razvoj podjetništva v Zgornjem 
Posočju. Medtem ko je bila delavnica 
za člane OOZ Tolmin brezplačna, je 
PRC prvim desetim prijavljenim ne-
članom prek storitev vstopne točke 
VEM pokril stroške kotizacije.
Udeleženci so med drugim izvedeli, 
da morajo zavezanci davčnih blagajn 
izpolnjevati vse tri naštete pogoje 
hkrati, in sicer morajo: izdati račun za 
dobavo blaga/storitev, voditi poslov-
ne knjige/evidence in za dobavljeno 

blago/storitev prejeti plačilo v gotovi-
ni. V prehodnem obdobju, ki bo traja-
lo vse do 31. decembra 2017, bo pri 
gotovinskem poslovanju račune še 
mogoče izdajati na dva načina, in si-
cer z uporabo elektronske naprave in 
vezane knjige. V slednjem primeru 
bodo morali zavezanci v desetih de-
lovnih dneh od dneva izdaje računa 
Finančni upravi RS (FURS) podatke o 
izdanih računih poslati prek sistema 
eDavki. Od 1. januarja 2018 pa se 
bo pri gotovinskem poslovanju lahko 
račune izdajalo in potrjevalo le še z 
uporabo elektronske naprave (z izpi-
som EOR na računu). 

Sicer pa se je na delavnici zataknilo 
predvsem v tistem delu, ko je bilo 

treba predavateljicama pojasniti, da 
danes še vedno obstajajo z internetom 
nepokrita območja (kar je prebivalcem 
Zgornjega Posočja dobro znano). 
Zato udeleženci tudi niso dobili 
konkretnega nasveta, kaj storiti v 
primeru, če poslujejo na takšnem 
območju, kjer je potrjevanje računov 
na FURS praktično nemogoče. 
Morda bodo ta odgovor našli 
naknadno med pogostimi vprašanji, 
povezanimi z davčnimi blagajnami, ki 
jih lahko najdete na spletni povezavi 
http://bit.ly/1W99KaF. V 
nasprotnem primeru lahko FURS 
svoje vprašanje zastavite tudi prek  
e-pošte: dev.blagajne.fu@gov.si.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič
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Sofinancirana začetna jezikovna uSpoSabljanja
2. 60-urni tečaj ruskega 
jezika je namenjen vsem, ki 
bi se radi naučili osnov pisa-
nja, branja in sporazumevanja 
v tem jeziku. 
učiteljica: jana skočir, prof. 
italijanščine in univ. dipl. ru-
sistka

trajanje posameznega tečaja: 
60 ur (20 srečanj po tri andra-
goške ure)

60-urno oSnovno 
jezikovno 
opiSmenjevanje
1. 60-urni tečaj sloven-
skega jezika je namenjen 
priseljencem, tudi državljanom 
Evropske unije, ki si želijo iz-
boljšati izražanje v slovenskem 
jeziku. Na srečanjih boste urili 
govorne, bralne, pisne in slu-
šne veščine ter se naučili sa-
mozavestno uporabljati slo-
venščino v različnih vsakda-
njih situacijah. 
učiteljica: Petra guna, prof. 
slovenščine in španščine

ga, nemškega in angleškega je-
zika.
Na izbranem jezikovnem teča-
ju boste urili govorne, bralne, 
pisne in slušne veščine. Sezna-
nili se boste tudi z možnostmi 
samostojnega učenja jezika. 
Več o vsebini posameznega te-
čaja si lahko preberete v sple-
tni e-učilnici, ki je dostopna 
na: ucilnica.prc.si
trajanje posameznega tečaja: 
60 ur (20 srečanj po tri andra-

Ste se tujega jezika učili pred 
mnogimi leti in ste pozabili že 
skoraj vse? Potrebujete itali-
janščino, nemščino ali angle-
ščino v vsakodnevnih oziroma 
priložnostnih situacijah, pa vam 
sporazumevanje povzroča pre-
glavice? Bi radi zaključili jezi-
kovno raven A1 ali A2 po 
evropski lestvici CEFR?
Na Posoškem razvojnem centru 
v Tolminu se lahko vključite v 
nadaljevalne tečaje italijanske-

Prijava in dodatne informacije : 
Patricija Rejec, telefonska številka: 05/38-41-506, e-pošta: patricija.rejec@prc.si

velikost skupin: 10–12 oseb
začetek tečajev: konec januar-
ja 2016
kraj izvedbe: Tolmin, učilnica 
Posoškega razvojnega centra, 
Trg tigrovcev 1, Tolmin
Seznanili se boste tudi z mo-
žnostmi samostojnega učenja 

tega jezika. Več o vsebinah te-
čajev si lahko preberete v e-
učilnici, ki je dostopna na: 
ucilnica.prc.si
sofinancirana cena začetnega 
tečaja: 130 evrov (DDV je vklju-
čen)
Polna cena začetnega tečaja: 
260 evrov (DDV je vključen)

Občini Tolmin in Kobarid v šol-
skem letu 2015/2016 sofinan-
cirata pet skupin začetnih jezi-
kovnih tečajev, ki jih organizi-
ra Posoški razvojni center. Pred-
videni so: italijanščina, sloven-
ščina, ruščina in nemščina (že 
poteka). Sofinanciranje znaša 
50 odstotkov.

goške ure)
velikost skupin: 10–12 udele-
žencev
začetek tečajev: sredi januarja 
2016 oziroma ko bo posame-
zna skupina polna.
stopnje: • preživetvena raven 
(2. stopnja – A1/2)
• vmesna raven (3. stopnja – 
A2/1)
kraj izvedbe: Tolmin, učilnica 
Posoškega razvojnega centra, 
Trg tigrovcev 1, Tolmin

učiteljice: 
1. jana skočir, prof. italijan-
ščine in univ. dipl. rusistka
2. andreja Štrukelj, prof. nem-
ščine in univ. dipl. japonologi-
nja
3. anteja jež, medjezikovna po-
srednica italijanščine in angle-
ščine z dolgoletnimi izkušnja-
mi iz poučevanja tujih jezikov
Cena nadaljevalnega tečaja: 
296 evrov (DDV je vključen). 
Možno je plačilo na dva obroka.

BOGATIM,
KER SE

A1 - preživetvena raven

A2 - vmesna raven

B1 - sporazumevalni prag

B2 - višja raven

C1 - raven učinkovitosti

C2 - raven mojstrstva  
(skoraj kot naravni govorec)

60-urni nadaljevalni tečaji italijanščine, 
nemščine in angleščine

http://ucilnica.prc.si/
http://ucilnica.prc.si/
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S pomočjo e-VEM sistema vam 
na Posoškem razvojnem centru nu-
dimo brezplačne enotne storitve 
vstopne točke veM pri:
• registraciji enostavne eno-osebne 

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

tnika;
• izvedbi sprememb in ostalih po-

stopkov prek portala e-VEM.

vStopna točka vem
vse na enem mestu za potencialne in že obstoječe podjetnike ter podjetja

druge informacije o podjetni-
štvu …);

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

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

kraj: 
Posoški razvojni center, 
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin 
(1. nadstropje poslovne stavbe)

informacije: 
Nežika Kavčič 
telefon: 05/38-41-519 
e-naslov: nezika.kavcic@prc.si

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

vezane z zagonom, poslova-
njem in razvojem podjetij;

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

Storitve vstopne točke VEM so sofinancirane s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, inovacij, razvoja, 
investicij in turizma. Izvajajo se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2015 »VEM 2015«.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Utrinki

PRIZNANJE PLANINI  
LA[KA SE^
Bern ([vica) – Ta zgodba se je za-
čela, kot piše v pisnih virih, že pred 
200 leti. Je poklon vsem tistim, ki 
so v preteklosti grizli krvava kolena 
za planino in nam omogočili, da se 
po njihovem trdem življenju pišejo 
nove zgodbe po meri brezčasnega.

Priprave na obnovo propadajoče 
planine, stana in petih hlevov so se 
začele leta 2010. Lastniki, predstav-
niki Triglavskega narodnega parka in 
Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije, arhitektka ter izvajalec 
gradbenih del smo s skupnimi izku-
šnjami, znanjem in močmi zagotovili 
uspešno kandidiranje na razpisu za 
ohranjanje dediščine podeželja 
(Ukrep 323). Obnova je potekala od 
leta 2012 do 2014 in je odlično 
uspela s pomočjo vseh vključenih 
od priprave dokumentacije naprej.

»Krave so na planini. Sir je narejen. 
Pastir spi pri odprtem oknu. Čas 
se tu ustavi.«

Lani sem sodelovala v dveh projek-
tnih skupinah, ki sta se teoretično in 
praktično ukvarjali s trajnostno gra-
dnjo. Konec leta je bil objavljen na-
tečaj Constructive Alps 2015, na-
menjen vsem alpskim državam za že 
zgrajene projekte v letu 2014. Od 
trenutka, ko sem videla, na katera 
vprašanja o trajnosti gradnji je treba 
odgovoriti, sem verjela v uspeh. Na 
večino sem lahko odgovorila z naj-
boljšimi možnimi odgovori. Kot arhi-
tektka obnove sem nekega januar-
skega večera sedla s petimi lastniki 

planine Laška seč za mizo in jim po-
vedala, da jih prijavljam na natečaj.
Februarja sem oddala vlogo, marca 
pa že dobila krasno vest, da smo 
eni od 32 srečnih izbrancev med 
več kot 350 prispelimi projekti, ki so 
se uvrstili v drugi krog. Z odlično 
predstavitvijo projekta v besedi in sli-
ki smo na žirijo napravili dober vtis. 

Maja je bilo treba oddati končno do-
kumentacijo, junija pa smo že gostili 
žiranta Roberta Mairja, ki je na te-
renu preveril, ali je vse skladno s pri-
javo. Julija smo prejeli čestitke in va-
bilo na slovesno podelitev nagrad v 
Bern. Nismo dobitniki denarne na-
grade, smo pa prejeli posebno pri-
znanje za uvrstitev med 12 najboljših 

projektov. To je velik uspeh!

Oktobra smo na svečani podelitvi v 
Švici ponosno zastopali tolminske 
barve. Zanimanje za našo planino je 
bilo veliko. Biti v družbi ostalih na-
grajencev in organizatorjev je bilo 
nepozabno doživetje. Izbrani arhi-
tekturni projekti so sporočali svoje 
vsebine, obogatile pa so jih zgodbe 
s strani žirantov, ki so prikazale nji-
hovo pravo veličino. Prazna stavba 
nima duše. Ljudje s svojo dejavno-
stjo, ki se ne meri vedno z denar-
jem, pač pa tudi z voljo, naporom, 
optimizmom, ljubeznijo, neustrašni-
mi idejami … ustvarjajo vse to, če-
mur je arhitektura samo snovna ma-
terija.

Hvaležna sem vsem, ki ste revoluci-
onarne, a hkrati starodavne zamisli 
trajnostne gradnje prinesli ali obudili 
v Tolminu, ki ste mi pomagali z od-
govori na mnoga vprašanja, s 
spremstvom pri fotografiranju v zim-
ski idili ali v najlepšem mesecu, hva-
ležna za vse potrpljenje mojih strank 
v tem času, za lepo vreme, za sonce 
in luno in dobre zvezde, ki so nas 
vseskozi spremljale, da smo lahko s 
skupnimi močmi pripeljali to krasno 
zgodbo v Tolmin.

Ponosna sem na vse vas, Laškase-
čarji! Bolje, kot ste svojo vlogo opra-
vili, sploh ni možno. Verjeli ste mo-
jim besedam in viziji. Ohranili ste ta-
ko snovno kot nesnovno kulturno 
dediščino in predstavili ta edinstveni 
kotiček na tako čudovit način. Brez 
tega te zgodbe ne bi bilo …
Maja Evelyn Kristan, arhitektka

OBNOVLJENA PLANINA LAŠKA SEČ je na natečaju Constructive Alps 2015 prejela posebno 
priznane za uvrstitev med najboljših 12 projektov. Boj na natečaju ni bil lahek, saj se je nanj 
prijavilo kar 350 projektov iz vseh alpskih držav. Priznanje je velik uspeh in potrditev, da je 
odločitev za trajnostno obnovo pravilna. Foto: Miljko Lesjak in David Schweizer (Švicarski 
alpski muzej, Constructive Alps)
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Ker turizem v Zgornjem Poso~ju predstavlja pomembno gospodarsko panogo, je Poso{ki razvojni 
center ob podpori soorganizatorjev in sponzorjev v bov{ki Stergul~evi hi{i med 20. in 22. novem-
brom pripravil prvi Najbolj so~en START*UP vikend na temo turizma, ki je prispeval k razvoju novih 
poslovnih idej s pomo~jo sodobnih metodologij.

Najbolj so~en START*UP 
VIKEND na temo turizma

Ob usmerjanju treh mentorjev (iz leve proti desni): Marka Koštomaja, Danijela Volčiča in 
Matjaža Šketa je 37 udeležencev (malo manj kot polovica jih je prišla iz Zgornjega Poso-
čja, ostali pa iz drugih krajev Slovenije) od petka do nedelje spoznavalo način dela po 
poslovnem modelu Canvas. 

Z delom se je začelo že pri zajtrku, kjer so si udeleženci izmenjavali mnenja in izkušnje, 
končali pa ne ob 23. uri, kot smo predvidevali organizatorji, temveč še dobro uro kasneje. 
Kljub temu je bilo vzdušje nabito s pozitivno energijo, ki je celotno druščino držala pokon-
ci ves konec tedna. 

Poleg nasvetov mentorjev so udeleženci že prvi dan prek skypa dobili spodbudo s strani 
svetovalca startup podjetjem Mateja Goloba, drugi dan pa se jim je prav tako po skypu iz 
Silicijeve doline oglasil 19-letni podjetnik Jaka Blažon (na fotografiji), ki je svoje prvo 
podjetje ustanovil pri 16. letih, danes pa dela za StartUp Povio. 

Prvi dan so udeleženci predstavili 20 podjetniških oziroma startup idej, izmed katerih so 
nato izbrali osem tistih, ki so se razvijale vse do nedelje popoldan, ko so jih predstavili 
devetčlanski ocenjevalni komisiji. Ta je nato izluščila najboljše tri.

OSEBNA IZKAZNICA DOGODKA 
iMe DOGODkA: Najbolj sočen START*UP VIKEND na temo turizma
GlAVni ORGAniZAtOR: Posoški razvojni center (PRC)
SOORGAniZAtORJi: Primorski tehnološki park, lokalni turistični organizaciji LTO Bovec in LTO Sotočje
FinAnCeRJi: občine Bovec, Kobarid, Tolmin ter PRC (sredstva dobljena prek razpisa Javne agencije Spirit Slovenija 
»Vstopne točke VEM 2015«)
FB StRAn: http://on.fb.me/1I3vPkC (stran bomo v naslednjih tednih še naprej dopolnjevali z utrinki, ki so zaznamo-
vali omenjeni konec tedna)
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Da je tema aktualna po vsej Sloveniji, dokazuje številčna udeležba zainteresiranih. Teh bi 
bilo zagotovo vsaj še deset več, če jih ne bi prestrašila snežna vremenska napoved. Kljub 
temu se je dogodka v treh dneh skupno udeležilo okoli 80 udeležencev. Organizatorje je 
presenetila tudi starostna struktura udeležencev. Če se na druge tovrstne dogodke nava-
dno prijavljajo stari od 20 do 30 let, so pri nas starejši od 29 let predstavljali okoli dve 
tretjini vseh udeležencev. Na fotografiji je psiho-fizična priprava na zaključno predstavitev, 
ki jo je vodil eden izmed udeležencev Peter Mrak, sicer razvijalec ideje SočaGym.

Po oceni komisije si je naziv za Najbolj sočno start*up idejo na temo turizma izborila 
skupina štirih domačink (Katja Blokar Horvat, Saša Momirski, Katja Mrakič in Tamara 
Zorč), ki si želijo bovškemu turizmu ponuditi tako imenovan »Gor an dou bus« – nekaj 
podobnega kot že ponujajo »Hop On Hop Off Busi«. Ta bi trikrat tedensko skozi ves dan 
krožil od Bovca čez Vršič v Kranjsko goro in čez Predel nazaj v Bovec. Pri tem pa bi upo-
rabnikom ponudil lokalnega turističnega vodnika, možnost prevoza koles in nakup vozov-
nice, ki bi lahko glede na potrebe oziroma zanimanja potnikov vključevala še vstopnino 
za oglede različnih naravnih in kulturnih zanimivosti.

Tako prvi kot zadnji dan sta se dogodka udeležila kobariški župan Robert Kavčič in žu-
pan občine gostiteljice Valter Mlekuž, zadnji dan pa se jima je pridružila tudi vršilka dol-
žnosti direktorja PRC mag. Almira Pirih. Bovški župan je ob koncu povedal, da so imele 
prav vse zamisli svoj smisel in so bile vredne obravnave. Po njegovi oceni pa bi znale 
pritegniti tudi investitorje. »Seveda sem še posebno vesel, da je zmagala poslovna zamisel 
iz Bovškega, saj ocenjujem, da ima tudi realne možnosti za hitro implementacijo. Morda prav 
zato, ker je tak produkt tudi zares potreben.«

Drugo nagrajena skupina je razvijala projekt »River Boarding Experience«, s katerim bi 
gostom na divjih vodah ponudili varen način deskanja. Ni novost, da se najbolj drzni de-
skarji po svetu že spoprijemajo z divjimi rečnimi valovi in to poimenujejo »River Surf«, ni-
kjer doslej pa še nismo zaznali naprave, ki bi omogočila, da bi tovrstne užitke preizkusili 
tudi tisti malo manj vešči te športne dejavnosti. Zato so Maja Asanovič, Simon Ivančič, 
Katja Manfreda, Aleš Pučnik in David Volk razvili mobilno napravo, ki prvi hip spominja 
na manjši žerjav. Nanjo bi pripeli deskarja in mu hkrati ponudili možnost oprijema za lažje 
lovljenje ravnotežja. Naprava vsebuje tudi vodne zalogovnike, ki skrbijo za stabilnost. 

Prve tri nagrajene skupine v družbi bovškega in kobariškega župana ter mentorjev.

PREDSTAVNIKI PODJETIJ IN ZAINTE-
RESIRANE JAVNOSTI, ki so v soboto po-
poldan zaokrožili med skupinami ter za 
posamezno startup idejo prispevali nasve-
te, predloge in izkušnje:
• Cecilija Avsenik, Služba za gospodar-

stvo in gospodarske javne službe, Ob-
čina Bovec,

• Peter Domevšček, svetovalec za razvoj 
podeželja, Posoški razvojni center

• Jan Klavora, samostojni podjetnik, sve-
tovalec za trajnostni turizem, 

• Marko Pretner, Ekološka turistična 
kmetija Pr Plajerju, 

• Petra Repič, turistična agencija in trgo-
vina Outdoor Galaxy

KOMISIJA: Predsednik ocenjevalne komi-
sije: • Mitja Mikuž, Primorski tehnološki 
park; predstavniki posoških občin: • Davor 

Gašperčič, podžupan Občine Bovec, • 
Martina Kenda, podžupanja Občine Tol-
min, • Marko Miklavič, podžupan Občine 
Kobarid; direktorja območnih lokalnih turi-
stičnih organizacij (LTO): • Janko Humar, 
direktor LTO Bovec, • Mateja Leban, v. d. 
direktorja LTO Sotočje; povabljeni podje-
tniki oziroma predstavniki zainteresirane 
javnosti: • Peter Della Bianca, lastnik 
Kampa Korita, • Suzana Konec, direkto-
rica podjetja Konec d.o.o., in • David 
Štulc Zornik, zaposlen v podjetju Prijon 
Sport Center Igor Mlekuž s.p.

SPONZORJI: • Hotel Mangart, • Positive 
sport, športni turizem Blaž Luznik s.p., • 
Koren Lidija s.p. Kamp Koren Kobarid,• 
Abanka VIPA d.d., • Zavarovalnica Triglav, 
• Goodplace, Tovarna trajnostnega turiz-
ma, • Mlekarna Planika.

Pripravila: Tatjana Šalej Faletič in Milan Štulc
Foto: Marko Leban in Tatjana Šalej Faletič



SO^Asnik, letnik XVI, {t. 5, 2015

( � )Ukrepi za hitrej{i razvoj in bolj{i izkoristek

Na posvetu Pomen Bohinjske proge za razvoj turizma v Julijskih Alpah je ve~ kot 70 udele`encev 
sprejelo memorandum, s katerim so tolminskega in bohinjskega `upana zadol`ili, da se v imenu lo-
kalnih skupnosti ter prebivalcev ob progi s pristojnimi institucijami dogovarjata o ukrepih za hitrej{i 
razvoj in bolj{i izkoristek omenjene proge.

Sprejeli memorandum o Bohinjski progi

B ohinjska proga že skoraj 110 
let pomeni okno v svet, pri-
ložnost za delo, razvoj in 

povezanost za mnoge prebivalce ter 
obiskovalce Primorske in Gorenjske. 
Kljub nespornim prednostim in pri-
ložnostim, ki jih ponuja, storitve že 
dalj časa zaostajajo za sodobnimi 
trendi. Povpraševanje še posebej pre-
sega razpoložljive kapacitete železni-
ce v času turističnih konic, kar je 
nedvomno potrdila tudi letošnja po-
letna sezona.

Župana občin Tolmin in Bohinj, 
Uroš Brežan in Franc kramar, sta v 
sodelovanju s projektom Parkiraj& 
doživi naravo 21. oktobra v Tolminu 
organizirala posvet z namenom, da 
se pristojne in širšo javnost opozori 
na trenutno stanje, predvsem pa 
opredeli nujne ukrepe za posodobi-
tev proge ter voznih redov. V uvo-
dnem delu so bile predstavljene ne-
katere dobre prakse iz podobnih 
območij v sosednjih državah, naniza-
ne pa tudi težave, s katerimi se po-
tniki (kolesarji) srečajo pri vožnji z 
vlakom na Bohinjski progi. O odso-
tnosti medsektorskega usklajevanja, 
prilagajanja opreme in infrastrukture 

PRIZOR NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI MOST NA SOČI, ki se je letos pogosto pojavljal. Ureditev 
stanja problematike prevoza koles na vlakih naj bi bil eden izmed ukrepov Slovenskih železnic, 
d.o.o., do naslednje sezone.

sodobnim trendom, povezovanja z 
drugimi oblikami javnega prevoza ter 
usklajevanja voznih redov potrebam 

domačinom in obiskovalcem je bilo 
govora na okrogli mizi, na kateri so 
sodelovali predstavniki Ministrstva za 

infrastrukturo, Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo, Občine 
Tolmin, Slovenskih železnic, d.o.o., 
prevoznikov Alpetourja in Avriga ter 
Geografskega inštituta Znanstveno 
raziskovalnega centra Slovenske aka-
demije znanosti in umetnosti.

S sprejetim memorandumom, ki so 
ga podpisale vse občine ob Bohinjski 
progi, sta se župana Brežan in Kra-
mar zavezala, da bosta zastopala 
interese lokalnih skupnosti ob progi, 
ki si prizadevajo za njeno posodobi-
tev, predvsem pa za uresničitev krat-
koročnih ter dolgoročnih ukrepov, 
izpostavljenih na posvetu. Mednje 
spada določitev stalnega koordinator-
ja in ustanovitev delovne skupine za 
Bohinjsko progo, določitev statusa 
regionalne železnice, trajna rešitev 
problematike prevoza koles v poletni 
sezoni, izboljšanje obveščanja potni-
kov, prilagoditev strukture in vozne-
ga reda avtovlaka, ponovna uvedba 
direktnega in sodobnega vlaka Soča 
na relaciji Nova Gorica–Ljubljana ter 
preveritev možnosti za uvedbo čez-
mejnih povezav z Italijo in Avstrijo.
Besedilo in foto: Jana Podgornik, 
Posoški razvojni center

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO 

Utrinki

POT MIRU NA SEZNAM(E) 
KULTURNE DEDI[^INE
Ljubljana – Nacionalni odbor za 
obeleževanje 100-letnic 1. svetovne 
vojne (2014–2018) je oktobra na 
svoji seji podprl zamisel o vpisu de-
diščine 1. svetovne vojne (Poti miru) 
na mednarodne sezname evropske 
in svetovne dediščine. Hkrati pa si 
prizadevajo za razglasitev te dedišči-
ne za spomenik državnega pomena. 
Za koordinatorja dejavnosti, v zvezi s 
predlaganim vpisom, je predlagal 
Ustanovo Fundacija »Poti miru v Po-
sočju«, ki je bila tudi idejni vodja in 
slovenska koordinatorka v čezmej-
nem projektu Slovenija-Italija »Pot 
miru od Alp do Jadrana« (2012–2015). 

Ljubljani Martin Hermges in pred-
stavnica Dežele Furlanije - Julijske 
krajine Antonella Varesano, name-
nili možnosti serijskega transnacio-
nalnega vpisa na poskusni ter do-
končni seznam dediščine UNESCO.
dr. Petra Svoljšak, predstavnica Nacio-
nalnega odbora za obeleževanje 100-le-
tnic 1. svetovne vojne, ZRC SAZU

PETNAJST LET FUNDACIJE 
POTI MIRU V POSO^JU
Kobarid – Območje Zgornjega Po-
sočja je bilo v prvi svetovni vojni del 
soške fronte. Ob Soči so se bojeva-
li, trpeli in umirali pripadniki številnih 
narodov. Postali so del slovenske 

Z namenom predstavitve možnosti 
za vpis na sezname kulturne dedišči-
ne ob morebitnem sodelovanju z Av-
strijo in Italijo sta nacionalni odbor in 
omenjena fundacija sredi novembra 
v dvorani Zemljepisnega muzeja or-
ganizirala mednarodno strokovno 
srečanje z naslovom Dediščina Poti 
miru. Mara Černic iz italijanske Po-
krajine Gorica in mag. Tadej Koren 
iz Ustanove Fundacija »Poti miru v 
Posočju« sta predstavila dediščino 
1. svetovne vojne Poti miru, Marco 
Mantini iz Tržiča pa projekt Memen-
to mori – vojaško pokopališče S. Mi-
chele/Vrh. O avstrijski dediščini iz ti-
stega časa pa je spregovorila dr. Ju-
lia Walleczek Fritz z Dunaja. Na 

okrogli mizi, kjer so sodelovali gene-
ralna sekretarka Slovenske nacional-
ne komisije za UNESCO in direktorica 
UNESCO urada za Slovenijo Mar-
jutka Hafner, Dušan Kramberger 
iz Slovenske nacionalne komisije za 
UNESCO, Mara Černic, Ivana Le-
skovec iz Mestnega muzeja Idrija, 
Silvester Gabršček iz Ministrstva 
za kulturo in Samo Bevk iz Ministrstva 
za obrambo, so bili med drugim pred-
stavljeni seznami dediščine ter mo-
žnosti in perspektive vpisa Poti miru. 

Posebno pozornost so udeleženci 
srečanja, med katerimi so bili tudi 
predstavnica italijanskega zunanjega 
ministrstva Gabriele Altana, pred-
stavnik avstrijskega veleposlaništva v 
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Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

ločitev nam daje vedeti, da nismo 
sami in da projekt mora uspeti.

Občina Bovec je doslej izvedla sle-
deče dejavnosti, če naštejemo le glav-
ne:
• v dolgotrajnem in težkem postop-

ku je pridobila v last celotno pre-
moženje smučišča Kanin;

• opravila je oceno potrebnih sred-
stev za ponovni zagon žičniških 
naprav in ureditev smučišča;

• odgovorne na državni ravni je 
uspela prepričati, da je to edino 
visokogorsko slovensko smučišče 
vseslovenskega, ne le lokalnega, 
pomena, zato pričakujemo pomoč 
države;

• pridobila je sklep MGRT o financi-

ranju oživitve smučišča;
• na podlagi tega je 4. avgusta pod-

pisala pogodbo z izvajalcem del in 
prvim nominiranim podizvajal-
cem;

• 28. avgusta je Vlada RS na predlog 
MGRT oziroma ministra Zdravka 
Počivalška projekt Sanacija žični-
ških naprav na smučišču Kanin s 
sklepom prepoznala za projekt na-
cionalnega pomena, kar je izjemne-
ga strateškega pomena za razvoj 
slovenskega turizma, hkrati pa tu-
di potrditev pravilnega pristopa Ob-
čine Bovec k reševanju Kanina;

• čeprav pozno smo 6. oktobra z 
MGRT podpisali pogodbo o finan-
ciranju projekta v višini 5,9 milijo-

na evrov, od tega 3,8 milijona ev-
rov evropskih sredstev;

• zaradi pridobitve evropskih kohe-
zijskih sredstev je morala občina 
zagotoviti lastno udeležbo v višini 
200 tisoč evrov, kar je z rebalan-
som potrdil tudi OS;

• 16. oktobra smo podpisali pogodbo 
z dobaviteljem žičniške opreme, 
konstruktorjem obstoječih naprav, 
francoskim podjetjem POMA;

BOVŠKI ŽUPAN VALTER MLEKUŽ. Foto: Milan Štulc

Ob koncu leta
Letošnje leto se nepreklicno izteka, 

z njim pa tudi prvo leto mojega žu-
panovanja. Predvolilne obljube niso 
bile velike, obljubil pa sem, da bom 
občanom vedno prisluhnil in da bom 
trdo ter pošteno delal. Tega se tudi 
držim. Obljubil sem, da bom sestavil 
ekipo po strokovni plati in ne po po-
litični usmerjenosti, ki bo dobro de-
lala. To mi je uspelo. Obljubil sem, 
da bom naredil vse, kar je v naši mo-
či, da ponovno oživimo smučišče 
Kanin in s tem obogatimo turistično 
gospodarstvo.

Za nas je bilo to leto predvsem 
leto težkih in smelih odločitev. Zagri-
zli smo v projekt, ki bo zaznamoval 
prihodnost bovškega turizma. Sku-
pna odločitev odgovornih na občini 
in soglasna odločitev članov občin-
skega sveta (OS), da oživimo smuči-
šče, pomeni več kot le opravljanje 
službe za vse, ki se s tem izjemno 
trdim orehom spopadamo. Brez Ka-
nina ni turistične destinacije Bovec. 
Opravljenega je bilo ogromno dela na 
vseh ravneh, da smo, kjer smo. Ves 
naš dosedanji trud je bil najbolj na-
grajen z odločitvijo Vlade RS, da je 
projekt Sanacija žičniških naprav na 
smučišču Kanin projekt nacionalnega 
pomena, temu pa je sledil še sklep 
Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) in Vlade RS o 
zagotovitvi finančnih sredstev. Ta od-

Ob iztekajočem se letu se vsem, 
ki ste kakorkoli pripomogli k naši 

usmeritvi v svetlo prihodnost 
Bovškega, iskreno zahvaljujem. 
Vsem želim vesele, verujočim pa 

tudi globoko doživete božične 
praznike. Preživite jih v krogu 

družin oziroma tistih, ki jih 
imate najraje. Veliko zabave ob 
prehodu starega v novo leto naj 

vas pospremi v zares uspešno leto 
2016. Zdravje res ni vse, a brez 

njega vse drugo postane nič – naj 
vas tudi v prihajajočem letu 

spremlja predvsem veliko 
zdravja!

Župan Valter Mlekuž  
s sodelavci

Utrinki

zemlje, saj jih samo med gorami ob 
zgornjem toku Soče počiva več kot 
20 tisoč. Iz tega obdobja so se 
ohranili strelski jarki, utrdbe, kaver-
ne, spominska obeležja, cerkve in 
vojaška pokopališča. Z namenom 
zaščite in ohranjanja te pomembne 
kulturno-zgodovinske dediščine je s 
1. decembrom 2000 začela delovati 
Ustanova »Fundacija Poti miru v Po-
sočju«. Že pred njeno ustanovitvijo 
so nekatera zgodovinska in turistič-
na društva v Posočju obnavljala ter 
urejala dele frontne črte. Zato se je 
omenjena fundacija vključila v pobu-
de teh društev in skupaj z njimi zače-
la urejati šest muzejev na prostem.

Poleg tega fundacija daje velik pou-

darek tudi študijski in raziskovalni 
dejavnosti. V ta namen je nastala 
Zgodovinska knjižnica Kobarid, ki je 
del medknjižničnega sistema Co-
biss. Sicer pa se vključuje tudi v šte-
vilne mednarodne projekte, izdaja 
številna informacijska gradiva in pu-
blikacije (v teh letih več kot 50), v 
sodelovanju s Tolminskim muzejem 
je pripravila popis 21.000 vojakov, 
padlih v Zgornjem Posočju itd.

V letu 2007 so bili muzeji na pros-
tem in najpomembnejše ostaline ter 
spominska obeležja soške fronte v 
Zgornjem Posočju povezani v Pot 
miru. Zamisel je bila v javnosti lepo 
sprejeta. Z leti je celo prerasla lokal-
ni in nacionalni okvir, zato je bila po-

USTANOVA »FUNDACIJA POTI MIRU V POSOČJU« letos praznuje 15-letnico svojega delova-
nja. Foto: Mihael Uršič
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• POMA je pred dobavo opreme zah-
tevala bančno garancijo, zato smo 
po podpisu pogodbe z njimi lahko 
zaprosili za bančno garancijo in jo 
po neuspelem poskusu pri prvi 
banki 20. novembra pridobili pri 
banki Unicredit Slovenija.
Občina je naredila vse, kar je bilo 

v njeni moči in kar je bilo od nje 
zahtevano, da bi naprave lahko po-
gnali še v tem letu. Postopki pa so 
žal vedno v veliki meri temeljili na 
administrativnih in birokratskih opra-
vilih, na katere ni imela vpliva, zah-
tevali pa so veliko časa. Ob zadnjem 
obisku predstavnikov MGRT in nju-
nem ogledu dinamike izvajanja del 
na smučišču je skrbnik pogodbe s 
strani ministrstva Alojz Posedel iz-
vajalce pohvalil za opravljena dela ter 
viden napredek pri sanaciji žičniških 
naprav. Predstavniki MGRT, občine 
in izvajalcev pa so ugotavljali, da bo, 
glede na nove okoliščine in doseda-
nje časovne zamike zaradi admini-
strativnih zadev, načrtovane roke 
težko doseči.

Nova dejstva je treba ponovno pro-
učiti in najti ustrezne rešitve. Ker je 
to projekt nacionalnega pomena, mo-
ramo vsi partnerji narediti vse, da ga 
izvedemo do konca. Še enkrat želim 
poudariti, da je Občina Bovec doslej 
naredila vse, kar je bilo v njeni moči 
in kar je bilo od nje pričakovano, 
zato toliko bolj pričakujemo ustrezno 
nadaljevanje projekta oziroma redno 

zagotavljanje financiranja v dogovor-
jeni višini s strani države. Le tako 
lahko projekt izpeljemo do konca. 
Zdaj se zavedamo, da vse ni tako 
idealno, kot smo mislili na začetku 
in nam do konca tega leta res ne bo 
uspelo izvesti vsega potrebnega za 
zagon naprav na smučišču. Lahko pa 
mi verjamete, da tako kot doslej še 
vedno vlagamo ves trud, da bi se to 
vendarle zgodilo čim prej. Še naprej 
si bomo prizadevali, da smučišče pri-
peljemo do točke, ko bo na njem v 
skladu z najvišjimi evropskimi var-
nostnimi standardi ponovno mogoča 
smuka na naravnem snegu in s po-
gledom na morje.

Ekonomski učinki so se začeli ka-
zati še pred ponovnim zagonom 
smučišča, saj je bil na podlagi jasne 
namere občine, da oživi smučišče, 
najprej prodan Hotel Kanin, ki naj bi 
bil odprt prihodnjo jesen. Prodan je 
bil tudi Mladinski hotel Bovec, ki ga 
bodo odprli še pred poletno sezono. 
V najem s predplačilom dvoletne na-
jemnine je bil oddan loški Hotel Šola, 
zdaj Hotel Alpin. Z zagonom smuči-
šča Kanin se bo neposredno in po-
sredno ponovno odprlo okoli sto 
stalnih delovnih mest, sezonskih pa 
še veliko več, kar bo povečalo kupno 
moč in blaginjo prebivalcev Bovške-
ga. Posledično pričakujemo povečan 
interes novih investitorjev, ki bodo 
prinesi nova znanja in produkte ter 
generirali nove prihodke. Občina si 

takoj po zagonu iz naslova povečanja 
nočitev in plačila turistične takse 
obeta povečan prihodek za več kot 
sto tisoč evrov na letni ravni. Splošno 
je znano, da za zimske turistične 
centre vsak porabljeni evro na smu-
čišču pomeni osemkratnik, torej 
osem evrov potrošnje pri ostalih tu-
rističnih ponudnikih. To potrjuje tudi 
študija oziroma »Master plan« za Ka-
nin.

Načrti Občine Bovec so jasni tudi 
za prihodnost, saj se zavedamo, da 
sanacija oziroma rekonstrukcija ob-
stoječih žičniških naprav pomeni le 
rešitev za naslednjih od pet do deset 
let. V tem času bomo poiskali mo-
žnosti in vire financiranje projekta 
Novo bovško smučišče. Idejne zasno-
ve so že bile narejene do te mere, da 
so lahko osnova idejnemu načrtu in 
nato projektu, ki je bil ocenjen na 
okoli 40 milijonov evrov. S tem bo 
povezano smučišče Kanin, za katero 
je Dežela Furlanija - Julijska krajina 
po povezavi leta 2005 namenila več 
kot 35 milijonov evrov, postalo po-
membno mednarodno smučišče v 
tem delu Evrope. Hkrati bo ohranja-
lo tudi status najvišjega visokogor-
skega smučišča v Sloveniji. Do leta 
2020 moramo s skupnimi močmi, 
predvsem pa resnim pristopom drža-
ve, omogočiti, da bo Kanin postal 
najmodernejše čezmejno povezano 
visokogorsko smučišče v tem delu 
Evrope.

Kljub velikim naporom za oživitev 
smučišča pa nismo zanemarili drugih 
nalog in naložb, o katerih smo poro-
čali tudi v SOČAsniku. Uspelo nam 
je iztržiti neplačano turistično takso 
za pretekla leta. Izpeljali smo začeto 
naložbo asfaltiranja ceste Plužna–
Podklopca, uredili in preplastili od-
sek od bovškega trga do Brda, zame-
njali vodovodno napeljavo od Bovca 
do farme Bogata, prihodnje leto pa 
nadaljujemo do Vodenc. Zgradili smo 
transportni vodovod za območje Miš-
je vasi, izvedli zamenjavo vodovo-
dnih cevi in izvedli števčenje na ob-
močju Dvora, uredili prostor ob mr-
liški vežici v Bovcu …

Tudi na področju kulture smo bili 
dejavni. Pripravili smo številne prire-
ditve, ki jih občina tako ali drugače 
podpira: od spominskih slovesnosti 
ob 100-letnici začetka prve svetovne 
vojne do nastopov svetovno znanih 
folklornih skupin. Vse pohvale gredo 
odgovornim v Kulturnem domu Bo-
vec. Obnovili in nadgradili smo ne-
katere čezmejne stike. Zaključili smo 
izjemno pomemben projekt izgradnje 
infrastrukture za delovanje civilne 
zaščite – moderen in prostoren Dom 
zaščite in reševanja ter novo pristaja-
lišče za helikopterje, ki bo nekoliko 
omililo težave glede oddaljenosti na-
ših krajev od večjih središč in bolnic. 
S člani OS smo dali tudi pobudo za 
neprestano prisotnost reševalnega vo-
zila v Bovcu, a za zdaj neuspešno.

Utrinki

mladi leta 2015, ob pokroviteljstvu 
slovenskega in italijanskega predse-
dnika, odprta čezmejna Pot miru od 
Alp do Jadrana. Ta je posvečena 
spominu na številne žrtve prve sve-
tovne vojne. Njen namen je obisko-
valcu predstaviti kulturno-zgodovin-
sko dediščino in naravne znamenito-
sti ob nekdanji frontni črti. Letos je 
izšel knjižni vodnik Pot miru od Alp 
do Jadrana, Vodnik po soški fronti, 
ki bo obiskovalce popeljal po sledeh 
soške fronte, mimo vrhov Julijskih 
Alp v Zgornjem Posočju, čez Gori-
ško ter Kras vse do Trsta in obale 
Jadranskega morja (več o njem naj-
dete na str. 33).
V Kobaridu je zaživel tudi Informacij-
ski center Pot miru s trgovino lokal-
nih spominkov in zanimivo interaktiv-
no razstavo. Obisk se vsako leto po-
večuje; letos ga je obiskalo že 
25.000 obiskovalcev, med njimi pa 
je največ italijanskih gostov. Zelo 
dejavna je tudi vodniška služba. 
Fundacija skrbi tudi za pomoč slo-
venski narodni skupnosti v Benečiji, 

Reziji in Kanalski dolini.
V letih 2014–2018 obeležujemo sto-
letnice dogodkov v prvi svetovni vojni. 
Poudarjanje miru, ohranjanje zgodo-
vinske dediščine in povezovanje raz-
ličnih partnerjev v Posočju, na čez-
mejnem območju ter v tujini, je 
ključni cilj fundacije tudi v prihodnje.
Sodelavci Ustanove »Fundacija Poti 
miru v Posočju«

NA BOHINJSKO STRAN 
RAZ[IRJENA POT MIRU
Bohinj – Pot miru od Alp do Jadra-
na, ki povezuje območja in ljudi ter 
bogato kulturno in naravno dedišči-
no vzdolž nekdanje soške fronte, je 
svoj krak razširila tudi na bohinjsko 
stran. Območje Bohinja in njegove 
okolice je v času prve svetovne voj-
ne predstavljalo pomembno oskrbo-
valno zaledje avstro-ogrske vojske v 
zgornjem delu soškega bojišča. 
Tam je vse do danes ostalo veliko 
ostalin – vojaški pokopališči Rebro v 
Bohinjski Bistrici in v Ukancu, ostan-

OSKRBOVALNO ZALEDJE ZA KRNSKO BOJIŠČE – Bohinjski krak Poti miru je dolg približno 
45 kilometrov. Fotografija Bohinjskega jezera je bila posneta v času 1. svetovne vojne. Foto: 
arhiv fototeke Muzeja novejše zgodovine Ljubljana
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Še vedno je pred nami projekt Da-
ljinskega ogrevanja na lesno biomaso, 
za kar imamo v industrijski coni re-
zervirani dve zemljišči. Izvedli ga 
bomo, ko bodo za to dani pogoji in 
bo doseženo tudi minimalno število 
odjemalcev. To je vezano tudi na od-
prtje turističnih objektov, kot je Hotel 
Kanin.

Do izteka mandata bo še veliko 
priložnosti za izboljšanje pogojev 
življenja v korist občanom, kar je ne 
nazadnje moj in naš osnovni skupni 
namen. Po enem letu županovanja 
lahko rečem, da sem tako s svojim 
kot z delom sodelavcev in članov OS 
zelo zadovoljen. Spopadli smo se z 
velikimi težavami in nič ne bom pre-
tiraval, če rečem, da jih je bilo samo 
družno mogoče pripeljati do točke, 
kjer smo sedaj. Do konca letošnjega 
leta ne bo niti sekunde počitka in 
pred nami je še veliko trdega dela. 
Zavedam se, da bo s turistično go-
spodarskega vidika za Bovško prelo-
mno leto 2016.
Valter Mlekuž, župan Občine Bovec

Na oktobrski seji potrdili tretji 
leto{nji rebalans prora~una

Konec oktobra so se na redni seji 
sestali bovški svetniki. Obravnavali 
in sprejeli so Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Jav-
nega zavoda Posoški razvojni center, 
Amandma k predlogu Odloka o spre-
membah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Posoški 
razvojni center, načrtovanje dela vrt-
ca in sistemizacijo delovnih mest ter 
ceno programov vrtca. Vodstvo vrtca 
so zadolžili, da preuči možnosti za 
oblikovanje ugodnejše cene za tiste 
otroke, ki obiskujejo krajše progra-
me. Poleg tega so svetniki potrdili 
tudi program vzdrževanja gozdnih 
cest za leto 2015 in višino rente za 
gospodarjenje z gozdovi v lasti obči-
ne v letu 2015, in sicer v višini 14 
evrov na kubični meter.

V nadaljevanju so se svetniki se-
znanili s poročilom o izvrševanju pro-
računa v prvem polletju letošnjega 
leta in z Letnim načrt o pridobivanju 
in razpolaganju s stvarnim premože-
njem v letu 2015. Sledila je obravna-
va rebalansa proračuna. Tretji letošnji 
rebalans je bil nujen zato, ker se je 

tako na prihodkovni kot na odhodkov-
ni strani stanje spremenilo. Največji 
delež povečanja na odhodkovni strani 
(gre za 200 tisoč evrov) se nanaša na 
zagotavljanje sredstev Občine Bovec 
za projekt Sanacija žičniških naprav 
na smučišču Kanin, ki jih je treba za-
gotoviti kot lastno udeležbo za prido-
bitev evropskih in državnih nepovra-
tnih sredstev. Zagotovili so jih z ne-
katerimi v proračunu nenačrtovanimi 
prihodki (del kupnine od prodaje 
mladinskega hotela, izterjana nepla-
čana turistična taksa za nazaj …). 
Rebalans so svetniki z enajstimi gla-
sovi za in enim proti potrdili.

Svetniki so obravnavali tudi pro-
šnje treh dolžnikov za obročno ozi-
roma odloženo plačilo turistične ta-
kse za preteklo obdobje. Vsi drugi 
dolžniki, z izjemo teh, so dolg za na-

zaj že poravnali. V razpravi je župan 
povedal, da tudi trije prosilci letos re-
dno plačujejo turistično takso, prosi-
jo pa za obročno odplačevanje nepla-
čane takse za nazaj. S soglasno spre-
jetim sklepom so svetniki prošnji ugo-
dili, vendar pod pogojem, da dolžniki 
celoten dolg poravnajo najkasneje do 
konca leta 2016. Za izvedbo tega so 
pooblastili župana Valterja Mlekuža.

Obravnavali so še nekaj tekočih za-
dev in se na koncu seznanili s predlo-
gom Društva 1313 o poimenovanju 
letališča Bovec po Bovčanu Julijanu 
kendi, enemu od maloštevilnih Sloven-
cev, ki so se uveljavili v avstro-ogrskem 
vojnem letalstvu, in s predlogom o 
postavitvi obeležja v spomin na tr-
pljenje in žrtve Bovčanov v veliki voj-
ni, ki ga je podalo društvo Ars Bovec.
Besedilo in foto: Milan Štulc

NA OKTOBRSKI SEJI SO BOVŠKI SVETNIKI POTRDILI TRETJI LETOŠNJI REBALANS PRORAČUNA. Največji delež povečanja na odhodkovni 
strani, 200 tisoč evrov, se nanaša na zagotavljanje sredstev Občine Bovec za projekt Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin, ki jih je treba 
zagotoviti kot lastno udeležbo za pridobitev evropskih in državnih nepovratnih sredstev.

Utrinki

DELEGACIJO SIRARJEV IZ ČRNE GORE je zanimal predvsem postopek certificiranja Bovške-
ga sira. »Izbrali so nas kot primer dobre prakse,« je pojasnil Peter Domevšček, svetovalec s 
področja razvoja podeželja na PRC. Foto: Peter Domevšček

ki vojaških taborišč in žičnic ...
Na pobudo Turizma Bohinj se je v 
sodelovanju z Ustanovo »Fundacija 
Poti miru v Posočju« vsa ta dedišči-
na povezala v pot imenovano Oskr-
bovalno zaledje za krnsko bojišče. 
Bohinjski krak Poti miru je dolg pri-
bližno 45 kilometrov. Začne se na 
železniški postaji v Bohinjski Bistrici 
in se preko Komne ter Krna pri pla-
nini Kuhinja priključi Poti miru v Po-
sočju. Ob poti so postavljene infor-
macijske table s podrobnejšim opi-
som dogajanja med prvo svetovno 
vojno. Krak Poti miru proti Bohinju je 
posvečen Tomažu Budkoviču, av-
torju knjige Bohinj 1914–1918, Med 
fronto in zaledjem.
Izdelana je bila tudi promocijska zgi-
banka z vrisano traso poti in opisi ter 
fotografijami dediščine soške fronte. 
V muzeju Tomaža Godca v Bohinjski 
Bistrici je predstavljena celotna zgo-
dovina Bohinja, del razstave pa je 
posvečen tudi prvi svetovni vojni.
Urška Lazar, Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju«

OBISK SIRARJEV  
IZ ^RNE GORE
Zgornje Poso~je – Zadnji teden v 
novembru je Društvo rejcev drobni-
ce Bovške v sodelovanju z Ministr-
stvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter Posoškim razvojnim 
centrom (PRC) gostilo 19-člansko 
delegacijo sirarjev iz Črne gore. Te 
je v naše kraje pritegnila predvsem 
želja po seznanitvi s postopkom cer-
tificiranja Bovškega sira. »Izbrali so 
nas kot primer dobre prakse,« je 
pojasnil Peter Domevšček, sveto-
valec s področja razvoja podeželja 
na PRC, ki je goste spremljal dva 
dni. Prvi dan so jih v kobariški Zeleni 
hiši sprejeli župan Robert Kavčič, 
podžupan Marko Miklavič, v. d. di-
rektorja PRC mag. Almira Pirih in 
Davorin Koren iz Javnega zavoda 
Triglavski narodni park. »Predstavili 
smo jim celoten proces za pridobi-
tev zaščitene označbe porekla. Ka-
sneje istega dne nas je na planini 
Kuhinja sprejel Milko Kutin, pred-

sednik sirarskega društva Tolminc, 
ki nam je njihovo dejavnost pred-
stavil še v praksi,« pojasnjuje Do-
mevšček. Naslednji dan so v Logu 
pod Mangartom obiskali ekološko 
kmetijo Domna Černute, predse-
dnika Društva drobnice Bovške, na-
to pa si v Čezsoči ogledali še ovčji 

hlev ekološke kmetije Urbana 
Škanderja. Gostitelji so goste oba 
dneva razvajali z okusi Bovškega si-
ra in sira Tolminc, v slovo pa so jim 
članice Društva Od ovce do izdelka 
v bovškem rokodelskem ateljeju pri-
pravile še pokušino bovških krafov.
»Predstavnica črnogorskega mini-
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Ministrica za okolje in 
prostor obiskala Bov{ko

Ministrica za okolje in prostor ire-
na Majcen je v začetku novembra s 
sodelavci obiskala Bovec. Srečala se je 
z župani občin Bovec, Cerkno, Idrija, 
Kobarid in Tolmin. Delegacijo in pred-
stavnike Državne tehnične pisarne 
Tolmin (DTP) je najprej sprejel bov-
ški župan Valter Mlekuž, nato pa so 
si skupaj ogledali nekatere objekte, 
ki so v okviru popotresne obnove že 
obnovljeni, se obnavljajo ali so v pri-
pravi na obnovo. Ministrica se je na 
terenu seznanila z aktualnim stanjem 
in težavami, s katerimi se soočajo 
tako oškodovanci kot tudi DTP.

Na bovškem trgu so se jim nato 
pridružili župani ostalih občin Uroš 
Brežan, Jurij kavčič, Robert kavčič 
in Bojan Sever, v Stergulčevi hiši pa 
še državnozborski poslanec Danijel 
krivec. Vsi so pohvalili sodelovanje 

z DTP, predstavili pa so nekatere dru-
ge težave, s katerimi se občine soo-
čajo. Ocenili so, da je bil obisk kon-
struktiven, ministrica Majcnova pa je 
izrazila zadovoljstvo, da so odnosi 
med občinami in DTP korektni. 
Hkrati je napovedala, da se popotre-
sna obnova zaključuje in je letošnje 
leto zadnji vlak za vse tiste, ki iz raz-
ličnih razlogov še niso pristopili k 
popotresni obnovi, pa bi bili do nje 
upravičeni. Obisk na Bovškem je mi-
nistrica zaključila z ogledom sanira-
nih objektov v čezsoči.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Uspel prevoz obra~alnega 
kolesa

Delavcem Kaskaderja d.o.o. je v 
začetku novembra uspel eden najtež-
jih posegov, ki jih je čakal pri obno-
vi smučišča Kanin – prevoz obračal-
nega kolesa s Prevale do postaje C 

Utrinki

krožnokabinske žičnice. 
Skoraj pettonsko glavno kolo na 

obračalni postaji na Prevali so s po-

DELAVCI KASKADERJA D.O.O. SO V ZAČETKU NOVEMBRA PRIPELJALI OBRAČALNO KO-
LO S PREVALE DO POSTAJE C KROŽNOKABINSKE ŽIČNICE. Gre za enega od najtežjih po-
segov pri obnovi smučišča Kanin. Foto: arhiv Kaskaderja d.o.o.

močjo bagrov najprej uspešno de-
montirali in ga nato postavili na po-
sebne sani ter ga z buldožerjem in 
bagrom z veliko spretnosti prepeljali 
do postaje C krožnokabinske žičnice. 
Od tam ga bodo po gradbiščnem do-
stopu s tovornjakom na štirikolesni 
pogon prepeljali v dolino in ga posla-
li v razrez. 

Poudariti je treba, da je ključnega 
pomena prav skrbno načrtovana in 
izvedena gradnja gradbiščnega dosto-
pa, po katerem so lahko kolo prepe-
ljali z minimalnimi stroški. Na enak 
način bodo do Prevale prepeljali no-
vo kolo in vse elemente, ki jih je na 
štirisedežnici treba zamenjati.
Milan Štulc

MINISTRICA ZA OKOLJE IN PROSTOR IRENA MAJCEN je v začetku novembra s sodelavci obiskala Bovec. Srečala se je z župani občin Bovec, 
Cerkno, Idrija, Kobarid in Tolmin. Skupaj s predstavniki DTP pa so si ogledali nekatere objekte, ki so v okviru popotresne obnove že obnovljeni, se 
obnavljajo ali so v pripravi na obnovo.

strstva za kmetijstvo Merisa Čekić 
je bila nad našimi rešitvami po-
stopka notranje kontrole navduše-
na,« ob koncu poudari Domevšček. 
Gre namreč za najzahtevnejši del v 
postopku nadzora certificiranega za-
ščitenega izdelka. Zato ni čudno, da 
je Čekićeva še pred odhodom izrazi-
la željo po nadaljnjem sodelovanju, 
izmenjavi znanja in izvajanju skupnih 
projektov na temo sirarstva.
T. Š. F.

(NE)NAVADNE MILNICE
Zgornje Poso~je – Oktobra so ude-
leženke letošnjega študijskega krož-
ka (ŠK) z naslovom (Ne)navadne 
milnice na pobudo članic Društva 
podeželskih žena Gornjega Posočja 
v prostorih Kmetijske zadruge Tol-
min pripravile delavnico izdelave mil. 
Navdušenje je bilo po pričakovanjih 
obojestransko. Znanje, ki so ga 
udeleženke postopoma pridobivale 
od maja do septembra, so z vese-

šport ter Občina Tolmin, se je izvajal 
pod okriljem Posoškega razvojnega 
centra (PRC), kjer se je devet udele-
ženk tudi sestajalo in kjer so nasta-
jala njihova prva poskusna mila. 
Udeleženke so se nekajkrat zaradi 
zanimanja za zelišča, ki so predsta-
vljala vezno nit krožka, skupaj s svo-
jo mentorico Natašo Klobučar 
Štrancar odpravile tudi na teren. Na 
Soriški planini in Matajurju ter v oko-
lici Robidišča so teorijo z lahkoto 
povezale s prakso. Tu so zelišča naj-
prej prepoznavale, nato pa jih tudi 
nabirale. Poleg tega so se v tem ča-
su povezale z lanskoletnimi udele-
ženkami ŠK, ki je prav tako obravna-
val zelišča. Njihovo znanje se danes 
že izraža na lepo urejenih zeliščnih 
vrtovih, ki so se jih njihove letošnje 
kolegice tudi ogledale.

Želja po novih vedenjih pa jih je gna-
la naprej. Nabrana zelišča so želele 
uporabiti še kako drugače kot samo 
za čajne mešanice. Ker so jih zami-

UDELEŽENKE LETOŠNJEGA ŠTUDIJSKEGA KROŽKA (NE)NAVADNE MILNICE so ob pomo-
či mentorice Nataše Klobučar Štrancar ob zaključku izdelale naravna mila. 

ljem delile dalje. Ob koncu so svo-
jim poslušalkam v spomin na sku-
pno srečanje poklonile tudi naravna 

mila, ki so jih izdelale v tem času.
Krožek, ki sta ga sofinancirala Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in 
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V BOVCU SO ZAKLJUČILI Z OBNOVO VODOVODNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU DVORA. 
Izvajalec SGP Zidgrad d.d. je dela izvajal po odsekih, tako da je kljub popolni zapori čim manj 
obremenjeval stanovalce.

Obnova vodovodnega 
omre`ja na obmo~ju Dvora

Obnova vodovodnega omrežja v 
Bovcu od hišne številke Dvor 40 do 
stanovanjskega bloka s hišno številko 
Brdo 21 je zaključena. Investitor je 
bila Občina Bovec, ki je za projekt 
namenila okoli 40 tisoč evrov. izva-
jalec del SGP Zidgrad d.d. je dela 
izvajal po odsekih, tako da je kljub 
popolni zapori čim manj obremenje-
val stanovalce na območju, kjer se je 
naložba izvajala. Zamenjane so bile 
vodovodne cevi v dolžini 445 metrov, 
nameščena dva hidranta, urejenih je 
bilo sedem vodovodnih jaškov in ob-
novljenih 15 hišnih priključkov.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Konceptna ureditev Vr{i~a
Konec oktobra sta se sestala bovški 

in kranjskogorski župan, Valter Mle-
kuž in Jani Hrovat. Tema srečanja je 
bila konceptna ureditev vrha Vršiča, 
ki zajema ureditev parkirišča in režima 
parkiranja, vzpostavitev informacijske 
točke ter vsega, kar spada zraven. Sre-
čanja na kranjskogorski strani Vršiča 
so se udeležili tudi njuni sodelavki, 
predstavniki Zavoda RS za varstvo 
narave iz območnih enot Nova Gori-
ca in Kranj, predstavnica Triglavskega 
narodnega parka ter projektanta.

Pobudnica za oživitev osnovne za-
misli, ki jo je že leta 2009 predlagala 
Občina Bovec oziroma takratni žu-
pan Danijel krivec, je tokrat Občina 

Kranjska Gora, Občina Bovec pa bi 
v projektu sodelovala kot partner. 
»Pripravili smo predlog konceptne 
ureditve vrha Vršiča in pri tem sledi-
li osnovni zamisli Občine Bovec iz 
leta 2009 in jo samo nekoliko nad-
gradili. Danes želimo ta idejni projekt 
v prvi vrsti predstaviti naravovarstve-
nim institucijam, da bi skupaj našli 
pot do realizacije. Menimo, da bi v 
naslednji finančni perspektivi lahko 
črpali sredstva za ta namen,« je na 
srečanju povedal kranjskogorski žu-
pan Hrovat. Bovški župan je pozdra-
vil pobudo kolega, da skupaj naredi-
jo vse potrebno za izvedbo idejnega 
projekta, ki je pred leti nastal na Ob-
čini Bovec. »Zdaj pa je čas, da ga 

tudi izpeljemo,« je še dodal.
V okviru projekta je predvidena 

ureditev Ruske ceste, s čimer bi ji 
dali pravi zgodovinski pomen, in ure-
ditev obstoječih parkirnih površin, z 
informacijskimi tablami pa bi ozna-
čili vse nekdanje pretovorne postaje. 
Občina Bovec bi urejala tudi razgle-
dno točko Šupca. »Nikakor pa tudi 
zamisli o gradnji predora ne smemo 
zavreči, saj bi bila to edina resna re-
šitev za razbremenitev samega vrha 
prelaza, hkrati pa bi bila tudi prevo-
znost Vršiča v zimskem času veliko 
boljša in lažja,« je še dodal župan 
Mlekuž, s tem pa se je strinjal tudi 
njegov kranjskogorski kolega.
Besedilo in foto: Milan Štulc

OBČINA KRANJSKA GORA JE OŽIVILA BOVŠKO ZAMISEL O UREDITVI VRŠIČA. Pri pripravi 
konceptne ureditve so sledili osnovni zamisli Občine Bovec iz leta 2009 in jo nadgradili. Na 
oktobrskem srečanju so idejni projekt predstavili naravovarstvenim institucijam, da bi skupaj 
našli pot do izvedbe.

kala zeliščna mila, so se na pomoč 
obrnile k Izabeli Golob Klemen-
čič. Ta v svojem podjetju Izin gaj na 
Šentviški Gori med drugim izdeluje 
tudi mila iz stoodstotno naravnih se-
stavin. Udeleženkam je predstavila 
tehniko izdelave mil iz olja, luga in 
ostalih dodatkov. Kako se izdelujejo 
glicerinska mila, pa so izvedele pri 
zamejki iz Čenebole.

Ob tem neformalnem izobraževanju 
pa so pridobivale še druga znanja. 
Na Robidišču, kjer so nabirale zelišča, 
jih je prijazno sprejela Vida Škvor, 
ki jim je razkazala tamkajšnje kulturno-
zgodovinske zanimivosti s poudarkom 
na ohranjeni beneški arhitekturi.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

LOV ZA GEOZAKLADI – 
ZANIMIVA »SOLO«, SKUPINSKA 
ALI DRU@INSKA DEJAVNOST
Zgornje Poso~je – Novo šolsko leto 
je zainteresiranim prineslo tudi nove 

dejavnosti študijskih krožkov (ŠK), ki 
jih izvaja Posoški razvojni center. V 
sodelovanju s Krajevno skupnostjo 
Poljubinj in vasjo Prapetno je men-
torju Marku Lebanu uspelo izobli-
kovati osemčlansko skupino, ki je iz-

razila željo po aktivnem preživljanju 
prostega časa s pomočjo tako ime-
novanega lova na skrite geozaklade. 
Na prvem srečanju so se udeleženci 
seznanili z osnovami tega sodobne-
ga načina iskanja zakladov, ki ga po 

svetu poznajo pod imenom »Geoca-
ching«. Gre za izpeljanko iz besed 
»geo«, ki pomeni zemlja, in »cha-
che«, ki je izraz za skrit kotiček za 
dragocenosti. Izvedeli so, da se je 
treba za ta svetovno razširjen konji-
ček najprej prijaviti na spletnem por-
talu geocaching.com. Tu se prija-
vljenim uporabnikom odpre vpogled 
na vse skrite zaklade, poleg tega pa 
se jim prek različnih ugank ponudijo 
namigi, kako do njih. Navadno mora 
raziskovalec najprej razvozlati koor-
dinate, če te še niso podane, nato 
pa se mora s pomočjo namenske 
GPS-naprave ali pametnega telefo-
na, ki vsebuje ustrezne nastavitve in 
aplikacijo, lotiti iskanja lokacije, kjer 
je skrit zaklad. Pri tem je treba upo-
števati določeno mero odstopanja, 
kar pomeni, da se navadno zaklad, 
ko prispeš do navedene točke, na-
haja v neposredni bližini (odvisno od 
natančnosti GPS-naprave). Ker pa 
je zaklad seveda skrit, je treba v se-
bi prebuditi še tisto raziskovalno žili-

LOV ZA SKRITIMI GEOZAKLADI – Gre za zanimiv način aktivnega preživljanja prostega časa 
za posameznike, skupine ali družine, pri čemer se urijo orientacijske sposobnosti, se spoznava 
nove kraje in ljudi.
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Mednarodna vaja ga{enja v 
visokogorju

V oktobru, mesecu požarne varno-
sti, je Občina Bovec v okviru projek-
ta CAN (sofinanciran je iz Jadranske-
ga čezmejnega programa IPA 2007–
2013) organizirala vajo gašenje goz-
dnih požarov v visokogorju Ravni laz 
2015. Na njej so sodelovale tudi služ-
be zaščite in reševanja iz Italije. Dan 
pred vajo je v bovškem gasilskem 
domu potekala delavnica, na kateri 

Utrinki

je bila predstavljena organiziranost 
enot zaščite in reševanja z obeh stra-
ni meje. Skupna ugotovitev je bila, 
da je druženje predstavnikov ozi-
roma vodji posameznih segmentov 
zaščite in reševanja osnova za večjo 
skladnost ter nemoteno sodelovanje.

Teorija se je v prakso prelila na va-
ji gašenja požara v visokogorju, ki jo 
je pripravil in vodil Miro Bozja, po-
veljnik Gasilske zveze (GZ) Bovec in 
Gasilske enote za visokogorje (GEV) 

Gamsi. Poleg te posebne enote so 
sodelovali še pripadniki Civilne za-
ščite iz Tarčenta in Bovca, pripadniki 
državne enote varstva pred neeksplo-
diranimi ubojnimi sredstvi iz Nove 
Gorice ter pripadniki Corpo Forestale 
(gozdne straže) iz Furlanije - Julijske 
Krajine. Za hitro posredovanje in lo-
gistično podporo vsem enotam je ne-
pogrešljiv helikopter Slovenske vojske, 
njegova posadka pa je tudi tokrat 
dokazala, da je sodelovanje med nji-
mi in enotami na tleh izjemno uskla-
jeno ter na najvišji ravni. Eno po-
membnejših sporočil po analizi vaje 
je želja poveljnika GZ Slovenije Fran-
cija Petka, da bi čim prej tudi na 
državni ravni v organizacijsko shemo 
vključili GEV Gamsi. Sedaj je ta enota 
posebnost GZ Bovec, kot taka pa bi 
lahko posredovala v visokogorju pov-
sod po Sloveniji. Spodbudna je tudi 
izjava poslanca v Državnem zboru 
Danijela krivca, da se je prav na tej 
vaji izkazalo, da bovško letališče z vso 
potrebno infrastrukturo končno do-
biva svoj pravi smisel. Z evropskimi 
sredstvi je pridobilo novo razsežnost 
in logistično pomembnost. Bovško 
letališče bi z vso infrastrukturo in 
tehničnimi sredstvi lahko predstavlja-
lo pomemben center za usposablja-

nje enot za gašenje v slovenskem 
visokogorju, pa tudi za širše visoko-
gorsko območje Evropske unije.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Tradicionalni slovenski zajtrk 
tudi v bov{ki osnovni {oli

Osnovna šola Bovec je skupaj z 
ekološkimi pridelovalci in bovškimi 
čebelarji v sklopu projekta Tradicio-
nalni slovenski zajtrk pripravila eko-
loški zajtrk ter hkrati poskrbela za 
ozaveščanje o pomembnosti posega-
nja po lokalno pridelani prehrani. 
Učenci so tako uživali v čisto doma-
či, ekološko pridelani hrani, spozna-
vali skrivnosti pridelave medu, izve-
deli več o tem, kako zdrava je sirotka 
in se prvič srečali z nekaterimi kom-
binacijami posameznih prehrambnih 
dobrin. Poskusili so dobesedno zlati 
med, saj je bil ta, ki je bil na mizi, pre-
jemnik zlatih pokalov za kakovost.

Ne le učenci, temveč tudi bovški 
župan Valter Mlekuž s svojima so-
delavkama – tajnico občinske uprave 
Patricijo Muršič in Jožico kavs, ki 
je zadolžena za Službo za družbene 
dejavnosti, so pozorno poslušali raz-
lage ekoloških pridelovalcev ter seve-
da tudi sami posegli po ekološko 
pridelanih dobrotah. »Na Občini Bo-

VAJO GAŠENJA GOZDNIH POŽAROV V VISOKOGORJU RAVNI LAZ 2015 je organizirala Ob-
čina Bovec v okviru projekta CAN.

co v slogu Indiana Jonesa.
Na enem izmed srečanj je udeležen-
ce obiskal tudi soustanovitelj Team 
Idria 2020 in avtor besedil na spletni 
strani Slovenskega GeoCaching klu-
ba Rok, v svetu geolovcev sicer po-
znan pod imenom Adven2rer. 
Predstavil jim je različne vrste geolo-
va in zakladov, potrebno opremo, 
sledljivčke, bonton ter jih opremil z 
napotki, kaj storiti, ko najdeš zaklad 
in kako ga je treba skriti.
Poleg pridobljenega teoretičnega 
znanja pa so se udeleženci preizku-
sili tudi v praksi. Že na drugem sre-
čanju so se podali na lov za zakla-
dom, skritim v okolici bližnjega sla-
pu. Zaradi uspešne in hitre najdbe 
so se še isti dan odpravili na lov za 
še enim zakladom, ki je bil skrit na 
lokaciji tolminskega markantnega 
kulturnega spomenika. In za kakšne 
zaklade pravzaprav gre? Najpogo-
steje je treba poiskati plastično, ne-
predušno škatlo, v katero lahko naj-
ditelji dajo manjše simbolične pred-
mete – obeske za ključe, spomin-
ske kovance, zanimiv in nenavaden 
predmet iz narave (kamenček, školj-
ko ...), kakšen kupon s popusti itd. 
Po bontonu lahko iz nje, če želiš, 
vzameš toliko predmetov, kolikor jih 

vložiš. Vsekakor pa se geolovci na-
vadno najbolj razveselijo sledljivčk-
ov. Gre za s kodo označene zanimi-
ve manjše predmete, opremljene z 
opisom njihovega namena. Ti nato 
»štopajo« po svetu od zaklada do 
zaklada, pri čemer jim lastnik ob po-
moči najditeljev, ki na portal sporo-
čijo kodo, vseskozi sledi; od tod tudi 
njihovo ime. In prav zaklad, skrit pri 
omenjenem spomeniku, je našim 
geolovcem ponudil dva sledljivčka; 
enega so kasneje prenesli v škatlo z 
zakladom, ki je skrit v bližini kobari-
ške kostnice. 

Vsekakor gre za zanimiv način sa-
mostojne, skupinske ali družinske 
dejavnosti, pri čemer se urijo orien-
tacijske sposobnosti, se spoznava 
nove kraje in ne nazadnje tudi ljudi. 
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič, 
udeleženka ŠK Lovci za skritimi geoza-
kladi

NORVE[KI ZGLED 
VKLJU^EVANJA 
PRISELJENCEV
Moss (Norve{ka) – Profesorice 
Barbara Gruntar, Meta Prezelj in 
Marta Rutar ter ravnateljica Gimna-
zije Tolmin mag. Branka Hrast De-

beljak smo se med jesenskimi poči-
tnicami skupaj s strokovno sodelav-
ko s Posoškega razvojnega centra 
Patricijo Rejec udeležile mobilnosti 
v okviru projekta Nova država – nov 
izziv, ki je financirana s sredstvi Nor-
veškega finančnega mehanizma. 
Glavni namen našega bivanja v Mos-
su, zaspanem obmorskem mestecu 

južno od Osla, je bilo opazovanje 
vključevanja priseljencev v norveški 
šolski sistem in družbo. Naša gosti-
teljica, srednja šola Malakoff, na ka-
teri je kar 23 odstotkov dijakov tuj-
cev, nam je predstavila svoje zelo 
uspešno delo. Skozi teorijo in pra-
kso so nam učitelji predstavili, kako 
poteka pouk z dijaki priseljenci. Do-

OPAZOVANJE VKLJUČEVANJA PRISELJENCEV V NORVEŠKI ŠOLSKI SISTEM IN DRUŽBO 
je bil glavni namen obiska norveškega mesteca Moss, kamor so med jesenskimi počitnicami 
odpotovale tri profesorice, ravnateljica Gimnazije Tolmin in strokovna sodelavka s Posoškega 
razvojnega centra. Foto: Patricija Rejec
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16. TRADICIONALNI POHOD SPOMINA je h Krnskemu jezeru privabil več kot 600 planincev in 
ljubiteljev gora, med njimi tudi (z leve) načelnika UE Tolmin Zdravka Likarja, poslanca v Držav-
nem zboru Danijela Krivca, predsednika PZS Bojana Rotovnika in župana Občine Bovec Val-
terja Mlekuža. Foto: Milena Brešan

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – Učenci OŠ Bovec so v okviru projekta uživali v doma-
či, ekološko pridelani hrani, spoznavali skrivnosti pridelave medu, izvedeli več o tem, kako zdra-
va je sirotka in se prvič srečali z nekaterimi kombinacijami posameznih prehrambnih dobrin.

vec nadvse podpiramo spodbujanje 
uporabe lokalno pridelanih proizvo-
dov, še posebno, če so ti pridelani na 
ekološki način. Pri tem lahko pohva-
lim vse, ki so danes učencem pripra-
vili tako odličen slovenski zajtrk in se 
jim hkrati tudi zahvaljujem. Samo 
ozaveščanje v zgodnji mladosti nas 
bo pripeljalo do tega, da bomo res 
znali ceniti doma pridelano hrano in 
tudi druge proizvode. Vsi skupaj mo-
ramo narediti vse, kar je v naši moči, 

da bi bila pot od pridelovalca do po-
trošnika oziroma uporabnika čim 
krajša, saj to v prvi vrsti pomeni 
zdrav način življenja in hkrati nižjo 
ceno za uporabnika in večji zaslužek 
za pridelovalce,« je ob tem poudaril 
župan.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Pohod spomina
Na prvo novembrsko soboto je 

Meddruštveni odbor Planinskih dru-

štev (MDO PD) Posočja organiziral 
že 16. tradicionalni pohod Krn – po-
hod spomina 1918–2015. V spomin 
na 100-letnico začetka bojev na so-
ški fronti in v počastitev padlih ter 
umrlih vojakov, se je pri Krnskem 
jezeru v čudovitem vremenu zbralo 
več kot 600 ljubiteljev gora, tudi dr-
žavnozborski poslanec Danijel kri-
vec, načelnik Upravne enote (UE) 
Tolmin Zdravko likar in župan Ob-
čine Bovec Valter Mlekuž.

Po uvodnem pozdravu Gregorja Ru-
pnika, predsednika MDO PD Posočje, 
je zbrane nagovoril predsednik Pla-
ninske zveze Slovenije (PZS) Bojan 
Rotovnik. Za kulturni program sta 
poskrbela Moški pevski zbor Golobar 
in bovški harmonikar Matic Černuta.

Ob zaključku prireditve so prižga-
li spominski ogenj, v spomin vsem 
padlim v Krnskem pogorju pa so na 
obali jezera prižgali lučko spomina.
Milan Štulc

Utrinki

volili so nam prisostvovati pri nekate-
rih učnih urah, kjer smo se lahko 
prepričale o modernem načinu or-
ganizacije pouka in zelo sprošče-
nem odnosu med učitelji ter dijaki; z 
udeleženci učnega procesa smo 
imele dragoceno priložnost tudi po-
klepetati. Ena izmed številnih institu-
cij, s katerimi šola Malakoff uspešno 
sodeluje, je center za izobraževanje 
odraslih Moss Voks. Tudi tu so nas 
zelo lepo sprejeli in takoj smo začu-
tile toplino ljudi, ki se vsak dan trudi-
jo, da bi priseljencem vseh narodno-
sti, rasnih pripadnosti in starosti, 
omogočili, da bi čim hitreje in čim 
bolj uspešno zaživeli v novem okolju.
Norveška nam je odprla nov pogled 
na naše delo in nam dala smernice 
za soočanje z vključevanjem prise-
ljencev v slovenski šolski sistem. 
Predvsem pa smo spoznale, da je 
na poti do uspeha ključnega pome-
na, da se priseljenci po prihodu čim 
prej naučijo jezika okolja – še pre-
den se vključijo v šolski sistem ali 
zaposlijo. Prav tako smo uvidele, ka-
ko pomembno vlogo pri vključevanju 
igra tudi medsebojna usklajenost in 
sodelovanje različnih lokalnih ter  
državnih institucij.
Pridobljena znanja in veščine bomo 

udeleženke razširile med stanovske 
kolege ter jih uporabljale pri svojem 
delu z dijaki priseljenci in njihovimi 
starši.
Meta Prezelj, Gimnazija Tolmin

DOLINA SO^E V POSTOPKU 
PRIDOBIVANJA CERTIFIKATA 
»SLOVENIA GREEN 
DESTINATION«
Slovenija – Da bi destinacijo Dolina 
Soče naredili kar najbolj zeleno 
(smo v teku pridobivanja znaka »Slo-
venia Green Destination«, ki ga Slo-
venska turistična organizacija (STO) 
podeli tistim destinacijam, ki izkazu-
jejo odgovorno ravnanje do narav-
nega in družbenega okolja. 

Lokalni turističn organizaciji LTO Bo-
vec in LTO Sotočje sta se pod okril-
jem blagovne znamke Dolina Soče 
pridružili 15 destinacijam, ki so vsto-
pile v pilotni nacionalni program za 
pospeševanje uvajanja trajnostnih 
poslovnih modelov v turizmu, ime-
novan Zelena shema slovenskega 
turizma. 

Gre za celovito zasnovan sistem 
pospeševanja razvoja trajnostnega 
turizma v Sloveniji na vseh treh ste-

brih trajnostnega razvoja: okolj-
skem, družbenem in ekonomskem, 
namenjen tako destinacijam kot tudi 
posameznim turističnim ponudni-
kom. Z našo destinacijo smo se 
odzvali na javni poziv in se s tem 
priključili prvim pilotnim slovenskim 
turističnim destinacijam, ki bodo 
ocenjene po Zeleni shemi. 

V nadaljevanju nas čaka več kora-
kov: od pridobivanja podpore v lo-
kalnem okolju prek zbiranja in anali-
ze podatkov do priprave končnih 
poročil. Z izvedbo celotnega 
postopka bomo pridobili celovit 
vpogled v trajnost destinacije in 
mednarodno primerljivo oceno, pa 
tudi nabor ustreznih ukrepov za 

ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA – Lokalni turistični organizaciji LTO Bovec in LTO 
Sotočje sta se pod okriljem blagovne znamke Dolina Soče pridružili 15 destinacijam, ki so vsto-
pile v pilotni nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v tu-
rizmu. Foto: arhiv STO
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Ob~ina Kobarid

Iz ob~inskih uprav

Predstavitev idejne zasnove 
ureditve Kobarida

Oktobra je v Kobaridu potekala 
javna predstavitev idejne zasnove 
ureditve Kobarida in kobariškega tr-
ga, ki ga je za Občino Kobarid izde-

predstavitvi občanom povedal, da se 
je z idejnim projektom že seznanila 
strokovna javnost in Občinski svet 
Občine Kobarid. Poudaril je, da so 
najpomembnejši občani, ki tu živijo, 
zato bo z veseljem prisluhnil njiho-

Utrinki

Leto 2015 se poslavlja in pravi 
čas je, da se vam zahvalim za 

vsa dobra dejanja, s katerimi ste 
pripomogli k lepšemu življenju v 

naši občini. 
Tudi letos si bomo ob stisku rok 

najpogosteje zaželeli zdravja, 
miru in sreče. Naj vam te na 

videz skromne želje odprejo nove 
priložnosti za uspešno in 

zadovoljno leto 2016!
Mir in srečno!

Župan Robert Kavčič  
s sodelavci

lal ter predstavil arhitekt Rok klanj-
šček iz družbe Real Engineering. 
Predstavitve so se udeležili številni 
domačini, ki so bili z idejami arhitek-
ta načeloma zadovoljni.

Župan Robert kavčič je na javni 

vim predlogom in pobudam. Gre za 
dolgoročni projekt, ki ga bo občina 
skladno s svojimi finančnimi zmo-
žnostmi uresničevala po fazah. Ker 

IDEJNA ZASNOVA UREDITVE KOBARIŠKEGA TRGA ne predvideva prometne zapore, pač pa upočasnitev prometa, ki bi omogočala varno 
uporabo javnih površin tako za pešce kot tudi za vse ostale udeležence. Vir: Strokovne podlage, Kobarid, 2015

izboljšave v prihodnosti. Poleg tega 
se bomo s pridobitvijo omenjenega 
znaka na slovenskem, evropskem in 
globalnem trgu pozicionirali kot oko-
lju in družbi prijazna destinacija.

Ob tem je treba vedeti, da je Zelena 
(okoljsko in družbeno odgovorna) 
destinacija nekaj, kar lahko 
dosežemo samo vsi skupaj, tako vsi 
deležniki v destinaciji, kot tudi v jav-
nem, nevladnem in zasebnem sek-
torju; ne samo v turizmu, temveč na 
vseh področjih delovanja. Nenazad-
nje so v tem procesu ključni tudi vsi, 
ki v destinaciji živijo. Izrednega po-
mena je namreč, da je destinacija 
najprej prijetna in prijazna za vse, ki 
tu delamo in živimo. S tem bo 
takšna tudi za ljudi, ki jo obiščejo.
Povzetek izjave za javnost  
LTO Bovec

PETINDVAJSET LET 
PROMOTORSTVA DOLINE 
SO^E
Kobarid – Turistična zveza Gornje-
ga Posočja (TZGP) je s podpisom li-
stine o ustanovitvi 15 članov 19. fe-
bruarja 1990 v Bovcu uradno stopila 

na pot svojega delovanja. Med usta-
novitelji so bila takratna turistična 
društva iz Bovca, Kobarida, Loga 
pod Mangartom, Mosta na Soči, 
Soče-Trente ter Tolmina, pa tudi Pla-
ninsko društvo Tolmin, Ribiška dru-
žina Tolmin, Soča rafting klub, Tri-
glavski narodni park, Občina Tolmin, 
Komunala Tolmin in nekaj gospodar-
skih subjektov.

Gre za zvezo, ki je v Zgornjem Poso-
čju kot prva organizirano pristopila k 
pospeševanju turizma in ga aktivno 
promovirala doma ter v tujini. Zažive-
la je ravno v prelomnih časih naše 
zgodovine in zaradi novih zakonodaj 
prestala kar nekaj lastnih pretresov. 
Leta 1996 jo je zakon o društvih 
opredelil le še kot zvezo društev, leta 
1998 pa kljub izpolnjevanju pogojev 
za preoblikovanje v skupni LTO za to 
ni dobila podpore. Kljub temu še na-
prej zagnano deluje kot promotor tu-
rizma v dolini Soče, se vključuje v 
projekte Turistične zveze Slovenije 
(TZS) in v druge turistične razvojne 
projekte ter se povezuje z različnimi 
organizacijami doma in v zamejstvu.

V pisano paleto dejavnosti trenutno 
vključuje 39 društev iz Zgornjega 

Posočja in štiri »pridružene članice«. 
Predsednica Barbara Jesenšek 
Podpečan se je ob praznovanju ju-
bileja zahvalila vsem, ki so v teh letih 
kakor koli pripomogli k uresničitvi de-
javnosti zveze. Poleg tega je dose-
danjim predsednikom Žarku Rovšč-
ku, Janku Humarju, mag. Mojci 
Rutar, Mateji Čujec in društvom, ki 
v zvezi vztrajajo vseh 25 let, podelila 
spominska priznanja. Posebno zahva-
lo je namenila tudi Upravni enoti Tol-
min in vsem trem posoškim občinam.

Delo zveze sta na prireditvi, ki je po-
tekala 6. novembra v kobariški Zele-
ni hiši, pohvalila tudi kobariški župan 
Robert Kavčič in njegov tolminski 
kolega Uroš Brežan. Generalna se-
kretarka TZS Karmen Grebenc 
Burgar pa je TZGP podelila prizna-
nje za 25 let uspešnega dela pri ra-
zvoju turizma. Za prijetno vzdušje so 
s skeči, pesmimi in ljudskimi plesi 
poskrbeli v Folklorni skupini Razor, 
ki je tudi članica omenjene zveze.
Olga Zgaga

PREJEMNIKI PRIZNANJ OB 25-LETNICI DELOVANJA TZGP – Predsednica Barbara Jesen-
šek Podpečan je dosedanjim predsednikom te turistične zveze Žarku Rovščku, Janku Humar-
ju, mag. Mojci Rutar in Mateji Čujec ter društvom, ki v zvezi vztrajajo vseh 25 let, podelila spo-
minska priznanja. Sama pa je iz rok generalne sekretarke TZS Karmen Grebenc Burgar prejela 
priznanje TZGP za 25 let uspešnega dela pri razvoju turizma. Foto: Cveto Zgaga
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se bo občina držala dogovorjenega, 
je župan vse občane ponovno pova-
bil k sodelovanju pri pripravi dokonč-
ne zamisli.

V nadaljevanju je arhitekt, sicer 
domačin, predstavil svoj pogled na 
Kobarid in idejo o urbanistični ure-
ditvi zgodovinskega mesta. Center 
Kobarida, kobariški trg, bi novo po-
dobo dobil najprej. Ne predvideva se 
prometne zapore, pač pa upočasnitev 
prometa, ki bi omogočala varno upo-
rabo javnih površin tako za pešce kot 
tudi za vse ostale udeležence. Predla-
gan je umik parkirišč s trga, njegovo 
tlakovanje in obenem sprostitev pro-
stora za pešce, gostinske vrtove in 
organizacijo manjših prireditev.

Podani so bili tudi predlogi za raz-
bremenitev tovornih vozil skozi cen-
ter, in sicer z izgradnjo južne obvo-
znice oziroma razbremenilne ceste 
mimo ribogojnice in rešitev problema 
parkirnih mest za avtobuse, ki trenu-
tno parkirajo ob pokopališču pri obr-
tni coni. Predstavljena je bila ideja 
ureditve vhodov v Kobarid iz tolmin-
ske, bovške in italijanske smeri ter 
oživitev starega mestnega jedra.

Občina Kobarid je občane pozvala 
k sodelovanju. V času javne razprave 
je zbirala njihove predloge, pobude 
in mnenja, ki jih je že posredovala 

arhitektu, spomladi pa je predvidena 
ponovna javna predstavitev.
Nataša Hvala Ivančič

Nova parkiri{~a v neposredni 
bli`ini centra Kobarida

Na podlagi izdanega gradbenega 
dovoljenja je Občina Kobarid oktobra 
začela z gradnjo parkirišča na obmo-
čju obstoječega neurejenega maka-
damskega parkirišča na Volaričevi 
ulici v Kobaridu. Asfaltirano parkiri-
šče bo imelo urejeno odvodnjavanje, 
robnike, javno razsvetljavo in manjši 
ekološki otok. Uporabnikom bo do-
stopno z Volaričeve ulice, kjer sta 
predvidena uvozni in izvozni priklju-
ček na glavno cesto. Nudilo bo 21 
parkirnih mest za osebna vozila, od 
tega bosta dve namenjeni funkcional-
no oviranim osebam, pet pa motor-
nim dvoslednim vozilom. Ocenjena 
vrednost celotne dvoletne naložbe 
znaša 78.500 evrov; letos bo izvedena 
naložba v višini 30.600 evrov, vklju-
čevala pa bo gradnjo, nadzor in ar-
heološki nadzor. Sredstva bo občina 
zagotovila iz Zakona o financiranju 
občin in občinskega proračuna za 
leti 2015 ter 2016.

Nadaljujejo se tudi dela na parki-
rišču pri Kulturnem domu Kobarid. 
Urejeno je odvodnjavanje in s tem 

zaključena prva faza naložbe. Izved-
ba druge faze je predvidena v letu 
2016. Z izgradnjo novega parkirišča 
na Volaričevi ulici in ureditvijo obsto-
ječega parkirišča pri kulturnem do-
mu bo Kobarid pridobil nove površi-
ne za urejeno parkiranje v neposre-
dni bližini samega centra.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Urejanje parkiri{~a pri 
planini Kuhinja

Projekt Parkiraj & doživi naravo* 
si z uvajanjem in promocijo različnih 

oblik mehke mobilnosti (kolesarje-
nja, pohodništva, javnega potniškega 
prometa) prizadeva povečati možnost 
ter privlačnost obiskovanja Triglav-
skega narodnega parka. Hkrati želi 
okrepiti razumevanje vpliva motor-
nega prometa na naravo. S tem bi 
zmanjšali obremenjenost narave z 
avtomobilskim obiskom in parkira-
njem v naravnem okolju, povečali 
dostopnost vključenih naravnih vre-
dnot (Bohinjskega jezera in podkrn-
skih planin) vsem skupinam obisko-
valcev ter okrepili privlačnost doži-

OBČINA KOBARID NA VOLARIČEVI ULICI V KOBARIDU GRADI PARKIRIŠČE, ki bo v nepo-
sredni bližini centra nudilo 21 parkirnih mest. Naložba bo zaključena v prihodnjem letu.

SVE^ANA LISTINA V ROKE 
MARIJANU STRESU
Javna agencija Republike Slovenije 
za varnost prometa vsako leto posa-
meznikom in organizacijam podeli 
svečane listine za izreden prispevek 
k večji varnosti v prometu, posame-
znikom pa tudi za življenjsko delo. 
Med letošnjimi prejemniki je bil tudi 
občan občine Kobarid Marijan 
Stres, ki je sredi oktobra prejel listi-
no za dolgoletno, prizadevno in us-
pešno delo na področju prometne 
varnosti.

V začetku leta je Javna agencija RS 
za varnost prometa razpisala javni 
poziv za podelitev svečanih listin. 
Občina Kobarid je za prejem ome-
njene listine predlagala Marijana 
Stresa, ki je več kot 30 let nepreki-
njeno aktivno deloval na področju 
prometne vzgoje in izobraževanja 
otrok ter mladine. S svojimi bogatimi 
izkušnjami in strokovnim znanjem je 
vzgajal ter izobraževal otroke in mla-
dino z različnimi oblikami dela, kot 
so izvajanje kolesarskih izpitov, pro-
jekt Ulice otrokom ter delavnice na 
temo vzgojne preventive v cestnem 
prometu. V letih od 1971 do 1988 

je kot mentor izobraževal mladino na 
področju varnosti v cestnem prome-
tu. Kot predsednik Sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Kobarid je bil pobudnik šte-
vilnih izboljšav na področju cestno-
prometne signalizacije, pri čemer 
velja izpostaviti zagon projekta iz-

boljšave varne poti v šolo, ki zajema 
ureditev ustreznih površin za pešce 
in rekonstrukcijo križišča v Kobari-
du, kjer se bo z umiritvijo prometa 
ter ustreznejšo ureditvijo prehoda za 
pešce znatno povečala varnost vseh 
udeležencev v prometu, predvsem 
pa otrok, ki so na cesti najbolj izpo-
stavljeni.
Nataša Hvala Ivančič

SKUPAJ SMO GRADILI 
BOLJ[I JUTRI
Bagam (Nepal) – Katmandu, glav-
no mesto Nepala, smo člani dobro-
delne odprave zapustili takoj, ko 
smo nabavili vse potrebno za pomoč 
pri obnovi v aprilskem potresu po-
škodovane vasice Bagam. Z malho 
dobre volje in željo pomagati lju-
dem, ki so ostali brez domov, smo 
se sredi oktobra odpravili v majhno 
vasico, ki leži na višini 2.750 metrov 
nad morjem, tik ob kitajsko-tibetan-
ski meji. Poleg najnujnejše osebne 
prtljage smo s seboj peljali še štiri 
tone gradbenega materiala in orod-
je, potrebno za gradnjo. Edina ce-
sta, ki vodi v vas, je na več mestih 

MED LETOŠNJIMI PREJEMNIKI SVEČANE 
LISTINE ZA IZREDEN PRISPEVEK K VEČJI 
VARNOSTI V PROMETU je bil tudi občan ob-
čine Kobarid Marijan Stres, ki je sredi oktobra 
prejel listino za dolgoletno, prizadevno in us-
pešno delo na področju prometne varnosti. 
Foto: Janko Volarič

udrta ali zasuta zaradi plazov, zato 
smo morali po večurni vožnji iz glav-
nega mesta, polnih šest ur pešačiti 
v hrib, ob tem pa na ramenih znositi 
vso opremo in omenjeni material. Pri 
tem so nam pomagali domačini in 
šerpe, ki smo jih najeli v Katmanduju.

Vsi člani odprave, kar 18 nas je bilo, 
še danes ne moremo najti pravih be-
sed, s katerimi bi lahko opisali zado-
voljstvo domačinov, njihov topel 
sprejem in veselje, ki smo ga bili de-
ležni. Skromnost, poštenost, zado-
voljstvo in prijaznost so vrline, ki še 
vedno domujejo v teh krajih in ki jih 
dandanašnjemu, zahodnjaškemu 
načinu življenja še ni uspelo izkore-
niniti. Pa vendar se je izkazalo, da 
so tudi med nami še vedno takšni, ki 
jim je mar za sočloveka. Preseneče-
ni in hvaležni smo bili nad pozitivnim 
odzivom domačih ljudi in znancev iz 
vse Slovenije ter tudi onkraj naših 
meja. Mnogi so nam pomagali fi-
nančno, drugi materialno in nam s 
tem izkazali zaupanje. Veliko so nam 
pomenile tudi spodbudne besede ti-
stih, ki so verjeli v nas, naše delo in 
dober namen.

Člani smo 26 dni preživeli v deželi 
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vljanja narave. Kot partnerica je v 
projekt vključena tudi Občina Koba-
rid, saj je njena jasna vizija, da se 
mora dobro ohranjeno naravno ob-
močje pod Krnom razvijati v smeri 
sonaravnega turizma oziroma trajno-
stnega razvoja nasploh.

Degradirano območje opuščenega 
peskokopa pri planini Kuhinja – na-
haja se pod krnsko moreno, ki je na-
ravna vrednota – bo sonaravno ure-
jeno v parkirišče. Na njem bo na voljo 
60 parkirnih mest. S tem bo motori-
ziran promet in parkiranje odmaknje-
no od območja naravne vrednote. Par-

kirišče bo omogočalo tudi prihod in 
obračanje vozil morebitnega javnega 
prevoza ter zasebnih kombijev.

Skupna vrednost celotnega projek-
ta je približno 400 tisoč evrov. Fi-
nančna vrednost projekta Občine 
Kobarid znaša okoli 130 tisoč evrov, 
od tega je okoli 100 tisoč nepovratnih 
sredstev. Razliko bo prispevala obči-
na na podlagi 23. člena Zakona o 
financiranju občin. Projekt je v teku, 
dela, ki bodo zaključena prihodnje 
leto, pa potekajo po načrtu.
Nataša Hvala Ivančič
*Projekt, ki je bil podrobneje predstavljen v 

letošnji drugi številki SOČAsnika, je sofinanci-
ran v okviru Finančnega mehanizma EGP 
2009–2014. Vodilni partner je Javni zavod 
Triglavski narodni park.

Sanacija in posodobitev 
ceste v vasi Su`id

V Sužidu poteka sanacija in poso-
dobitev dveh lokalnih cest; ureja se 
globinsko in površinsko odvodnjava-
nje, bankine, prepuste, širitev ceste 
ter asfaltacija. Dela potekajo po na-
črtu in bodo predvidoma zaključena 
do 20. maja 2016. Ocenjena vrednost 
dvoletne naložbe znaša 70 tisoč ev-
rov. Občina bo sredstva zagotovila v 

okviru Zakona o financiranju ob-
čin.

Za nemoteno in varno izvedbo del 
so odseki cest v času del zaprti ter 
neprevozni. Stanovalcem in lastni-
kom je omogočen dostop do njihovih 
objektov, za ostale uporabnike pa je 
urejen obvoz.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Sanacija plazu na lokalni 
cesti Kobarid–Dre`nica 
zaklju~ena

Pretekli mesec se je zaključila sa-
nacija plazu, ki je februarja 2014 za-

Utrinki

V OKVIRU PROJEKTA PARKIRAJ & DOŽIVI NARAVO OBČINA KOBARID UREJA PARKIRI-
ŠČE PRI PLANINI KUHINJA. Sonaravno urejeno parkirišče bo imelo na voljo 60 parkirnih mest, 
omogočalo pa bo tudi prihod in obračanje vozil morebitnega javnega prevoza ter zasebnih 
kombijev. Foto: Miha Gorjan

V SUŽIDU POTEKA SANACIJA IN POSODOBITEV DVEH LOKALNIH CEST. V času del je do-
stop do objektov omogočen samo stanovalcem in lastnikom, za druge pa je urejen obvoz.

nasmejanih obrazov in v pičlih 18 
dneh nam je skupaj z domačini 
uspelo skorajda nepredstavljivo. 
Brez elektrike in strojev smo zgradili 
dva objekta. Prvi danes služi sku-
pnim obredom in je začasna rešitev 
za šolo, ki je trenutno domuje pod 

preprost način naredijo kamin iz plo-
čevine in tako rešijo težavo odprtega 
ognjišča, ki jim močno draži oči in 
dihala. Poleg same postavitve novih 
objektov je bil naš namen tudi, da 
domačine naučimo graditi varno ozi-
roma protipotresno.

V tem času so se med nami spletle 
močne vezi. Skupaj smo delali, jedli, 
peli, plesali in se smejali. Izginile so 
vse razlike – geografske, kulturne, 
verske in materialne. Vsi smo bili 
zgolj ljudje, ki potrebujemo iskren 
pogled in trden stisk roke, ki pravi 
»lahko mi zaupaš«.
Danjela Ivančič, članica TŠD Gams 
Kobarid 

V SPOMIN NA PADLE
Kobarid – Ob obletnici preboja so-
ške fronte pri Kobaridu, predzadnjo 
soboto v oktobru, se je množica de-
legatov iz Italije in Slovenije v spo-
min na vse padle v prvi svetovni vojni 
udeležila polaganja vencev na itali-
janski kostnici nad Kobaridom. Ka-
sneje so vence položili še na grobni-
ci padlih v drugi svetovni vojni na ko-

V PIČLIH 18 DNEH JE 18 ČLANOM DOBRODELNE ODPRAVE SKUPAJ Z DOMAČINI BREZ 
ELEKTRIKE IN ELEKTRIČNIH STROJEV USPELO NEPREDSTAVLJIVO. O tem, kaj vse so do-
živeli, boste lahko izvedeli na potopisnem predavanju, ki bo 8. januarja v kobariškem kulturnem 
domu. Foto: arhiv Danjele Ivančič

šotorom. Drugi objekt pa je stano-
vanjska hiša, ki smo jo pomagali 
zgraditi vdovcu in očetu osmih 
otrok. Poleg tega smo eno stavbo 
utrdili in izolirali barako, v kateri živi 
nepokretna starejša gospa. Domači-
nom smo še pokazali, kako lahko na 

bariškem pokopališču.

Tako kot preteklo leto so se padlim v 
NOB poklonili državni sekretar na 
Ministrstvu za obrambo mag. Miloš 
Bizjak, veleposlanica Republike Ita-
lije v Sloveniji Rosella Franchini 
Sherifis, generalna konzulka Repu-
blike Italije v Kopru Iva Palmieri, 
podpredsednica Pokrajine Gorica 
Mara Černic, videmski prefekt Vit-
torio Zappalorto in načelnik Uprav-
ne enote Tolmin Zdravko Likar. Po-
laganju vencev je prisostvovalo tudi 
okoli 20 italijanskih in zamejskih žu-
panov, župan Občine Kobarid Ro-
bert Kavčič, predstavniki sloven-
skih ter italijanskih veteranskih orga-
nizacij in direktor spominskega cen-
tra iz Redipuglie Norberto Zorzitto.

Pozitivno je, da so se polaganja ven-
cev na grobnici padlih partizanov 
udeležili visoki predstavniki iz obeh 
držav, letos pa je drugič zapored so-
deloval tudi častni postroj slovenske 
vojske. S svojo prisotnostjo so politi-
ki, župani italijanskih obmejnih občin 
in predstavniki veteranskih organiza-
cij poudarili pomembnost ohranjanja 
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NOVEMBRA SE JE ZAKLJUČILA SANACIJA PLAZU, ki je februarja 2014 zasul odsek lokalne 
ceste Kobarid–Drežnica.

sul odsek lokalne ceste Kobarid–Dre-
žnica. Dela so bila opravljena v sklo-
pu sanacije infrastrukture po žledo-
lomu leta 2014. Prva faza se je za-
ključila pred letom dni. Zaradi pove-
čane erozije na brežini in izvedbe 
zavarovanja je Občina Kobarid letos 
novelirala sanacijski elaborat. Sep-
tembra je izvajalec EHO PROJEKT 
d.o.o začel z izvedbo druge faze, ki 
je zajemala postavitev varnostnih 
ograj. Sanacija plazu z geološkim 
pregledom brežine in odstranitvijo 
ter stabilizacijo dreves se je zaključi-
la novembra.

Poleg omenjenega cestnega odseka 
sta bili zaradi posledic žledoloma 
sanirani tudi lokalni cesti Breginj–Lo-
gje in Ladra–Vrsno–Krn.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

[estdeset let kobari{ke 
gasilske zveze

Gasilska zveza (GZ) Kobarid letos 
praznuje 60-letnico delovanja. Sveča-
na prireditev ob visokem jubileju bo 
potekala 19. decembra v Kobaridu.

Začetki GZ Kobarid segajo v leto 
1955, ko je okrajna GZ pripravila po-
goje za volitve v občinske gasilske 

zveze v novoustanovljenih občinah 
Bovec, Kobarid in Tolmin. Vsaka ga-
silska zveza je pokrivala območje 
svoje občine. 

Ob združitvi posoških občin leta 
1961 so se tudi gasilske zveze zdru-
žile v GZ Gornje Posočje. Takšna 
organiziranost je trajala do 23. maja 
1996, ko se je v ponovno nastali ob-
čini Kobarid (leta 1995) zopet usta-
novila GZ Kobarid. Danes GZ pove-
zuje tri prostovoljna gasilska društva 
(PGD): Kobarid (z operativnima eno-
tama Vrsno in Livek), Breginj in Dre-
žnica. Teritorialno pokriva območje 
občine Kobarid, povezuje se z gasil-
skim regijskim svetom severnopri-
morske regije in Gasilsko zvezo Slo-
venije.

V zgodovino kobariške GZ sta se 
kot prvo vodstvo zapisala predsednik 
Franc Volarič in poveljnik Viktor 
ivančič. Ob ponovnem samostojnem 
delovanju je bil za predsednika izvo-
ljen Darko Gregorčič, za poveljnika 
pa Marijan Stres. Danes, v času pra-
znovanja jubileja, GZ Kobarid vodita 
predsednik Sandi Grkovič in povelj-
nik Jernej Bric.

Glavna naloga zveze je koordina-
cija med prostovoljnimi gasilskimi 
društvi, strokovna pomoč društvom 
in uresničevanje skupnih interesov 
na področju gasilske ter reševalne 
dejavnosti. Prek treh gasilskih dru-

štev na Kobariškem opravlja naloge 
gašenja in reševanja ob požarih, pre-
ventivne naloge varstva pred poža-
rom ter določene naloge zaščite in 
reševanja ljudi ter premoženja ob 
naravnih in drugih nesrečah. Stro-
kovno delo GZ Kobarid je bilo leta 
1998 nagrajeno s plaketo Občine Ko-
barid za delo in organizacijo gasilstva 
na Kobariškem ter pohvalo ob uspe-
šni koordinaciji ob potresu leta 1998, 
leto kasneje pa s srebrnim znakom 
policije.

Pomembno vlogo je zveza imela 
pri vseh potresih, ki so prizadeli Po-
sočje, in vseh ostalih naravnih nesre-
čah (močnemu vetru, žledolomu, 
poplavah). Redno in dobro sodeluje 
z lokalno skupnostjo ter Civilno za-
ščito Občine Kobarid, še posebej ob 
večjih elementarnih nesrečah.

Vsa PGD v GZ Kobarid so dobro 
opremljena, člani pa strokovno uspo-
sobljeni. V vseh letih delovanja so v 
zvezi posebno pozornost dajali izo-
braževanju gasilcev in pridobivanju 
novega kadra. Številni prostovoljni 
gasilci so vedno pripravljeni prisko-
čiti na pomoč in pomagati takrat, ko 
je ljudem najhuje. Svoj čas in znanje 
pa predajajo tudi mladim, ki se redno 
udeležujejo raznih tekmovanj in dru-
gih aktivnosti.

Sandi Grkovič, 
predsednik GZ Kobarid

spominov, pa tudi dobrih medso-
sedskih odnosov med državama.
Besedilo in foto: Vojko Hobič, 
predsednik krajevnega odbora Združenja 
borcev za vrednote NOB Kobarid

V SPOMIN IN POKLON
Bene~ija in Rezija – Tudi letos 
smo se predstavniki Združenja zve-
ze borcev za vrednote NOB Bovec, 
Kobarid, Tolmin in Upravne enote 

Tolmin konec oktobra tradicionalno 
poklonili pomembnim kulturnim 
ustvarjalcem ter duhovnikom in po-
ložili vence na grobnice padlih parti-
zanov v Benečiji in Reziji.

Oblikovali smo dve delegaciji, ki sta 
sprva skupno položili vence in šop-
ke rož na pokopališčih v Landarju, 
Špetru in Ljesah. Ena delegacija je 
nato vence položila na grobnice v 
Štoblanku, Gorenjem Tarbju, Černe-
tičah pri sv. Pavlu in Matajurju, dru-

ga pa v Topolovem, Hlodiču, Podu-
tani (Šentlenart), Oborči, Čeneboli, 
Fojdi in Osojanah v Reziji. Rože sta 
delegaciji položili tudi na grob Ivana 
Trinka v Trčmunu in Siega Artura v 
Ravenci.

Osrednja prireditev je potekala ob 
spomeniku odporništva v Čedadu, 
udeležili pa so se je minister za Slo-
vence po svetu in v zamejstvu Go-
razd Žmavc, generalna konzulka 
Slovenije v Trstu Ingrid Sergaš, 

OB DNEVU MRTVIH je pri spomeniku odporništva v čedadu potekala spominska slovesnost. 
Udeležili so se je tudi posoški župani, delegacijo Upravne enote Tolmin pa je vodil načelnik 
Zdravko Likar. Foto: Milan Štulc

konzulka Eliška Kersnič - Žmavc, 
številni beneški in furlanski župani, 
vsi trije posoški župani Uroš Bre-
žan, Robert Kavčič in Valter Mle-
kuž, načelnik Upravne enote Tolmin 
Zdravko Likar, predstavniki Vsedr-
žavnega združenja partizanov Italije 
ter predstavniki vojske. Pri slovesno-
sti in polaganju vencev sta zapela 
zbora Planinska roža iz Kobarida ter 
Justin Kogoj iz Dolenje Trebuše.

Še posebno ganljivo je bilo ob spo-

POLAGANJA VENCEV NA GROBNICI PADLIH PARTIZANOV so se udeležili visoki predstavniki 
Italije in Slovenije, že drugič zapored pa je sodeloval tudi častni postroj slovenske vojske.
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Zamenjana javna 
razsvetljava v vasi Idrsko

V občini Kobarid smo skladno z 
Uredbo o mejnih vrednostih svetlob-
nega onesnaževanja začeli z zame-
njavo svetilk. Uredba namreč določa, 
da je treba svetilke za razsvetljavo 
cest in javnih površin zamenjati naj-
kasneje do konca decembra prihod-
nje leto. Prve svetilke, ki so neskla-
dne z uredbo, so bile letos zamenja-
ne v naselju Idrsko. Skupno je bilo 
zamenjanih 17 svetilk, vas pa je pri-
dobila osvetlitev pločnika za pešce 
ob glavni cesti Kobarid–Idrsko.

Z osvetlitvijo so pešci v naselju 
Idrsko varnejši in vidnejši v prometu, 
poraba električne energije pa manjša. 
Skupna vrednost naložbe je znašala 

približno 9.500 evrov, sredstva pa je 
Občina Kobarid zagotovila v leto-
šnjem proračunu.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Sre~anje diplomantov ob~ine 
Kobarid

Občina Kobarid skladno s spreje-
tim pravilnikom in proračunom na-
gradi vsakega diplomanta, magistra 
ter doktorja, ki odda vlogo in zaključ-
no delo ter se odzove povabilu na 
srečanje z županom, kjer svoje delo 
tudi predstavi. Letošnje drugo sreča-
nje diplomantov občine Kobarid z 
županom Robertom kavčičem je 
potekalo sredi oktobra v okviru pra-
znovanja občinskega praznika. Ude-
ležilo se ga je 11 diplomantk in di-

plomantov, ki so predstavili svoj 
študij in zaključno delo.

V uvodu je župan pozdravil vse 
udeležence srečanja in prisluhnil nji-
hovim predstavitvam. V sproščenem 
vzdušju je z njimi poklepetal o načr-
tih, ki jih imajo za prihodnje, jim 
čestital za dosežke in jim zaželel ve-
liko uspeha na nadaljnji življenjski 
poti.

Vsa predstavljena diplomska, ma-
gistrska in doktorska dela diploman-
tov so na voljo v Knjižnici Cirila Ko-
smača Tolmin, Oddelek Kobarid.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

V spomin na `rtve prometnih 
nesre~

15. november je Svetovni dan spo-

mina na žrtve prometnih nesreč. Za-
vod Varna pot je v sodelovanju z vla-
dnimi in nevladnimi organizacijami 
ta dan tradicionalno obeležil s števil-
nimi spominskimi dogodki po Slove-
niji. Letošnji slogan Svetovnega dneva 
spomina na žrtve je Spomnimo se – 
Recimo NE zločinom na cesti!

Vseh umrlih in poškodovanih v 
prometnih nesrečah, njihovih družin, 
prijateljev, sodelavcev ter znancev, ki 
jim je prometna nesreča zaznamova-
la in za vedno spremenila življenje, 
smo se spomnili tudi v Kobaridu. 
Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu (SPVCP) Občine Ko-
barid je v dogodek organiziral v so-
delovanju z Gasilsko zvezo Kobarid, 
Policijsko postajo Bovec in Zdra-

Utrinki

LETOŠNJE DRUGO SREČANJE DIPLOMANTOV OBČINE KOBARID Z ŽUPANOM ROBER-
TOM KAVČIČEM je potekalo sredi oktobra v okviru praznovanja občinskega praznika. Udeležilo 
se ga je 11 diplomantk in diplomantov, ki so predstavili svoj študij, diplomsko delo in načrte za 
prihodnost.

OBČINA KOBARID JE ZAČELA Z ZAMENJAVO JAVNE RAZSVETLITVE, ki je neskladna z 
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Letos je v naselju Idrsko zamenjala 17 
svetilk. Z novo osvetlitvijo so pešci v prometu varnejši in vidnejši, poraba električne energije pa 
je manjša.

meniku v vasi Matajur, kjer je o težki 
osebni preizkušnji in bojih spregovo-
ril nekdanji partizan Oton Medveš, 
ki je bil takrat star komaj štirinajst 
let. Povedal je, da ga je boj na Ma-
tajurju prekalil v moža, kar mu je ka-

OB SPOMENIKU V VASI MATAJUR je o težki osebni preizkušnji in bojih spregovoril nekdanji 
partizan Oton Medveš. Foto: Vojko Hobič

sneje v življenju še kako koristilo. Z 
željo, da se kaj takšnega ne bi več 
ponovilo, je pozval k miru.
Vojko Hobič, predsednik krajevnega 
odbora Združenja borcev za vrednote 
NOB Kobarid

SEJEM VOJA[KE OPREME IN 
STARIN
[empeter pri Gorici – V Športnem 
centru HIT je novembra v organiza-
ciji Društva soška fronta devetnajstič 
potekala prireditev Srečanje s prete-
klostjo. Udeležili so se je tudi člani 
Društva »Peski 1915–1917« in Med-
narodnega, kulturnega, zgodovin-
skega društva generala Boroevića 
Tolmin s predstavitvijo svoje dejav-
nosti.

Gre za srečanje zbiralcev vojaških 
predmetov, predstavnikov manjših 
muzejev in zasebnih zbirk, ljubiteljev 
zgodovine, članov kulturnozgodovin-
skih društev, filatelistov, numizmati-
kov ter specializiranih turističnih vo-
dnikov, ki poteka v obliki prodajno/
menjalno razstavnega sejma. Več 
kot 130 razstavljavcev in prodajalcev 
iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Italije, 
Madžarske, Nemčije, Poljske, Slo-
venije in Srbije je na ogled ponujalo 

stare predmete (vojaško opremo, 
uniforme, čelade, staro orožje, ra-
zne instrumente, odlikovanja, znač-
ke, kovance, znamke, stare razgle-
dnice, časopise, knjige in druge sta-
rine), ki so bili za poznavalce prava 
paša za oči.

V dveh paviljonih športnega centra 
je bilo živahno. Številni obiskovalci iz 
Italije, Slovenije in drugih sosednjih 
držav so se gnetli med stojnicami, si 
ogledovali starine, se zanimali za 
najrazličnejše podatke o njih, jih 
ocenjevali in kupovali ali si jih izme-
njevali. Člani Društva »Peski 1915–
1917« so svoj razstavni prostor 
opremili s panoji, ki prikazujejo ob-
novo nekaterih obeležij prve svetov-
ne vojne (npr. piramide na Peskih, ki 
je simbol društva, vodnjaka Ratvay 
Na lazu in spomenika II. bataljona 
18. pehotnega polka na opuščenem 
avstro-ogrskem pokopališču na ju-
govzhodnem pobočju Mrzlega vrha) 
ter prireditev pred kaverno z ma-
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vstvenim domom (ZD) Tolmin. Pro-
gram so pripravili učenci kobariške 
OŠ, kobariški oddelek Glasbene šole 
Tolmin in domači kantavtor Borut 
Skočir.

Zbrane so nagovorili župan Občine 
Kobarid Robert kavčič, poveljnik 
Gasilske zveze Kobarid Jernej Bric, 
vodja reševalne službe ZD Tolmin 
Uroš Velikonja in redar Janko Vola-
rič. Vsi so pozvali k še večji previ-
dnosti na cesti in poudarili, da smo 
za varnost odgovorni prav vsi udele-
ženci v prometu.

V spomin na vse žrtve so prižgali 
svečke in s tem opozorili na boleči-
no, ki jo bližnjim, prijateljem, znan-
cem ter sodelavcem prinese posledi-
ca prometne nesreče. Spomnili so se 

tudi na številne poškodovane, ki za-
radi posledic nesreče ne bodo nikoli 
več taki, kot so bili pred njo.
Nataša Hvala Ivančič

Varen voznik je trezen voznik
Prvi petek v novembru je v Koba-

ridu potekala preventivna akcija Otro-
ci za varnost v prometu. Njen namen 
je bil spodbuditi voznike k varni vo-
žnji. V akciji so sodelovali otroci Vrt-
ca Kobarid in učenke ter učenci od 
1. do 4. razreda OŠ Simona Gregor-
čiča Kobarid. Narisali so risbice na 
temo alkohol in promet z namenom, 
da voznike spodbudijo k razmisleku 
o tveganem in škodljivem pitju alko-
hola ter posledicah vožnje pod nje-
govim vplivom. Risbice so skupaj s 

policisti Policijske postaje Bovec raz-
delili naključnim voznikom.

Preventivno akcijo je organizirala 
Območna enota Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje Nova Gorica 
v sodelovanju s šolami, Policijsko 
upravo Nova Gorica in kobariško 
redarsko službo. Otroke in ostale so-
delujoče je pozdravil kobariški župan 
Robert kavčič. Zahvalil se jim je za 
aktivno sodelovanje pri tej in ostalih 
preventivnih akcij, ki jih izvajajo na 
območju občine Kobarid.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

Tudi v Kobaridu tradicionalni 
slovenski zajtrk

Vlada RS je leta 2012 s sklepom 
razglasila Dan slovenske hrane. Vsa-

ko leto tretji petek v novembru pote-
ka vseslovenski Tradicionalni sloven-
ski zajtrk. Njegov namen je podpora 
slovenskim pridelovalcem in prede-
lovalcem hrane ter spodbujanje zave-
danja in pomena domače samooskr-
be, ohranjanje čistega, zdravega oko-
lja, ohranjanje podeželja, seznanjanje 
mladih s postopki pridelave in pre-
delave hrane ter spodbujanje zanima-
nja za dejavnosti na področju kme-
tijstva. Projekt poudarja pomen zdra-
vega jutranjega obroka, sestavljenega 
iz sestavin iz lokalnega okolja.

Projektu sta se tudi letos pridruži-
la OŠ Simona Gregorčiča Kobarid s 
podružnicami in Vrtec Kobarid. Učen-
cem in otrokom vrtca so ta dan po-
stregli s kruhom, maslom, medom in 

ŽRTEV PROMETNIH NESREČ, NJIHOVIH SVOJCEV IN PRIJATELJEV so se ob Svetovnemu 
dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč spomnili tudi v Kobaridu. Program dogodka so pri-
pravili učenci kobariške OŠ, kobariškega oddelka Glasbene šole Tolmin in domači kantavtor 
Borut Skočir. Foto: arhiv SPVCP Občine Kobarid

V PREVENTIVNI AKCIJI OTROCI ZA VARNOST V PROMETU so otroci kobariškega vrtca in 
osnovne šole z risbicami na temo alkohol ter promet voznike želeli spodbuditi k razmisleku o 
tveganem in škodljivem pitju alkohola ter posledicah vožnje pod njegovim vplivom.

Utrinki

SREČANJE S PRETEKLOSTJO – Omenjena prireditev je novembra potekala v organizaciji Dru-
štva Soška fronta. Udeležili so se je tudi člani Društva »Peski 1915–1917« in Mednarodnega, 
kulturnega, zgodovinskega društva generala Boroevića Tolmin s predstavitvijo svoje dejavnosti. 
Foto: Tanja Gorjan

džarskim oltarjem t. i. Diendorferje-
vo kaverno. Predstavili so knjigo dr. 
Lajosa Négyesija Gora krvi in vzdi-
hljajev: Vojaki 46. pehotnega polka 
iz Szegeda na Mrzlem vrhu, ki so jo 
v sodelovanju s Tolminskim muze-

jem izdali v avgustu. Za knjigo s pri-
loženo karto obrambnega sistema 
Mrzlega vrha so se zanimali pred-
vsem slovenski obiskovalci in neka-
teri tuji poznavalci zgodovine. Člani 
mednarodnega, kulturnega, zgodo-

vinskega društva generala Boroe-
vića Tolmin pa so razstavili več starih 
vojaških predmetov in opreme ter z 
razstavljenimi fotografijami prikazali 
potek obnove spomenika na nekda-
njem vojaškem pokopališču 91. pe-
hotnega polka na Mrzlem vrhu, ka-
tere zaključek načrtujejo prihodnje 
leto v juniju.

Ob robu sejma je Društvo soška 
fronta na ogled postavilo priložno-
stno razstavo o pripravah na postavi-
tev spomenika Soškemu levu, po-
veljniku 5. armade avstro-ogrske, 
generalu in kasneje feldmaršalu 
Svetozarju Boroeviću von Bojni. 
Obenem so si obiskovalci lahko 
ogledali tudi stalno razstavo društva 
Šempeter in okolica med 1. svetov-
no vojno. Prireditev pa je bila tudi 
priložnost za predstavitev najnovejše 
izdaje revije za vojaško zgodovino 
Na fronti.
mag. Mojca Rutar

OBUJANJE SPOMINA NA 
LJUBEZEN
Kobarid – Konec oktobra je čez-
mejno Kulturno društvo Nit – Poso-
čje, Benečija, Rezija v Domu Andre-
ja Manfrede v Kobaridu priredilo La-
din večer. Gre za glasbenoliterarni 
recital ljubezenske poezije, ki je 
svoje ime dobil po staroslovanski 
boginji poletja Ladi, ki so ji pripiso-
vali skrb za ljubezen in mladost. Od 
boginje Vesne je prejela štafetni 
ogenj pomladi in z njim razsvetlila 
dan, da se je narava lahko razcvete-
la. Ladin večer vsako leto prirejamo 
jeseni, ko moč njenega ognja poje-
nja in se nad naravo zgrinja tema, ki 
nas vabi k počitku. Z obujanjem 
spomina na ljubezen vnašamo topli-
no v hlad jesenskega večera.
Tokratni dogodek smo posvetili spo-
minu na domače in tuje pesnice ter 
pesnike, ki letos praznujejo ali bi 
praznovali okrogle jubileje in petle-
tnice med njimi. Člani društva so iz-
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mlekom. 
Dan slovenske hrane sta z udelež-

bo podprla tudi župan Robert kavčič 
in podžupan Marko Miklavič. Župan 
se je pri zajtrku pridružil kobariškim 
tretješolcem, ravnateljici Meliti Ja-
kelj in predstavnici Mlekarne Planika 
Kobarid Urški Miklavič. Podžupan 
pa je zajtrkoval v družbi otrok na 
Podružnični šoli Drežnica.

Nataša Hvala Ivančič

Utrinki

Prazni~ni ~as na Kobari{kem 
Praznični čas smo v Kobaridu za-

čeli konec novembra z ustvarjalno 
delavnico izdelovanja adventnih 
venčkov, ki jo je vodila domačinka, 
priznana cvetličarka in aranžerka Da-
mijana Skubin. Udeleženke delavni-
ce so z malo domišljije in ustvarjal-
nosti naredile unikatne adventne 
venčke, ki že krasijo njihove domove. 
Pri izdelavi so uporabljale naravne 
materiale, gumbe in blago.

Decembrsko praznično dogajanje 
se je nadaljevalo z Miklavževo tržni-
co, ki jo v sodelovanju z Občino Ko-
barid, Krajevno skupnostjo Kobarid, 
lokalnimi društvi in drugimi lokalni-
mi akterji že tradicionalno organizira 
Turistično društvo Kobarid. Letošnja 
je potekala v petek, 4. decembra, 
pred kobariškim kulturnim domom. 
Obiskovalci so na številnih stojnicah 
lahko izbirali med prazničnim in dru-
gim darilnim programom lokalnih 

ustvarjalcev ter ponudnikov in obi-
skali ustvarjalno delavnico izdelova-
nja novoletnih okraskov, ki so jo 
pripravile članice skupine ročnih del 
NITKE. Pogreli so se ob toplem čaju 
in kuhanem vinu ter uživali v koba-
riških štrukljih, ki so jih pripravili 
člani Društva samooskrba Kobarid.

Večerno dogajanje se je preselilo v 
Kulturni dom Kobarid, kjer se je od-
vijal dobrodelni Miklavžev koncert 
Varstveno delovnega centra Tolmin. 

PRAZNIČNO DOGAJANJE NA MIKLVAŽEVI TRŽNICI V KOBARIDU, ki jo v sodelovanju z 
Občino Kobarid, Krajevno skupnostjo Kobarid, lokalnimi društvi in drugimi lokalnimi akterji 
že tradicionalno organizira Turistično društvo Kobarid. Foto: Dominik Ivančič

KOBARIŠKA OŠ IN VRTEC STA SE TUDI LETOS PRIDRUŽILA PROJEKTU TRADICIONALNI 
SLOVENSKI ZAJTRK. Župan Robert Kavčič se je na zajtrku pridružil kobariškim tretješolcem, 
ravnateljici Meliti Jakelj in predstavnici Mlekarne Planika Kobarid Urški Miklavič. Foto: Irena 
Stergar

brane pesmi jubilantov, med njimi so 
se znašli Dante Alighieri, Emily Di-
ckinson, Charles Bukowski, Willi-
am Butler Yeats, Ciril Zlobec, Ne-
ža Maurer, Niko Grafenauer …, 
recitirali v slovenskem in originalnem 
jeziku (italijanščini in angleščini). Po-
sebej za to priložnost pa so tudi na-
pisali čisto nove pesmi na temo »to 
je vedno tako, kadar ljubimo«, ki je 
bila povzeta po pesmi Maurerjeve. K 
sodelovanju so povabili tudi zunanje 
ljubiteljske pesnike in nastala je knji-
žica, ki jo je v dar prejel vsak obisko-
valec večera.
Za popestritev dogodka so medse 
povabili mladega in svojevrstnega 
pesnika Kobrowskega, ki je letos 
praznoval 35 let in je bil tako naj-
mlajši predstavnik med jubilanti. 
Obiskovalci večera so bili priča pra-
vemu zgodovinskemu pregledu pe-
sniških slogov in doživljanja ljubezni 
od leta 1265 z Dantejem in s pesmi-
mi Kobrowskega do danes. Za ro-
mantično vzdušje v insceniranem 
salonu iz leta 1850 sta z brezhibno 
interpretacijo samospevov izpod pr-
stov Rachmanina, Faureja in Boja-
na Glavine poskrbeli sopranistka 
Marjetka Luznik ter pianistka Ta-
nja Šterman.
Dejan Fon Krajnik

SEMINAR ZA REGIONALNE 
IN LOKALNE NOVINARJE
Bruselj – Informacijska pisarna 
Evropskega parlamenta, ki deluje v 
Sloveniji, je oktobra organizirala tri-
dnevni seminar za 16 novinarjev slo-
venskih regionalnih in lokalnih medi-
jev, namenjen podrobnejši seznani-
tvi z delom Evropskega parlamenta 
(EP), srečanju z evroposlanci in 
predstavitvi tukajšnje tiskovne služ-
be. Predstavnike sedme sile sta 
spremljala mag. Klemen Žumer, 
vodja Informacijske pisarne EP v 
Sloveniji, in Manja Toplak, tiskovna 
predstavnica pisarne.

Udeležence je najprej sprejel in na-
govoril dr. Ioannis Darmis, vodja 
Oddelka EP za podporo in analizo 
medijev. Tiskovno službo EP, ki de-
luje v 24 jezikih in posreduje infor-
macije več kot 500 milijonom prebi-
valcev, je predstavil Janez Vovk, ti-
skovni predstavnik v Bruslju. V nada-
ljevanju so se sestali in pogovorili z 
vsemi osmimi slovenskimi evropo-
slanci, ki so predstavili delo v svojih 
političnih skupinah ter odborih in 
različne vidike ter stališča do pere-
čih tem v obravnavi. Udeleženci se-
minarja so se podali tudi v palačo 
Berlaymont, sedež Evropske komisi-

je, kjer so se srečali z evropsko ko-
misarko Violeto Bulc. Ta jih je nav-
dušila z izjemnim nastopom, med-
tem ko jim je predstavila aktualne 
zadeve z njenega komisarskega po-
dročja dela. Na Stalnem predstavni-
štvu RS pri EU je dr. Rado Geno-
rio, stalni predstavnik RS pri EU, ra-
zložil vlogo te institucije in svojo vlo-
go kot veleposlanika pri EU. Med 
družabne dogodke na dnevnem re-
du seminarja se je vpisalo odprtje 
slikarske razstave Umetniki za Kari-
tas v razstavnem prostoru Stalnega 
predstavništva RS, kjer se je odvija-

lo prijetno srečanje z udeleženci li-
kovne kolonije Sinji vrh, njihovimi 
podporniki in koprskim škofom dr. 
Jurijem Bizjakom.

Zadnji dan seminarja je bil namenjen 
predstavitvi avdiovizualnega oddelka 
EP in spletne televizije EvroparlTV. 
Ta za poročanje o delu parlamenta, 
delu evroposlancev, aktualnih temah 
in vprašanjih zainteresiranim medi-
jem omogoča brezplačno uporabo 
svojih avdiovizualnih zmogljivosti ta-
ko v Bruslju kot v Strasbourgu. V 
stavbah EP je novinarjem na voljo 
tudi medijsko središče. Avdiovizualni 

TRIDNEVNEGA SEMINARJA ZA NOVINARJE SLOVENSKIH REGIONALNIH IN LOKALNIH 
MEDIJEV, ki ga je organizirala Informacijska pisarna EP, ki deluje v Sloveniji, se je v Bruslju 
udeležilo 16 predstavnikov sedme sile. Foto: Tina Strmčnik
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KONEC NOVEMBRA JE V KOBARIDU POTEKALO TRADICIONALNO NOVOLETNO SREČA-
NJE STAREJŠIH. Povabilu organizatorjev se je odzvalo okoli 50 starejših od 80 let, ki so v 
družbi prijateljev preživeli prijeten popoldan z bogatim kulturnim programom in druženjem.

Za program so poskrbela kulturna 
društva vseh treh posoških občin, 
zbrana sredstva pa bodo namenili 
nakupu novega dvigala. Istega dne so 
na kobariškem trgu zagorele tudi no-
voletne lučke. Miklavževanje se je 
nadaljevalo v soboto, ko je otroke v 
kobariški cerkvi obiskal Miklavž. V 
nedeljo je potekal tradicionalni Mi-
klavžev pohod, pri koritu nad Dre-
žniškimi Ravnami pa obisk Miklav-
ža.

Bogatemu programu Miklavževega 
vikenda bodo sledili drugi dogodki, 
ki bodo popestrili praznični decem-
ber. Na oder kobariškega kulturnega 
doma prihaja Vokalna skupina Kre-
ativo, otroke pa bo obiskal dedek 
Mraz, ki ga bo pospremila otroška 
glasbena predstava Zajček Rudi pri-
čakuje dedka Mraza. Župan Robert 
kavčič bo tudi letos sprejel novoro-
jenčke. V Drežniških Ravnah bodo 
na božič odprli jaslice na prostem, 
dan kasneje pa vas vabijo na Livek, 
kjer Kulturno društvo Gorenj konc 
in Vokalna skupina Liwk pripravlja-
ta božično igro Zgodba očka Panova. 
V Kobaridu bodo potekale otroške 
novoletne delavnice, leto pa bomo 
zaključili s silvestrovanjem na koba-

riškem trgu. Najmlajše vsako drugo 
sredo v kobariški knjižnici pričakuje 
Lisica Mica, ki zanje že pripravlja 
praznični program.

Ker koledar dogodkov sproti dobi-
va nove vsebine, vas vabimo, da nas 
spremljate na občinski spletni strani 
(www.kobarid.si), Facebook profilu 
in radiu Alpski val.
Nataša Hvala Ivančič

Novoletno sre~anje starej{ih
Rdeči križ Slovenije, Območno 

združenje (RKS OZ) Tolmin in Obči-
na Kobarid sta tudi letos konec no-
vembra organizirala tradicionalno 
srečanje starejših občank in občanov. 
Povabilu se je odzvalo okoli 50 sta-
rejših od 80 let, ki so v družbi prija-
teljev preživeli prijeten popoldan z 
bogatim kulturnim programom in 
druženjem.

Pozdravil jih je župan Občine Ko-
barid Robert kavčič, ki je v svojem 
nagovoru poudaril, da se na občini 
trudimo in veliko vlagamo v progra-
me pomoči ter druge dejavnosti, ki so 
namenjene starejšim. Zaprosil jih je, 
da izrazijo svoje predloge in želje, saj 
jim bo občina le tako lahko prilago-
dila programe ter jim jih približala – 

bodisi na področju aktivnega sodelo-
vanja in druženja, bodisi na področju 
pomoči na domu ali v obliki obiska 
in pogovora. Vsem se je zahvalil za 
udeležbo in jim zaželel mirne priha-
jajoče praznike ter veliko zdravja in 
veselja v novem letu.

Zbrane sta v nadaljevanju pozdra-
vila tudi ravnateljica Osnovne šole 
Simona Gregorčiča Kobarid Melita 
Jakelj in predsednik RKS OZ Tolmin 
Branko loncner. Namenila sta jim 
veliko spodbudnih besed in jim v 

Utrinki

prihajajočem letu zaželela vse dobro. 
Kulturni program so oblikovali učen-
ci kobariške OŠ pod mentorstvom 
učiteljice Božice špolad Žuber. Rde-
ča nit je bil slovenski jezik in ljube-
zen do materinščine.

Pred začetkom druženja je starejšim 
spodbudne besede namenila tudi se-
kretarka RKS OZ Tolmin Marjanca 
Velišček, ki je ob tej priložnosti naj-
starejšima in najmlajšima občankama 
in občanoma predala rožice.
Besedilo in foto: Nataša Hvala Ivančič

mediji lahko izkoristijo možnost upo-
rabe popolne avdiovizualne produk-
cije in tehnike. Program omenjene 
spletne televizije, ki redno objavlja 
različne prispevke, oddaje, intervju-
je, razprave z različnih področij de-
lovanja EP, je javnosti na voljo v 
vseh uradnih jezikih EU. Že pripra-
vljeni material lahko brezplačno upo-
rabijo vsi mediji. Prispevke lahko na-
to objavijo na spletu ali jih predvajajo 
na televiziji. Zaradi sledljivosti objav 
EP z uporabnikom sklene memoran-
dum.

Čisto za zaključek je sledil še ogled 
Parlamentariuma, centra za obisko-
valce EP. V njem so skozi sodobne 
multimedijske predstavitve prikazana 
desetletja evropskega povezovanja, 
proces širitve in zaporedje evrop-
skih pogodb. Virtualno potovanje po 
Evropi in t. i. predor glasov vodita 
obiskovalce skozi večjezikovno de-
diščino in prelomne trenutke zgodo-
vine posameznih držav članic EU. 
Tudi v Parlamentariumu je v rabi 
vseh 24 uradnih jezikov. Celotno 
razstavo si je moč ogledati z oseb-
nim medijskim vodnikom v sloven-
skem jeziku.
mag. Mojca Rutar, udeleženka 
seminarja

PRIŽGIMO LUČKO PESNIKU – Kot vsako leto smo se tudi letos poklonili spominu na Simona 
Gregorčiča in ga obarvali s poezijo domačih poetov. Foto: arhiv OŠ Simona Gregorčiča Ko-
barid

NA OSNOVNI [OLI SIMONA 
GREGOR^I^A KOBARID SE 
DOGAJA
Kobarid – Prvi rezultati našega dela 
v letošnjem šolskem letu se že kaže-
jo. Vsi pedagoški delavci šole in vrt-
ca smo se na treh delavnicah izobra-
ževali na tematiko spretnosti medo-
sebnega komuniciranja in v našem 
poklicu poiskali kar nekaj izzivov, ki 
jih bomo poskušali čim bolj uspešno 
razreševati. Učenci pridobivajo prve 
ocene, zaključeno je tekmovanje iz 
logike, kjer je prisluženih 11 brona-
stih priznanj (po štiri v 7. in 9. razre-
du in tri v 8. razredu). Končano je 
tudi tekmovanje iz poznavanja slad-
korne bolezni, kjer so naši učenci 
prejeli sedem bronastih priznanj.

Poleg tega uspešno tekmujejo na 
področju športa in 18 področjih iz 
znanja, kamor se lahko vključijo vsi, 
ki želijo dodatno preizkusiti svoje 
znanje. V letošnjem šolskem letu 
smo nabor tekmovanj iz znanja še 
razširili. Za Cankarjevo priznanje 
imajo tako možnost tekmovati vsi 
učenci od 1. razreda dalje, priključili 
smo se računalniškemu tekmovanju 
Bobri in mednarodnemu tekmovanju 
iz logike Genius Logical. Sodeluje-
mo tudi na natečajih, letošnji najod-

mevnejši uspeh pa je prejeto prizna-
nje za zapisano najboljše ljubezensko 
pismo med mladimi v naši državi.

Letošnja osrednja in skupna tema 
šole je promet. Z medpredmetnim 
povezovanjem in obravnavo temati-
ke z vseh zornih kotov bomo v za-
četku maja projekt zaključili z razsta-
vo in predstavitvijo našega dela.

Tudi v kraju smo že pustili svojo 
sled, saj je za nami že kar nekaj jav-
nih prireditev, med drugim sodelova-
nje na Jestivalu okusov in umetnosti 
ter kulturnem Extemporu po kobari-
ških ulicah, tu so še nastopi za star-
še in stare starše, nastop v domu 
upokojencev, nastop ob dnevu spo-
mina na žrtve prometnih nesreč in 
druge prireditve. V okviru Unesca in 

nacionalnega projekta Meja so 
učenci, predstavniki šole, na Cerju 
posadili drevo miru. Tudi letos smo 
se spominu na Simona Gregorčiča 
poklonili z že tradicionalno prireditvi-
jo Prižgimo lučko pesniku, ki smo jo 
obarvali s poezijo domačih poetov. 
Otroški pevski zbor pod vodstvom 
zborovodkinje Karmen Ostrožnik 
pa je ob svoji 20-letnici delovanja 
prejel občinsko nagrado, na kar 
smo še posebej ponosni.

Skratka, verjamemo v znanje in de-
lo, verjamemo v ustvarjalnost in 
medsebojno pomoč in verjamemo, 
da znamo premagovati izzive. Vsak 
zase in vsi skupaj!
Melita Jakelj, ravnateljica OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid
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Leto, ki se bliža koncu, nam je 
bilo na občinskem nivoju 
naklonjeno. Imamo veliko 

razlogov za zadovoljstvo in 
zaradi tega lahko z optimizmom 

gledamo na to, ki prihaja. 
Čakajo nas izzivi s partnerji iz 
alpskih mest, za nekatere naše 
občane bodo na prvem mestu 
olimpijske igre, za druge spet 

čisto posebne in osebne zgodbe.
Naj se leto 2016 zapiše v 

zgodovino kot leto doseženih 
ciljev in izpolnjenih želja. 

Srečno!

Župan Uroš Brežan  
s sodelavci

Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Tolmin
Cestni odsek Ba~a pri 
Modreju–@elin uradno 
predali prometu

Direkcija RS za infrastrukturo 
(DRSI) je s pomočjo sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj v finančni perspektivi 2007–2013 
zaključila z rekonstrukcijo cest Bača 
pri Modreju–Dolenja Trebuša in Do-
lenja Trebuša–Želin. Z deli so izvajal-
ci zaključili julija, omenjeni odsek 
Keltike pa so prometu uradno preda-
li 12. novembra. Novo pridobitev, ki 
bo po navedbah službe za odnose z 
javnostmi na DRSI »izboljšala pretoč-
nost prometa, varnost vseh udeležen-
cev v prometu, pa tudi kakovost živ-
ljenja okoliških prebivalcev«, so name-
nu predali minister za infrastrukturo 
dr. Peter Gašperšič, župan Občine 
Tolmin Uroš Brežan in njegov cer-
kljanski kolega Jurij kavčič, direktor 
DRSI Damir topolko in vodja projek-
tov na DRSI irena Zore Willenpart.

Rekonstrukcija ceste Bača pri Mo-
dreju–Dolenja Trebuša v dolžini 6,4 
km je DRSI stala 11 milijonov evrov, 
od kolikor jih osem milijonov prispe-
va Evropski sklad za regionalni ra-
zvoj. Na tej cesti so v okviru projek-
ta še sanirali in izvedli podporne in 
oporne konstrukcije ter prepuste, 

opornih zidov v dolžini dveh kilome-
trov ter ureditev brežin v dolžini ene-
ga kilometra. Z deli so začeli januar-
ja 2014. Vrednost projekta je bila 
ocenjena na 10 milijonov evrov, od 
tega Evropski sklad za regionalni ra-
zvoj prispeva 6,4 milijona evrov.
Špela Kranjc

REKONSTRUIRANI CESTI BAČA PRI MODREJU–DOLENJA TREBUŠA IN DOLENJA TREBU-
ŠA–ŽELIN sta bili sredi novembra uradno predani prometu. Nova pridobitev izboljšuje pretoč-
nost prometa, varnost vseh udeležencev v prometu, pomembno pa tudi prispeva h kakovosti 
življenja okoliških prebivalcev. Foto: Tatjana Šalej Faletič

uredili so brežine, hudourniške stru-
ge, odvodnjavanje, pločnike in avto-
busna postajališča ter obnovili pro-
metno signalizacijo. Prva gradbena 
dela so stekla že februarja 2013. 
Vzporedno s posegi na cestišču in v 
njegovi neposredni bližini, ki jih je 
koordinirala DRSI, pa je Občina Tol-
min s sredstvi iz svojega proračuna 
izpeljala še nekaj dodatnih investicij. 
Tako je skoraj 50.000 evrov nameni-

la ureditvi središča Idrije pri Bači, 
22.000 evrov so jo stali ekološki otok, 
pločnik in odvodnjavanje na Slapu 
ob Idrijci, dodatnega tisočaka evrov 
pa jo je stala ureditev pločnika pred 
tamkajšnjim kulturnim domom.

Projekt na III. in IV. odseku ceste 
Dolenja Trebuša–Želin je obsegal re-
konstrukcijo ceste na štirih kilome-
trih, sanacijo šestih premostitvenih 
objektov, rekonstrukcijo in gradnjo 

OBISK DR. JERNEJA 
BARBI^A
Tolmin – Gimnazijo Tolmin je 2. no-
vembra obiskal nekdanji dijak in 
eden od treh diamantnih maturantov 
v zgodovini eksterne mature šole dr. 
Jernej Barbič. Z vsemi točkami je 
maturiral leta 1995, danes pa je iz-
redni profesor računalništva na ugle-
dni zasebni univerzi University of 
Southern California v Los Angelesu. 
Izredne uspehe je požel na podro-
čju računalniške animacije in s svo-
jim modeliranjem sodeloval tudi pri 
filmu Hobbit. Svojo zanimivo življenj-
sko in poklicno pot je predstavil dija-
kom ter učiteljem, ki so z izrednim 
zanimanjem spremljali predavanje in 
ga za njegove dosežke večkrat na-
gradili z glasnim ploskanjem.

Dr. Barbič je eden izmed mnogih 
nekdanjih dijakov Gimnazije Tolmin, 

ki danes šolo obiskujejo kot izredno 
uspešni strokovnjaki. Prav tako kot 
uspehov svojih nekdanjih dijakov pa 
smo na šoli veseli odziva dr. Barbiča 
na našo zahvalo za njegov obisk: 
»Eno stvar sem opazil med obi-
skom. Vaših dijakov je resda manj 
kot včasih, ampak so bolj kakovo-
stni. V primerjavi z nami so bolj 
ambiciozni, bolj razgledani, več se 
trudijo in več in globlje razmišljajo 
o svetu okoli njih. Presenetilo me 
je, kako zreli so za svojo starost. 
Razvoj je v teh 20 letih šel naprej. 
Dijaki imajo internet, nove tehnolo-
gije, vzgajali so jih starši, ki so sa-
mi imeli boljše pogoje kot prejšnja 
generacija. To je normalen napre-
dek družbe. Torej ni vse v kvantiteti 
dijakov – ključna je kvaliteta. Rad 
se bom vračal na Gimnazijo Tol-
min. Pravzaprav mi je žal, da ne ži-
vim v Tolminu, ker vidim, da bi lah-

ko tem dijakom veliko dal.«

Še dolgo po predavanju se je dr. 
Barbič pogovarjal z dijaki, ki jih zani-
ma računalništvo in so želeli veliko 
izvedeti o računalniški grafiki ter 
start up podjetjih. Kljub mladosti so 
postavljali zelo dobra vprašanja, o 
katerih dr. Barbič običajno razpravlja 
s študenti na fakulteti. Seveda tol-
minskim gimnazijcem manjka še ve-
liko teoretičnega znanja, zlasti po-
znavanja matematike, a z ambicio-
znim pristopom in svojimi sposob-
nostmi so gosta prijetno presenetili, 
zato ne čudi, da se je poslovil z be-
sedami: »Tudi jaz bi se vam rad is-
kreno zahvalil za to priložnost stika 
z dijaki. Zame je bil to čudovit do-
godek. Počutil sem se odlično. 
Hvala vam za prisrčen sprejem.«
mag. Branka Hrast Debeljak, 
ravnateljica Gimnazije Tolmin

DR. JERNEJ BARBIČ je tolminskim gimnazij-
cem in učiteljem predstavil svojo zanimivo 
življenjsko ter poklicno pot. Foto: Lučka Ur-
šič
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Kinogledali{~e Tolmin v novi 
podobi, a s preizku{enim 
sistemom delovanja in 
upravljanja

Občina Tolmin je sredi novembra 
zaključila z enim najobsežnejših pro-
jektov v zadnjih nekaj letih, poime-
novanem Ureditev večnamenskega 
centra Kinogledališče v Tolminu. Ob-
novljeni objekt so s priložnostno slo-
vesnostjo uradno odprli 20. novembra. 
S simboličnim prerezom traku sta 
obiskovalce v dvorano prva povabila 
župan Uroš Brežan in Silvester Ga-
bršček z Ministrstva za kulturo, sicer 
rojen Tolminec. Oba sta nato delila 
lepe misli in dobre želje obnovljene-
mu kinogledališču na pot. Ob tej 
priložnosti so se zahvalili nekaterim 
najbolj zaslužnim za uspešno izved-

Utrinki

OBČINA TOLMIN JE NOVEMBRA ZAKLJUČILA Z ENIM NAJOBSEŽNEJŠIH PROJEKTOV V ZADNJIH NEKAJ LETIH, UREDITVIJO VEČNAMENSKEGA CENTRA KINOGLEDALIŠČA. Obnovlje-
ni objekt so slovesno odprli 20. novembra. S simboličnim prerezom traku sta obiskovalce v dvorano prva povabila župan Uroš Brežan in Silvester Gabršček z Ministrstva za kulturo, sicer rojen 
Tolminec. Foto: Katarina Ipavec

bo projekta, v programu prireditve pa 
z nastopi domačih kulturnih ustvar-
jalcev dvorano dodobra preizkusili.

V okviru projekta je šlo za popo-
tresno sanacijo in funkcionalno pre-
novo stavbe kinogledališča na Me-
stnem trgu, ki bo poslej tudi energet-
sko varčnejša, kot je bila pred teme-
ljitimi posegi. Naložba je občino 
stala približno tri milijone evrov, od 
česar je dva milijona evrov (skoraj 70 
odstotkov) pridobila od Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, in sicer 
z uspešno prijavo na javni poziv Mi-
nistrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo maja lani, gradbena dela 
na objektu pa so potekala v letošnjem 
letu. Dvorana tolminskega kinogleda-
lišča bo tudi v prenovljeni stavbi 
osrednji prostor protokolarnih občin-

skih in drugih državnih slovesnosti, 
praznovanj, obeležitev in podobnih 
dogodkov. Objekt se ponaša z najso-
dobnejšo odrsko tehniko, svetlobno 
in avdio, ter galerijsko opremo. V 
dvorani je sicer nekaj manj sedežev 
kot prej (sedaj 270), so pa vsa mesta 
enako optimalna. Oder je nekoliko 
širši in globlji, kar je pomembna pri-
dobitev za izvedbo predstav profesi-
onalnih gledališč. Na novo je vgraje-
no dvigalo, indukcijska zanka omo-
goča sprejemanje zvoka naglušnim 
obiskovalcem. Dvorana je opremljena 
s sodobnim video sistemom, ki pre-
naša zvok in sliko v vhodno avlo in 
garderobne prostore. Kino v Tolminu 
ponuja sodobno digitalizirano dvora-
no z najsodobnejšo tehniko in mo-
žnostjo predvajanja tridimenzional-

nih vsebin na novem filmskem pla-
tnu najvišje kakovosti. Za izvedbo 
izobraževalnih srečanj, simpozijev in 
kongresov je na voljo galerija v nad-
stropju, ki torej ne služi le kot raz-
stavni prostor, temveč tudi kot pri-
ročna manjša dvorana za dogodke z 
do 120 udeleženci. V celoti je urejen 
Mestni trg pred stavbo in podhod, ki 
se navezuje na varno pot v šolo.

Objekt je bil kot kinodvorana zgra-
jen že v času italijanske okupacije 
(1942–1943), v letih 1952–1953 pa 
temeljito prenovljen tako, da je bil 
primeren tudi za gledališke predsta-
ve. Zadnja večja posodobitev je bila 
izvedena v 80. letih prejšnjega stole-
tja, vendar se uporabne možnosti 
stavbe niso pomembneje spremenile. 
Tehnična oprema je bila za današnji 

KT[JEVCI Z NOVO EKIPO 
NIZAJO USPE[NE 
PRIREDITVE
Tolmin – V začetku oktobra je pote-
kal občni zbor Kluba tolminskih štu-
dentov (KTŠ), na katerem smo člani 
izvolili novo vodstvo. Predsedniški 
stolček je zasedla Romina Gerbec, 
člani izvršnega odbora pa so postali 
Lara Batistuta, Nika Gerbec, Ur-
ša Leban, Sebastjan Rejc, Julija 
Rodman in Gašper Sovdat. Po ak-
tivnem koncu tedna, kjer smo nabra-
li nove zamisli, smo te kar hitro za-
čeli tudi uresničevati in za zadnji ok-
tobrski večer pripravili že tradicional-
no Brucovanje. Potekalo je v Disko-
teki Bugatti, skupina Kingston pa je 
novopečene bruce zabavala še dol-
go v noč.

November je prinesel pestro dogaja-
nje, saj je sredi meseca v prostorih 

Gimnazije Tolmin potekala Infobom-
ba, ki je dijakom zopet postregla s 
svežimi informacijami o študentskem 
življenju. Študenti so svoje študijske 
smeri predstavili gimnazijcem in jim 
s tem pomagali pri izbiri študija. V 
klubu so dejavni tudi dijaki, ki so ko-
nec novembra v MinKu pripravili žur 
Yugo Fever, s katerim smo se no-
stalgično spomnili vseh hitov z Bal-
kana.

Z dogodkom Špunta za zdravje smo 
tolminski študentje dokazali, da 
učinkovito delujemo tudi na podro-
čju zdravja. O boju proti AIDS smo 
1. in 4. decembra ozaveščali s pro-
mocijskim materialom, ki smo ga 
delili po ulicah Tolmina in Kobarida 
ter na Gimnaziji Tolmin. V soboto, 5. 
decembra, pa smo pripravili številne 
dejavnosti s pridihom zdravja, med 
drugim tudi brezplačne delavnice na 

OKTOBRA JE KTŠ DOBIL NOVO VODSTVO. Po aktivnem koncu tedna, kjer so nabrali nove 
ideje, so te kar hitro začeli tudi uresničevati. Foto: arhiv KTŠ
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čas zastarela, stavba ni več ustrezala 
zahtevam požarne varnosti, potresa 
v letih 1998 in 2004 pa sta zarezala 
tudi v njeno statiko, tako da je bila 
obsežna in celovita obnova praktično 
neizogibna.

S Kinogledališčem Tolmin upravlja 
Zavod za kulturo, šport in mladino 
Občine Tolmin, ki je to vlogo leta 
2011 prevzel od Zveze kulturnih 
društev Tolmin, pri čemer so novi 
upravljavci na osnovi več kot 30-letne 
tradicije dobrih izkušenj in prakse 
ohranili podoben sistem dela kot nji-
hovi predhodniki. Kot napovedujejo, 
bodo za kulturne vsebine na najvišji 
ravni skrbeli tudi v prihodnje.
Špela Kranjc

Novo parkiri{~e za 110 vozil 
bo nared spomladi

Izvajalci iz idrijskega gradbenega 
podjetja Zidgrad so v novembru za-
čeli z gradbenimi deli na zgornjem 
platoju novega parkirišča, ki ga Ob-
čina Tolmin ureja v Ulici padlih bor-
cev nasproti tako imenovanega leže-
čega nebotičnika. Že spomladi so na 
tem mestu podrli barake, v katerih je 
pred tem imel svoje prostore tudi 
Posoški razvojni center, in zravnali 
teren na predvideno višino parkiri-

šča. Parkirišče bo urejeno v dveh 
nivojih in bo omogočalo časovno ne-
omejeno parkiranje 110 vozilom, od 
tega bo pet parkirnih mest namenje-
nih osebnim vozilom za gibalno ovi-
rane osebe, dve mesti bosta v poletni 
turistični sezoni namenjeni turistič-
nim avtobusom, urejen pa bo tudi 
oskrbovalni prostor za tri avtodome.

Zgornji nivo, na katerem bodo de-
la predvidoma zaključili v marcu, bo 
od spodnjega dvignjen približno en 

meter in na ta način uporaben tudi 
kot oder za množične prireditve na 
prostem. »Z ureditvijo zgornjega pla-
toja bomo pridobili 21 začrtanih par-
kirnih mest, od tega bo eno namenje-
no gibalno oviranim osebam,« je 
povedal Borut Rovšček, ki je na ob-
čini zadolžen za investicije. Kot je še 
navedel, bodo na zgornjem, asfaltira-
nem platoju uredili ekološki otok, 
medtem ko bo spodnji ostal maka-
damski, na njem pa bodo delno ure-

dili še javno razsvetljavo. Za dokon-
čanje del letošnji občinski proračun 
namenja 90.000 evrov.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Prvo urejeno kolesarsko 
po~ivali{~e v ob~ini

Tik ob cesti sredi naselja Gorenji 
Log nad Mostom na Soči so v okviru 
projekta Regionalno omrežje kolesar-
skih povezav Severne Primorske – Go-
riške razvojne regije uredili prvo ko-
lesarsko počivališče na območju tol-
minske občine. Nosilka omenjenega 
projekta je Idrijsko-Cerkljanska ra-
zvojna agencija (ICRA), partnerji pa 
občine in preostale tri razvojne agen-
cije na območju Severne Primorske. 
Namen projekta je dvigniti konku-
renčnost regije v turizmu in razvoj 
kolesarstva kot pomembnega turistič-
nega produkta, poleg tega pa izbolj-
šanje notranje prometne povezanosti 
in dostopnosti regije z vidika kolesar-
skih poti.

Ena od dejavnosti projekta je bila 
tudi ureditev kolesarskih počivališč. 
Ta je vključevala sprva oblikovanje 
poenotene, a še vedno konkretni lo-
kaciji prilagojene zasnove ali pa na-
črta ter nato še izvedbo del. 

Pilotne ureditve kolesarskih poči-

NA ZGORNJEM NIVOJU PARKIRIŠČA, kjer bodo v novembru začeta gradbena dela potekala 
predvidoma do marca, bo na asfaltirani podlagi na razpolago 21 parkirnih mest. Spodnji, maka-
damski nivo pa jih bo po zaključenem urejanju ponujal še približno 90.

temo prve pomoči in spolno preno-
sljivih bolezni ter sproščanje v Medi-
cus Partnerju in vadbo v Artfit studiu.

Do konca leta obljubljamo še obisk 
tolminskega doma upokojencev in 
predbožični izlet v Budimpešto. In ker 
smo že sredi decembra, KTŠ vsem 
bralcem SOČAsnika želi lepe prazni-
ke in uspešno ter zabavno leto 2016.
Lara Batistuta, KTŠ

NEMALO NA^RTOV 
GLASBENE [OLE TOLMIN
Zgornje Poso~je – Glasbena šola 
(GŠ) Tolmin, katere ustanoviteljica je 
Občina Tolmin, je že krepko zakora-
kala v šolsko leto 2015/2016. Naše 
delo, ki poteka na območju vseh 
treh posoških občin, je sestavljeno 
iz različnih oblik pouka: nauka o 
glasbi (NGL), 16 različnih instrumen-
tov, petja, muziciranja v komornih 
skupinah in štirih orkestrih. Kot nad-
standardni program izvajamo tudi 
pouk plesa in NGL za odrasle. Svoje 
znanje učenci predstavijo na šolskih 
in zunanjih nastopih, pa tudi na jav-
nih koncertih. Vrata šole odpiramo 
zunanjim izvajalcem koncertov, pre-

davanj, predstavitev in srečanj.

Skupaj se v GŠ Tolmin letošnje šolsko 
leto izobražuje skoraj 300 učencev. 
Na matični šoli načrtujemo 11 šol-
skih nastopov, v okviru štirih oddel-
kov pa od dva do pet nastopov (od-
visno od števila učencev). Poleg te-
ga nas čakajo še nastopi učencev, 
ki se bodo udeležili tekmovanj, absol-
ventov in tistih, ki bodo glasbeno šo-
lanje nadaljevali na srednji stopnji. 
Za otroke iz Vrtca Tolmin bomo pripra-
vili glasbeni abonma, prostore šole 
in instrumente pa predstavimo tudi 
posameznim skupinam vrtčevskih 

otrok, ki pridejo k nam na priložno-
stne obiske. Sicer pa med naše naj-
večje in najodmevnejše prireditve 
sodijo decembrski Koncert učiteljev, 
Dan odprtih vrat v aprilu in Orkestrski 
večeri GŠ Tolmin, ki jih bomo izvedli 
zadnji konec tedna v maju in prvi vi-
kend v juniju prihodnje leto. Poleg 
tega pa naši učenci z glasbeno točko 
popestrijo marsikatero prireditev v or-
ganizaciji najrazličnejših ustanov, pod-
jetij, krajevnih skupnosti, društev …

V načrtu imamo še obisk Glasbene 
matice v Špetru in sodelovanje na 
srečanjih Zveze Primorskih glasbe-

nih šol. Tretje leto zapored bomo or-
ganizirali Regijsko tekmovanje mla-
dih glasbenikov Primorske in Držav-
no tekmovanje TEMSIG. V februarju 
in marcu 2016 bomo zato gostili ko-
morne skupine s trobili. 

Poleg glasbenega izobraževanja je 
cilj našega dela tudi vzgoja za vsa-
kodnevno delo, vztrajnost, potrpe-
žljivost in natančnost. Pri tem učitelji 
uporabljajo različne pristope, kdor 
vzgaja pa ve, da je nemalokrat treba 
otrokovo roko trdneje zagrabiti, da 
ga pripeljemo do cilja, čeprav je lah-
ko prijem boleč in pusti odtis. Da bi 
bil nasmeh na učenčevem obrazu 
na koncu leta čim širši, je zelo po-
membno zaupanje in podpora star-
šev ter spremljanje otrokovega dela, 
za kar se staršem tudi zahvaljujemo.
Besedilo in foto: Maja Klanjšček, 
ravnateljica GŠ Tolmin

SKUPAJ V BOJU PROTI RAKU
Tolmin – V soboto, 14. novembra, 
je Društvo proti raku dojk Posočje 
organiziralo športno prireditev MIDO 
(miganje za zdravje dojk). Z žensko 
energijo nabit popoldan smo začeli 
z zanimivim skečem, kako lahko od-

LANSKOLETNI TEKMOVALCI GŠ TOLMIN IN UČENKE, ki letos nadaljujejo glasbeno šolanje 
na srednji stopnji.
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vališč so štiri občine partnerice izve-
dle v septembru, vsaka severnopri-
morska subregija (Zgornje Posočje, 
Idrijsko-Cerkljanska, Novogoriška in 
Zgornja vipavska dolina) pa je boga-
tejša za enega. Občina Tolmin je 
prvo kolesarsko počivališče na svo-
jem območju uredila v Gorenjem 
Logu, ob javni poti Drobočnik–Gore-
nji Log. Dela je izvedlo Mizarstvo 
Leban iz Tolmina, obsegala pa so 
razširitev poti, ki je omogočila uredi-
tev površine z naslonjali za kolesa in 
informacijsko tablo, ter izvedbo ka-

mnitih stopnic, ki vodijo do s ka-
mnom obloženega zgornjega platoja. 
Na tem platoju je nameščena iz lesa 
izdelana miza z dvema klopema, ki 
ji prijetno senco nudi mogočen 
oreh.

Občina je za stroške izvedbe pro-
jekta Regionalno omrežje kolesarskih 
povezav Severne Primorske – Goriške 
razvojne regije namenila skupaj do-
brih 31.000 evrov, od tega je slabih 
18.000 evrov prispeval Evropski sklad 
za regionalni razvoj.
Špela Kranjc

Cesti v Polog in Ljubinj–
Kne`a znova odprti

Od začetka novembra je ponovno 
odprta cesta v Polog. Kot smo že v 
prejšnji številki poročali, je močno 
septembrsko deževje sprožilo večji 
podor nad cesto med Zatolminom in 
planino Polog. Ugodne vremenske 
razmere so izvajalcem sanacije dveh 
podorov, ki je Občino Tolmin stala 
dobrih 40.000 evrov, omogočile neo-
virano delo. Pot je bila v prvi polovi-
ci novembra ponovno odprta.

V začetku decembra so se zaklju-

čila tudi dela na občinski cesti Lju-
binj–Kneža. V naselju Podmelec je 
Cestno podjetje Nova Gorica izvedlo 
gradbene posege v okviru zamenjave 
vodovoda. Investitor je Komunala 
Tolmin. Kot je povedal Boštjan Ur-
šič, ki je na Občini Tolmin zadolžen 
za cestno infrastrukturo, so po za-
ključenih delih na vodovodu prepla-
stili še večino cest v Podmelcu, za 
katero je občina v okviru svojega 
projekta prispevala okoli 40.000 ev-
rov.
Mateja Kutin

V PODMELCU SO PO ZAKLJUČENIH DELIH NA VODOVODU preplastili še večino cest, za kar 
je občina v okviru svojega projekta prispevala okoli 40.000 evrov. Foto: Boštjan Uršič

PRVO KOLESARSKO POČIVALIŠČE na svojem območju je Občina Tolmin uredila ob lokalni 
poti Drobočnik–Gorenji Log. Foto: Zoran Štanta

S PRIREDITVIJO MIDO SO ORGANIZATORJI ŽELELI SPODBUDITI ŽENSKE K REDNEMU 
GIBANJU, saj lahko z redno telesno dejavnostjo zmanjšamo možnost za pojav raka dojk, debe-
lega črevesja ali jajčnikov za od 10 do 20 odstotkov. Foto: Vera Kanalec

krijemo bolezen in kakšno je delo 
društva proti raku dojk Posočja, ter 
pozdravom podžupana občine Tol-
min Danijela Oblaka.

Namen prireditve je bil spodbuditi 
ženske k rednemu gibanju, saj lahko 
z redno telesno dejavnostjo zmanj-
šamo možnost za pojav raka dojk, 
debelega črevesja ali jajčnikov za od 
10 do 20 odstotkov; odvisno od in-
tenzivnosti vadbe. Zato so se nam 
predstavili različni športni akterji, ki v 
Posočju ponujajo raznolike športne 

dejavnosti: od aerobike, joge, pilate-
sa, spinninga in zumbe, do različnih 
raztezalnih vadb, fitnesa ipd. Poleg 
tega so se lahko udeleženke ob 
merjenju telesne sestave posvetova-
le tudi z dietetičarko.

Ker je bila prireditev namenjena pred-
vsem ženskam, smo spoznale tudi 
vadbo za dojke. Ugotovile smo, da 
je zelo enostavno migati ob spremlja-
vi bobnov in se pri tem zabavati. Raz-
greli so nas postavni fantje s svojim 
plesnim nastopom in mišicami. V smi-

slu skrbi za svoje zdravje so nas s 
smutiji krepčali člani Društva za sa-
mooskrbo Kobarid, z zeliščnimi čaji 
pa predstavnice kmetije Trojer.

Razšle smo se z zavedanjem, da 
lahko nekaj naredimo za svoje 
zdravje in, da smo lahko skupaj v 
boju proti raku močnejše.
Doroteja Batistuta, predsednica Dru-
štva proti raku dojk Posočje

TRIDNEVNI [OLSKI TABOR
Pokljuka – Na Osnovni šoli Simona 
Kosa Podbrdo smo v začetku šol-
skega leta že tretjič izvedli tridnevni 

tabor, ki so se ga udeležili vsi delav-
ci šole in učenci. Dobre pretekle iz-
kušnje nas vedno znova spodbudijo, 
da takšno obliko vzgojno-izobraže-
valnega dela izvajamo še naprej. Le-
tos nam jo je sicer nekoliko zagodlo 
deževno vreme, ki je po drugi strani 
ponudilo svojevrstno priložnost za 
dejavnosti, ki bi sicer verjetno izo-
stale iz programa.

Prvi dan smo si na poti ogledali pri-
dobivanje oglja v Gorjušah, šotno 
barje na Pokljuki, osnove karateja, 
se preizkusili v likovnih delavnicah, 
zvečer pa se v soju naglavnih svetilk 
sprehodili po pokljuških gozdovih. 

TRIDNEVNEGA ŠOLSKEGA TABORA so se letos že tretjič udeležili vsi delavci šole in učenci 
OŠ Simona Kosa Podbrdo. Foto: Mojca Klavžar
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( 2� )( 2� )Iz ob~inskih uprav

DOBRIH 600 KVADRATNIH METROV azbestno-cementne strešne kritine na objektu v poslov-
no-trgovinski coni Na Logu sta solastnici Občina Tolmin in družba Fonex Laharnar zamenjali 
z ekološko nespornim materialom.

Zamenjali ve~jo povr{ino 
azbestne kritine

Predstavniki Občine Tolmin in 
družbe Fonex Laharnar, ki sta sola-
stnici večjega poslovnega objekta v 
poslovno-trgovinski coni Na Logu, so 
se ob pregledu strešne konstrukcije 
omenjene stavbe strinjali, da je na 
njej nujna zamenjava že zelo dotra-
jane in precej poškodovane azbestno-
cementne kritine. Oba polovična 
solastnika sta se dogovorila, da obči-
na izpelje razpis za celotno izvedbo 
del, stroške izvedenih del pa si raz-
delita na polovico.

V novembru so dobrih 600 kvadra-
tnih metrov azbestno-cementne stre-
šne kritine zamenjali z valovito vla-

knocementno kritino v svetlo sivi 
barvi, ki je približno enakovredna 
predhodnemu materialu, le da ne 
vsebuje azbesta, je pojasnil Boštjan 
Uršič, na občini zadolžen za investi-
cije. Izbiro nove kritine so prilagodi-
li tudi materialu, s katerim je bil pred 
nekaj leti prekrit sosednji objekt, ki 
se drži omenjene stavbe. Naložba je 
stala približno 36.500 evrov, Občina 
Tolmin pa je svoj delež zagotovila 
neposredno iz letošnjega proračuna.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Nemci polo`ili venec v 
spomin na vse `rtve vojn

Nemci dve nedelji pred prvo ad-
ventno obeležujejo dan spomina na 

vse žrtve vojn in nasilja vseh naro-
dov. Ob tej priložnosti nemško vele-
poslaništvo v Sloveniji pripravi krajšo 
spominsko slovesnost na enem od 
štirih grobišč iz prve svetovne vojne 
v naši državi. Poleg Ljubljane, Kranja 
in Celja je ena od teh lokacij tudi 
Tolmin. 

Letos je delegacija v spomin na 
vojne žrtve najprej položila venec na 
avstro-ogrskem vojaškem pokopališču 
na Ločah, osrednji dogodek pa je 
nemška ambasada pripravila pri ko-
stnici na južnem obrobju Tolmina, v 
kateri so posmrtni ostanki več kot 
tisoč pripadnikov nemške vojske iz 
prve svetovne vojne.

Zbrane je nagovorila druga sekre-

tarka in vodja oddelka za kulturo na 
nemškem veleposlaništvu v Ljubljani 
lena Handwerk, ki se le dober dan 
po terorističnih napadih v Parizu v 
svojem govoru ni mogla izogniti raz-
mišljanju o izbruhu nasilja sredi 
Evrope in aktualni begunski krizi. 
Delegacijo so dopolnili še tolminski 
župan Uroš Brežan, direktorica Tol-
minskega muzeja mag. Damjana 
Fortunat Černilogar in direktor Ko-
bariškega muzeja Jože šerbec, pred-
sednik Upravnega odbora Fundacije 
Poti miru v Posočju in načelnik 
Upravne enote Tolmin Zdravko likar 
ter člani Društva Peski 1915–1917.

Špela Kranjc

TOLMIN Z AVSTRO-OGRSKIM POKOPALIŠČEM NA LOGU IN NEMŠKO KOSTNICO je eno od 
štirih slovenskih mest z večjim grobiščem nemških vojakov. Letošnjo spominsko slovesnost ob 
nemškem dnevu spomina na vse žrtve vojn in nasilja je njihovo veleposlaništvo v Sloveniji pripra-
vilo prav v našem občinskem središču. Foto: arhiv Občine Tolmin

Utrinki

Naslednji dan smo se kljub dežju 
odločili, da gremo na pohod. Vodni-
ka Planinskega društva Podbrdo 
Marina Leban in Bogdan Brišar 
sta nas popeljala na Tosc in proti Vi-
ševniku. Ko smo se ob vrnitvi preo-
blekli v suha oblačila, smo se ob to-
plem čaju vsi strinjali, da bi bilo ta 
dogodek škoda zamuditi.

Popoldne so nas obiskali fantje, ki 
so nam predstavili hojo po vrvi – 
»slackline«. Z veseljem smo preizku-
sili svoje ravnotežje. Po večerji je 
učiteljica Nina Kožar Mencinger s 
svojim soplesalcem iz folklorne sku-
pine in harmonikarjem poskrbela za 
sproščeno vzdušje ter pravo plesno 
doživetje, pri katerem so sodelovali 
tako učenci kot učitelji. Predstavila 
je več zabavnih plesnih iger, ki sodi-
jo v slovensko folkloro.

Zadnji dan so nam delavci Rdečega 
križa Radovljica predstavili postopke 
prve pomoči. Obnovili smo znanje iz 
temeljnih postopkov oživljanja, ma-

saže srca in dajanja umetnega diha-
nja ter se skušali pripraviti na to, da 
bi v primeru nesreče znali pomagati. 
Nadaljevali smo z orientacijskim po-
hodom, ki je bil popestren z različni-
mi nalogami. Znanja, ki so jih naloge 
zahtevale, so učenci pridobili prav 
na taboru. Po kosilu nas je v svojo 
družbo sprejel nekdanji biatlonski 
reprezentant Janez Marič in trener 
mlajših slovenskih reprezentančnih 
biatloncev. Predstavil nam je ta 
šport, nam pokazal puško, ki mu jo 
je za predstavitev posodil Klemen 
Bauer, in nas popeljal na strelišče 
ter nam zaupal marsikatero zgodbo 
iz profesionalnega športa. Zatem so 
na Pokljuko začeli prihajati starši. 
Učenci so jih veseli pričakali in jim z 
navdušenjem opisovali doživetja. Ta-
bor, ki bo naš navdih za nove podvi-
ge, smo zaključili v sproščenem 
vzdušju in z mislimi na to, da ga čez 
dve leti ponovimo.
Igor Kragelj, učitelj OŠ Podbrdo

POSTANI PROSTOVOLJNI 
GASILEC
Tolmin – Oktober, mesec požarne 
varnosti, ni postal tradicionalen le z 
vidika požarne preventive, temveč si 
ga najmlajši lahko zapomnijo po vsa-
koletnem obisku gasilk in gasilcev 

Prostovoljnega gasilskega društva 
Tolmin pred knjižnico v Tolminu. Ga-
silci se pomena požarne preventive 
zavedajo skozi vse leto, prav v tem 
mesecu pa dodatno opozarjajo in 
poudarjajo tisto, kar se jim zdi z vidi-
ka požarne varnosti še posebej po-

»KO ZAGORI, NAJ SE TI VEN MUDI!« – Tema letošnjega meseca požarne varnosti je ozavešča-
nje s področja evakuacije iz objektov.
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( 2� )Sprejeli temeljni dokument za pridobitev sredstev CLLD/LEADER

Konec oktobra so ~lani lokalne akcijske skupine LAS Dolina So~e v kobari{ki Zeleni hi{i potrdili 
strategijo. Ta temeljni dokument predstavlja osnovo za pridobitev sredstev CLLD/LEADER, ki se bodo 
lahko v novem programskem obdobju ~rpala iz treh razli~nih evropskih skladov. 

Na{a strategija lokalnega razvoja 
uspe{no oddana

P redsednik LAS Dolina Soče 
Uroš Brežan, ki je sejo tudi 
vodil, je besedo na začetku 

predal gostitelju, kobariškemu župa-
nu Robertu kavčiču, v nadaljevanju 
pa še Primožu Skrtu, namestniku 
strokovne vodje LAS. Slednji je zbra-
nim na kratko pojasnil smernice stra-
tegije in načrte za prihodnje.

Posoški razvojni center, upravitelj 
LAS Dolina Soče, je s strani članov 
potrjeno Strategijo lokalnega razvoja 
za lokalno akcijsko skupino LAS Do-
lina Soče za programsko obdobje 
2014–2020 le dan po seji, 30. oktobra, 
poslal v potrditev na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Vsi skupaj, tako člani kot predstav-
niki upravitelja, sedaj upajo, da bodo 
prvi razpisi za projekte objavljeni čim 
prej oziroma kot kažejo realne mo-

POTRDILI STRATEGIJO – Konec oktobra so člani LAS Dolina Soče v kobariški Zeleni hiši potr-
dili Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Dolina Soče za programsko 
obdobje 2014–2020. Foto: Peter Domevšček

žnosti vsaj jeseni prihodnje leto.
Po besedah namestnika strokovne 

vodje je LAS Dolina Soče ena prvih 
lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji, 

ki je strategijo pripravil do prvega 
možnega roka za oddajo. »Vsi skupaj 
smo sedaj še korak bližje do začetka 
izvajanja dejavnosti in črpanja sred-
stev iz Ukrepa CLLD 2014–2020. Za-
hvala za to gre predvsem vsem čla-
nom, ki so aktivno sodelovali, se 
udeleževali številnih delavnic, sestan-
kov, skupščin in prispevali mnoge 
ideje ter konstruktivne pripombe, ki 
so bile osnova za pripravo strategije,« 
je še poudaril Skrt.

Že izvedene projekte, ki so jih v 
sklopu LAS za razvoj izvedli v prete-
klem programskem obdobju, si lahko 
ogledate v knjižici z naslovom Boga-
stvo podeželja ob Smaragdni poti, ki 
je širši javnosti dostopna tudi na sple-
tni povezavi www.prc.si/e-knjiznica.

T. Š. F.

Utrinki

membno. Ob tem vsakič znova v 
svoje vrste vabijo nove prostovoljce, 
saj teh ob nesrečah ni nikoli preveč.

Tema letošnjega meseca požarne 
varnosti je ozaveščanje s področja 
evakuacije iz objektov s sloganom 
»Ko zagori, naj se ti ven mudi!«. Tol-
minski gasilci so nam na pomoč pri-
hiteli v 22. oktobra popoldan, ko so 
izvedeli, da se je Lisica Mica znašla 
v težavah. Na štedilniku v kuhinji 
knjižnice je pozabila prižgan štedil-
nik, zajčja stegna na olju so se vne-
la, Mica pa se je v zadimljenem pro-
storu onesvestila. Po hitri in učinko-
viti akciji so jo gasilci uspešno rešili 
in pogasili požar, za obiskovalce pa 
v istem popoldnevu pripravili še vr-
sto zanimivosti; prikazali pravilno 
ravnanje v primeru gorečega olja na 
štedilniku, otrokom predstavili gasil-
sko opremo in vozila, najmlajši, pri-
hodnji gasilci, so se lahko preizkusili 
v gašenju goreče hiške ali reševali 
gasilski kviz. Lisica Mica dobro 

okreva, a se nadeja, da vsaj do na-
slednjega oktobra pomoči gasilcev 
ne bo več potrebovala.
Besedilo in foto: Peter Pavletič, 
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

TRADICIONALNI SLOVENSKI 
ZAJTRK V VRTCU
Most na So~i – V petek, 20. no-
vembra, je tudi v našem vrtcu dišalo 
po tradicionalnem slovenskem zajtr-
ku, ki je bil sestavljen iz kruha, mle-
ka, masla, medu in jabolk. Že ves 
teden so vzgojiteljice izvajale dejav-
nosti, s katerimi so otroke ozavešča-
le o pomenu zdrave prehrane in vre-
dnosti lokalne samooskrbe.
Da pa smo zajtrku dodali še večji 
pomen, sta poleg ravnatelja Cirila 
Makovca z nami zajtrkovala tudi 
predstavnika Občine Tolmin Rafael 
Šuligoj in Matjaž Kos. Za kulturni 
program so poskrbele članice Špor-
tno kulturno turističnega društva 

otrok ter da bi čim več ljudi uživalo 
hrano iz lokalnega okolja. Želimo si 
tudi, da bi najmlajše še naprej ozave-
ščali o pomenu kmetijstva in čebelar-
stva ter zdravega življenjskega sloga.

Irena Kovačič, vodja vrtca

Lom in otrokom na igriv način poka-
zale, kako pomembno je uživati 
zdravo, lokalno pridelano hrano.

Vsekakor bodo naša prizadevanja še 
naprej šla v smeri, da bi projekt po-
stal način življenja naših in tudi drugih 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK je bil sestavljen iz kruha, mleka, masla, medu in jabolk. 
Foto: Katja Šturm Kovačič
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POSO[KI USTVARJALCI 
VEDNO BOLJ PREPOZNAVNI
Zgornje Poso~je – V zadnjih mese-
cih se je v Zgornjem Posočju še bolj 
formirala sicer že obstoječa skupina 
Posoški ustvarjalci. V njej smo zdru-
ženi ljubitelji ročnih spretnosti, ki 
svoje izdelke iz lesa, pletenine, 
drobnarije iz papirja, torbice, pred-
pasnike, naravna mila, nakit iz poli-
merne mase in žičk, kvačkane figu-
rice ter reciklirane izdelke predsta-
vljamo prebivalcem doline pa tudi 
širše. Izdelke vsak mesec prodajamo 
na razstavi v galeriji SDK v Tolminu.

Poleg tega se skupina z veseljem 
odzove tudi povabilom različnih or-
ganizatorjev, ki poskrbijo za pestro 
in bogato dodatno ponudbo ročnih 
izdelkov. Letos smo bili Posoški 
ustvarjalci med drugim prisotni na 
Puntarskih dnevih, festivalu Metal 
Days, Prazniku kostanja na Livku, 
Kmečkemu prazniku, Prazniku koz-
janskega jabolka, konec oktobra pa 
smo se udeležili predstavitve Poso-
čja v trgovskem centru v Novem me-
stu.

Že dalj časa delujemo pod okriljem 
Turistične zveze Gornjega Posočja, 
pred kratkim pa smo naredili korak 
naprej in se kot sekcija priključili Tu-
rističnemu društvu Most na Soči. To 
nam bo omogočalo lažje delovanje 
in povezovanje ter sodelovanje z 
drugimi društvi. Poleg tega Posoški 
ustvarjalci v zadnjem času pospeše-
no delamo na prepoznavnosti svoje-
ga imena in posameznikov, ki skupi-
no sestavljajo, saj s svojimi izdelki 

ne nazadnje skrbimo tudi za to, da 
turisti in naključni obiskovalci naše 
lepe doline s seboj domov (včasih 
tudi čez lužo) odnesejo lep spomin 
na naše kraje.
Vanja Hvala, članica skupine Posoški 
ustvarjalci

TOLMINSKI BIG BAND KOT 
^ASTNI GOST FESTIVALA
Budimpe{ta (Mad`arska) – Dve 
leti po zmagi na tekmovanju big 
band zasedb v Budimpešti se je 
Jazz Punt Big Band vrnil v glavno 
mesto Madžarske – tokrat na pova-
bilo organizatorjev, in sicer kot ča-
stni gost festivala. Na prireditvi se je 
predstavilo 20 big bandov iz petih 
različnih držav, vrhunec festivala pa 
je bil prav nastop tolminskega big 
banda, ki se je udeležencem pred-
stavil s programom »A Tribute to The 
Beatles«.

Koncert Jazz Punt Big Banda je po-
tekal pod pokroviteljstvom slovenske 
veleposlanice na Madžarskem Kse-
nije Škrilec, prireditve pa so se 
udeležili tudi predstavniki veleposla-
ništev Češke, Nemčije in Švice ter 
direktor Javne agencije za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije 
prof. dr. József Györkös.

Suvereno odigran repertoar je nav-
dušil obiskovalce, odličnega odziva 
publike pa so bili veseli tudi člani 
Jazz Punt Big Banda, ki letošnje leto 
zaključujejo z rekordnimi 21. kon-
certi, priznanjem Občine Tolmin in 
zmago na tekmovanju na Češkem.
Miha Vehar, Jazz Punt Big Band

POSOŠKI USTVARJALCI so se konec oktobra udeležili predstavitve Zgornjega Posočja v novo-
meškem trgovskem centru. Na fotografiji so skupaj s člani Folklorne skupine Razor. Foto: arhiv 
Nataše Hozjan Kutin

JAZZ PUNT BIG BAND – Njihov nastop je bil vrhunec festivala. Foto: Nena Štrukelj

Utrinki

KJER JE VOLJA, JE TUDI POT
Kne{ka grapa – V Kneške Ravne 
se s Kneže peljemo po slikoviti goz-
dni poti, ki je med domačini zelo pri-
ljubljena kot sprehajalno-rekreacij-
ska pot. Radovedna pa sem, kdo jo 
je nazadnje mahnil s Kneže po ne-
koč glavni poti v Loje in od tam sko-
zi gozd do razcepa; desna steza se 
spusti do hudourniške Knešce in 
čez Liščerski most naprej v Lisec, 
leva pa mimo Mohorjeve domačije 
vodi v Kneške Ravne.

Okrog 300 let star kamniti Liščerski 
most, ki ga je zob časa dodobra na-
čel, je preteklo leto združeval doma-
čine. Ti so se vsako pomlad spraše-
vali, koliko časa bo most še zdržal in 
ali ga res ni vredno ohraniti. Robert 
Hozjan, Darij Kenda, Franci Re-
jec in Boris Šorli so se lanskega 
avgusta odločili, da ga temeljito pre-
gledajo, naredijo seznam nujnih del 
in načrt obnove. Odstranitev rastja 
je pokazala pravo stanje: korenine; 
luknje, ki so bile na nekaterih me-

stih tako velike, da si vanje lahko po-
tisnil celo roko; oporni mesti, ki ju je 
bilo treba na novo sestaviti; obok, 
potreben obnove … Vaška skupnost 
je ponovno dokazala, da je tam, kjer 
je volja, tudi pot. Kmalu so se ome-
njeni štirici pridružili še drugi vaščani 
in poprijeli za delo. Pri obnovi je po-
magalo 24 domačinov, ki so v do-
brih sedmih mesecih opravili okrog 
600 ur prostovoljnega dela, za ma-
terial, ki so ga vgradili v most pa po-
rabili 800 evrov. Hozjan in Rejec sta 
povedala, da so imeli med obnovo 
tudi srečo na svoji strani: »Nihče se 

ni poškodoval, lepo smo sodelova-
li, brez prerekanj, narasla Knešca 
nam ni odnesla oboka, vse smo 
naredili v miru.«

Konec oktobra so most odprli, na 
slovesnosti pa so fantje in možje že 

LIŠČERSKI MOST – včeraj in danes. Foto: Branko Humar

modrovali dalje: »Stara pot v Loje je 
v zelo slabem stanju …« Kdo ve, 
morda pa ne bo preteklo veliko Kne-
šce do takrat, ko bo tudi pot v Loje 
obnovljena.
Patricija Rejec

( �0 )

SO^Asnik, letnik XVI, {t. 5, 2015



SO^Asnik, letnik XVI, {t. 5, 2015

( �1 )Spomin na véliko vojno (5)

Bo`i~ni ve~er je v kr{~anskih de`elah poseben praznik, ko se kristjani spominjajo rojstva Jezusa 
Kristusa. Postavljanje jaslic, kra{enje bo`i~nega drevesca, prepevanje bo`i~nih pesmi, odhod k 
polno~nici ... so obi~aji, ki imajo ponekod ve~stoletno tradicijo. Na fronti so bili dosegljivi le redkim.

Bo`i~ na fronti

V skromnih razmerah so vojaki 
obujali spomine na pretekle 
božične večere v krogu svoj-

cev. Da jim je bila v oporo le misel, 
da bodo naslednji božič praznovali 
doma, nam razkrivajo njihovi dnev-
niki.

»Tako zelo sem izmučen od težkega 
dela in duševno onemogel, da niti 
dnevnika ne morem več pisati tako 
pogosto, kot bi ga rad. Ko mi gineva-
jo moči, ni nobene volje več. Ker pa 
je to dan, na katerega se bom vse 
svoje žive dni spominjal z gnevom in 
željo, da bi takšnega nikoli več ne 
bilo – raje bi ga dočakal pod zemljo – 
je prav, da ga tudi opišem.

Kot vedno dotlej, so nas še na dan 
svetega večera gnali na Bogatin. Pau-
lus je v svojem prekipevanju določil, 
da moramo na ene sani naložiti od 
100 do 120 dvometrskih desk. Toliko 
pelje srednje močan konj po ravni 
cesti. Po menaži pa smo morali nosi-
ti še opeko – še eno uro dela več kot 
običajno, brez priboljška, brez počit-
ka. Takoj po končanem delu smo 
brez besed popadali po pogradih, le 
nekaj najvztrajnejših je kurilo in se 
menjavalo pri pečeh. Ob polnoči pa 
nas je vrglo izpod odej povelje, da 
moramo k polnočnici. Zunaj je padal 
sneg pomešan z dežjem. ‘Cerkev’ je 
stala pod visoko pečino, varna pred 
granatami. Vse živo se je nagnetlo 
tja, še celo ljudje iz prvih vrst.

Godba je zaigrala … ‘Sveta noč’ … 
S prve črte se je slišalo streljanje pred-
straž … Nekje daleč je vrtal stroj ka-
verno v skalo … Mi pa kolnemo, kol-
nemo, kolnemo! Odkrito povem, da 
še nikoli nisem toliko klel in vse tako 
na drobno preklel kot pri tej polnoč-
nici. Čemu vsa ta komedija, ki nika-
kor ne spada sem! Čemu nam jemlje-
jo tako potrebno spanje? … Ne morem 
več pisati, preveč sem utrujen.«
Jakob Prešeren, božič 1915, Krnsko 
pogorje

Vse se različno zabava in raduje sve-
tega večera, čeprav ga obhajamo v 
tako žalostnih razmerah. Za Podgoro 
sveti italijanski žaromet. Oglasijo se 
bobneči topovi, kakor za ‘parado’. 
Regljanje strojnih pušk je skušalo na-
domestiti svečano zvonjenje, katerega 
posebno današnji dan marsikdo po-
greša. Od enajste do ene ure je traja-
la ta ‘polnočnica’. Bil sem v opazo-
valni službi.«
Albin Mlakar, 24. december 1915, 
Gorica

»[ … ] Po 1/2 urnem odmoru smo 
marširali cel regiment po široki, tu in 
tam po blatni cesti, po temi itd. Ubo-
ge naše nožice, kako so se tresle in 
škripale od truda in splošne telesne 
oslabelosti; pa ni ostalo drugega, ka-
kor se dalje mučiti in trpeti. Žalost in 

BOŽIČNA RAZGLEDNICA s pesmijo Simo-
na Gregorčiča Na sveti večer. Foto: arhiv 
Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«

VOJAKI OB OKRAŠENI SMREČICI. Foto: 
arhiv Davida Erika Pipana 

BOŽIČNO PRAZNOVANJE ČASTNIKOV. Foto: arhiv Goriškega muzeja

»Sveti večer je bil prav prijeten, da-
si je srce vsakega želelo biti pri svojih 
domačih. Pa ker je kaj takega izklju-
čeno, smo si znali tudi tu pripraviti 
prijetno urico. Postavili smo na mizo 
malo božično drevesce s šestimi sveč-
kami. Prav skromno – pa vendar – da 
nas je le spominjalo najlepšega pra-
znika. Imeli smo na krožnikih jabol-
ka, orehe, bombonov, čokolade itd. 
Skuhali smo si vino, čaj in manjkalo 
ni celo finega likerja. In sedeli smo 
okoli mize – pet nas je bilo – in se 
pogovarjali različno, spominjali se 
minulih lepših božičnih praznikov in 
želeli smo vsaj prihodnje praznovati 
doma. Da smo pokazali, da nam či-
sto ničesar ne manjka, smo si zapa-
lili vsak eno ‘boljšo’ cigareto, dasi 
večina izmed nas navadno ne kadi. 
Ob enajstih sem šel k polnočnici. Ču-
dna je bila ta polnočnica. Prilagodila 
se je razmeram, ki jih daje vojska. 
Pred menoj se je razprostirala Podgo-
ra vsa v lučkah, kakor božično dre-
vesce. Lučke so blestele ven v temno 
noč iz podzemnih votlin, katere so si 
izkopali vojaki, da varno počivajo. 
Danes pa, dasi pozno, je še toliko 
lučic. Seveda – saj še nikdo ne spi. 

obup nas je obdajal, jeza in kletev se 
je opazila, čeprav je bil sv. večer. Pred 
nami v mestu Kraljevo so švigale ra-
kete in slišali smo puškino streljanje 
v proslavo božične noči.[ … ]

Žalosten božični večer: godilo se 
nam je kakor sv. Jožefu in M. Božji 
na prvi sv. večer ob rojstvu našega 
gosp. Jezusa Kr., češčen bodi! Slednjič 
smo prišli na sredo mesta na glavni 
trg, kjer smo našli neko zapuščeno 
prodajalno, katero smo na mah od-
prli in tu prenočili, seveda na golih, 
umazanih in prašnih tleh. Zakurili 
smo v 2 kositrnih, velikim kotlom 
podobnih posodah, ogenj, na kar 
smo se sezuli, greli noge in se tako 
odpočili za silo. Ob 10. uri smo dobi-
li kavo in malo kruha. 1/2 kruha sem 
pojedel s kavo, drugo 1/2 pa pozneje 
z žganjem, katerega smo v bližini 
kupili. Tako smo obhajali božični ve-
čer v letu 1915. [ … ]«
karel Jurca, december 1915, Kraljevo 
(Srbija)

Mihael Uršič, Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju«
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S iapro je danes mednarodno 
uveljavljeno podjetje. Projektira 
in dobavlja stroje, ki se upora-

bljajo v livarnah, jeklarnah, proizvod-
njah, ki zahtevajo različno površinsko 
obdelovanje, peskanje, krtačenje in 
poliranje kovin, ter v sorodnih proizvo-
dnjah. Obenem je podjetje dejavno na 
področju obnovljivih virov energije, saj 
projektira in proizvaja celotno opremo 
za male hidroelektrarne. Dosedanji 
številni referenčni projekti in oprema, 
nameščena v raznih državah sveta, 
so odraz zaupanja v storitve ter izdel-
ke podjetja. Siapro deluje na svetov-
nem trgu, zato kupci prihajajo tako iz 
Slovenije, kot iz drugih najrazličnejših 
držav sveta. Ustvarjalno energijo usmer-
jajo v razvoj inovativnih rešitev in rešitev 
po meri kupca. V razvojne namene so 
v letih 2012–2015 namenili 0,4 mili-
jona evrov lastnih sredstev. Trenutno 
Siapro ustvari okoli štiri milijone evrov 
prometa letno in glede na aktualne 
kazalce in trende na svetovnem trgu 
optimistično zre v prihodnost.
Podjetje na trgu ne deluje samo. Sku-
paj z dolgoročnimi partnerji iz Anglije, 
Belgije, Nemčije, Rusije in ZDA ponuja 
livarsko opremo za celotno proizvo-
dnjo v livarnah. Vezano na prodajne 
aktivnosti podjetje sodeluje z agenti v 
različnih državah sveta. Dobro sodelo-
vanje, posluh za reševanje izzivov, ino-
vativna tehnologija, odlična strokovna 
podpora in rešitve po razumni ceni po-
djetju Siapro prinašajo rezultate in 
rast poslovanja. 

Dobavitelj malih 
hidroelektrarn doma 
in po svetu
V zadnjih štirih letih Siapro intenzivno 
oživlja proizvodnjo malih hidroelek-
trarn in svoje znanje vse bolj širi na 
področje energetike. Vse bolj so de-
javni pri projektiranju in proizvodnji 
vodnih turbin za male hidroelektrar-
ne, pa tudi ostale opreme za hidroe-
lektrarne, na primer elektro opreme. 
Podjetje Siapro tako kot ostale indu-
strijske rešitve tudi hidroelektrarne 
ponuja »na ključ«.

Siapro d.o.o. je mednarodno 
uveljavljeno podjetje
Podjetje Siapro iz Postaje pri Mostu na Soči je proizvajalec opreme za 
površinsko obdelavo materialov, strojev za peskanje, industrijske opreme 
za livarne ter malih hidroelektrarn. V zadnjih 15 letih delovanja so v podjetju 
poskrbeli za številne uspešne in tudi drzne projekte doma in po svetu.

Proizvodnja opreme za hidroelektrarno 
se pravzaprav začne z inženirskimi štu-
dijami in kalkulacijami, nadaljuje z ele-
ktro in strojnim projektiranjem, sledi 
proizvodnja elektro in strojne opreme 
ter končna namestitev opreme na lo-
kaciji nove hidroelektrarne. Ta je lahko 
doma ali pa v raznih državah po svetu, 
saj je trg podjetja Siapro tudi za podro-
čje hidroelektrarn praktično svetovni trg. 
Konec leta 2015 so v Cerknem odprli 
novo poslovalnico, s čimer želijo svoje 
resurse in zmogljivosti na področju hi-
droelektrarn še okrepiti. Pravzaprav se 
podjetje razvija v Siapro grupo z dvema 
osnovnima dejavnostma: industrijska 
oprema in male hidroelektrarne. 

Inovativne industrijske 
rešitve, prijazne do okolja
Letos je podjetje Siapro doseglo nov 
velik uspeh. Skupaj s koncernom Slo-
venska industrija jekla je razvilo novo, 
do okolja prijazno tehnologijo mehan-
skega čiščenja trakov v jeklarnah, ki 
nadomešča dosedanji, do okolja ško-
dljiv postopek čiščenja jeklenih trakov 
z nevarnimi kemikalijami. Končna re-
šitev, katere razvoj in praktična vpelja-
va sta trajala dve leti, je 180 metrov 
dolga linija za brezkislinsko čiščenje 
jeklenih trakov, pri čemer je Siapro 
dobavitelj glavne opreme za mehan-
sko čiščenje in krtačenje jeklenega 
traku. Taka rešitev predstavlja novost 
na svetovnem trgu. S projektom pod-
jetje dokazuje svojo inovativnost in 
pogum za obvladovanje najsodobnej-
ših tehnologij. V podjetju Siapro so 
prepričani, da je ta rešitev tudi odlič-
na odskočna deska za nove projekte.

Nove tehnološke rešitve 
za višjo dodano vrednost
V podjetju Siapro so ponosni na la-
stne inovativne rešitve s področij livar-
stva, jeklarstva in površinske obdela-
ve kovin. Vse rešitve so prilagojene 
potrebam naročnika, poleg tega sledi-
jo novim trendom in imajo dober po-
sluh za reševanje najzahtevnejših izzi-
vov. V sodelovanju s kupcem medna-
rodna ekipa svetovalcev, inženirjev in 
tehnologov natančno določi izziv in 
zanj izbere optimalno tehnologijo. 
Podjetje stavi na inženiring projekte in 
celostne rešitve na ključ, zato je pov-
sem razumljivo, da se predstavlja s 
sloganom »Prihranite čas in denar z 
enim dobaviteljem na daljši rok«. Sia-
pro lahko namreč prevzame vlogo ra-
zvojnega dobavitelja in partnerja, pa 
tudi zanesljivega vzdrževalca, ki bo 
poskrbel za redno posodabljanje opre-
me ter proizvodno vzdrževanje. 

Lokalni razvoj 
za globalne uspehe
Pomembna konkurenčna prednost 
podjetja je zagotovo poznavanje in 
uvajanje novih tehnoloških rešitev, ki 
strankam zagotavljajo dodano vre-
dnost poslovanja. Stranke se vračajo, 
podjetje pa pridobiva čedalje več refe-
renčnih projektov. Referenčni primer 
take rešitve je na primer vgradnja 
opreme za regeneracijo bentonitnih 
peskov v livarni ali pa oprema za dro-
bljenje materiala v livarnah, ki recikli-
ra povratni material in zmanjšuje koli-
čino odpadnega materiala za do 65 
odstotkov. Oba primera sta novost na 
slovenskem trgu. Tretja taka rešitev 

pa je na primer dobava linijskega stro-
ja za peskanje, kjer se peskanje vrši 
izključno z uporabo robotov.

Potrebno je znanje 
in pogum
»Danes ni dovolj, da stranki prodaš in 
vgradiš že znano standardno opremo. 
Postati moraš svetovalec in razvojno 
tehnološki partner. V družbi Siapro po-
leg razvoja skrbimo tudi za nenehno 
navezavo stikov z obstoje~imi in novimi 
partnerji, zato zanje pripravljamo tudi 
mednarodne poslovne konference ter 
dneve poslovnih partnerjev. Ve~ glav 
ve~ ve, zato lahko razvijemo še u~in-
kovitejše rešitve. Že danes v nasprotju 
z mnogimi ponudniki ponujamo tudi 
rešitve za zahtevne proizvodnje, ki zah-
tevajo še ve~ znanja in pogum. Prepri-
~an sem, da so nekatere naše rešitve s 
podro~ja najboljše v posameznem trž-
nem segmentu. Tudi stranke nam ve~-
krat priznajo vlogo tehnološkega vod-
je,« razlaga Franci Jezeršek, general-
ni direktor podjetja Siapro.

Konstantna rast 
poslovanja
Pomembno je izpostaviti, da Siapro že 
več kot dve tretjini prihodkov ustvari v 
tujini, kjer tudi v prihodnje vidi največ 
poslovnih priložnosti. Stalna rast po-
slovanja prinaša velike cilje, teh po-
djetju predvsem na področju malih hi-
droelektrarn ne manjka. Podjetje vse-
skozi krepi lastno blagovno znamko in 
ugled na obstoječih trgih ter pridobiva 
nove trge.
Siapro danes zaposluje številne mla-
de kadre, kolektiv sestavlja 15 redno 
zaposlenih delavcev in okrog 30 po-
godbenih sodelavcev. Novi projekti 
narekujejo nadaljnjo kadrovsko (o)kre-
pitev in usmerjanje energije v inovativ-
ne rešitve in razvoj. »V naš kolektiv 
želimo sprejeti posameznike s podro~ja 
strojništva in elektrotehnike, ki vre-
dnost zaposlitve vidijo v sooblikovanju 
novih rešitev ne samo za doma~i, am-
pak tudi za svetovni trg,« pravi direktor 
Jezeršek.

Katja Kragelj Jug
(promocijsko sporočilo)

SIAPRO d.o.o. 
Postaja 9, 5216 Most na Soči

hydro@siapro.si, info@siapro.si 
Tel: 05/384 16 32
www.siapro.eu 

www.hydro-electricity.eu

Hidroelektrarna dobavljena »na ključ« na afriški trg. Foto: arhiv Siapro d.o.o.

Želimo Vam vesele božične in novoletne praznike!
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Na fronti
Novembra je izšla nova številka 

revije za vojaško zgodovino Na fronti, 
ki jo izdaja Društvo soška fronta 
1915–1917. Gre za eno redkih publi-
kacij, »ki že vrsto let spominja na 
dogodke prve svetovne vojne, še po-
sebej soškega bojišča, ki ima v zgo-
dovini slovenskega naroda prav po-
sebno mesto,« je v uvodniku zapisal 
odgovorni urednik. V tokratni številki 
lahko preberemo tudi prispevke av-
torjev iz Zgornjega Posočja. Simon 
kavčič piše o Andreju Majniku iz 
Volč, Mojca Rutar o vojaškem poko-
pališču v Klavžah, Mirko kurinčič 
predstavi zgodbo Matijevega Simona 
iz Magozda, Željko Cimprič pa v 
svojem prispevku odstira 25-letno de-
lovanje Kobariškega muzeja.

NASLOV: Na fronti. Revija za voja-
ško zgodovino. GLAVNI UREDNIK: 
Simon kovačič. ODGOVORNI URE-
DNIK: tadej Munih. IZDALO: Društvo 
soška fronta 1915–1917. FORMAT: 
20,5 cm × 29,0 cm. KRAJ IN LETO 
IZDAJE: Šempeter pri Gorici, 2015.

Pot miru od Alp do 
Jadrana

Ustanova »Fundacija Poti Miru v 
Posočju« je pred kratkim izdala nov 
vodnik Pot miru od Alp do Jadrana. 
Gre za drugo izdajo vodnika, »ki vam 
bo približal kulturnozgodovinsko de-
diščino prve svetovne vojne. Poleg 
bogatega fotografskega in kartograf-
skega gradiva najdete v njem opise 
posameznih zgodovinskih točk, ki jih 
je zagotovo vredno obiskati.« Pot, ki 
vodi po sledeh prve svetovne vojne, 
nas pelje od visokih vrhov Julijskih 
Alp pa vse do morja. V vodniku je 
razdeljena na 15 odsekov. Poseben 
poudarek je namenjen muzejem na 
prostem, »ki so urejeni na območju 
nekdanje italijanske oziroma avstro-
ogrske frontne črte.«

NASLOV: Pot miru od Alp do Jadra-
na. Vodnik po soški fronti. AVTOR: 
tadej koren. UREDNICA: Petra testen. 
IZDALA: Ustanova »Fundacija Poti 
miru v Posočju«. FORMAT: 14,9 cm 
× 20,9 cm. JEZIKOVNE RAZLIčICE: 

slovenska, italijanska in angleška. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Kobarid, 2015.

Pot miru, Zgornje 
Poso~je

Ustanova »Fundacija Poti Miru v 
Posočju« je izdala tudi zgodovinsko-
turistično karto Pot miru, Zgornje 
Posočje. Karta v merilu 1 : 25.000 
prikazuje območje Zgornjega Posočja 
z vrisanimi ostalinami prve svetovne 
vojne. Spremno besedilo je na karti 
zapisano v štirih jezikih: slovenskem, 
italijanskem, angleškem in nem-
škem.

NASLOV: Pot miru, Zgornje Poso-
čje. Zgodovinsko turistična karta. 
PRIPRAVA VSEBIN: tadej koren. 
IZDALA: Ustanova »Fundacija Poti 
Miru v Posočju«. IZDELAVA KARTE: 
Kartografija d.o.o. MERILO: 1 : 
25.000. KRAJ IN LETO IZDAJE: Ko-
barid, 2015.

Te so peli v Prosnidu
V sklopu čezmejnega projekta Slo-

venija-Italija, v katerega je bil kot 
zunanji izvajalec vključen tudi izda-
jatelj SOČAsnika Posoški razvojni 
center, je bil izveden tudi projekt 
Zborzbirk. Med iskanjem informator-
jev za dokumentiranje zgodb o zbir-
kah in predmetih za nastajajoči mu-
zej v Prosnidu je nastal tudi zanimiv 
zvočni posnetek, ki je bil tekom pro-
jekta zapisan na zgoščenko z naslo-
vom Te so peli v Prosnidu. Na njej je 
tako danes strnjenih 15 pesmi. Ure-
dnica Barbara ivančič kutin je poja-
snila, da so se pevke skupaj zbrale 
tik pred zdajci. »Ne besedil ne petja 
niso predhodno vadile!« je še navdu-
šeno dodala.

NASLOV ZGOŠčENKE: Te so peli 
v Prosnidu/Queste erano cantate a 
Prossenicco. NA ZVOčNIH POSNET-
KIH POJEJO: evelina Melissa, Fran-
ca Melissa in Gianna Platischis. 
POSNELA, MONTIRALA, UREDILA: 
Barbara ivančič kutin. IZDAL: Inšti-
tut za slovensko narodopisje ZRC 
SAZU. KRAJ IN LETO IZDAJE: Ljub-
ljana, 2014. 
Knjižno polico napolnili: Mateja Kutin 
in Tatjana Šalej Faletič

Knji`na polica

Gozdarstvo Uroš tomažinčič s.p.
•  Odkup lesa na panju 
•  Posek lesa
•  Spravilo lesa s traktorjem in gozdarsko žičnico (do 800 m)
•  Prodaja drv za kurjavo 
•  Prevoz lesa s kamionom

Soška 5, Tolmin • E: www.gozdarstvo-tomazincic.si • M: 041-263-782
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IZKLESAN PRAPETEN^AN
Medvode – Aljaž Podobnik iz Prapetnega se je 
sredi oktobra udeležil mednarodnega fitnes tekmo-
vanja. Ker še ni dopolnil 25 let, je letos ujel katego-
rijo »Junior Mens physique«, katere atributi so lepo, 
izklesano telo z ravno prav mišične mase. Lani je na 
tekmah požel tri četrta mesta, letos pa je osvojil odlič-
no tretje mesto. Pripravljal se je celo leto, bolj inten-

zivno pa zadnje tri mesece v tolminskem fitnesu Myo-
fit, kjer mu je napotke za vadbo in prehrano podajal 
Vasja Mrak, fitnes trener ter diplomirani dietetik.
Jerca Poznič, Myofit

SLOVENIJA DOBILA NOV NAJDALJ[I 
JAMSKI SISTEM 
Tolminski Migovec – Trem članom Jamarske sek-
cije, ki deluje pod okriljem Planinskega društva Tol-
min, je 24. oktobra uspelo v eno celoto združiti dva 
jamska sistema – Primadono in Migovec, ki sta 
skrita v globinah Tolminskega Migovca. S svojim 
odkritjem so dosegli nov rekord, vezan na dolžino 
najdaljšega jamskega sistema v Sloveniji.

»Že dolgo časa smo sumili, da ta dva sistema ka-
žeta možnosti za povezavo v nov, še večji jamski 
sistem. Zato smo imeli na ta račun že več akcij. 
Tako kot vedno smo sicer tudi tokrat potihoma 
upali, da bi nam uspel nov podvig, res pa je, da 
realno gledano tokrat nismo pričakovali nič po-
sebnega. Nove rekorde je težko napovedati, saj 
nikoli ne veš, kaj te čaka v realnosti,« pojasnjuje 
jamar Dejan Ristić in z nasmehom doda: »Če bi 
vedeli, da nam bo uspelo, bi nas ta dan v jami 
najbrž mrgolelo.« 

Pove tudi, da se je tisti dan skupaj s kolegoma An-
drejem Fratnikom in Iztokom Možirjem iskanja 
lotil na zahodni strani Tolminskega Migovca. V sistem 
Primadona, ki leži pod zahodnim robom te planote, 
v strmem in skalnatem pobočju nad izvirom Tolmin-
ke, so trije jamarji vstopili skozi jamo Monatip. Ta 
jamski sistem poleg omenjene jame združuje še ja-
mo U-bend in stopničasto brezno Primadona. V sis-
temu Primadona so doslej skupno raziskali 3.974 
metrov rovov in izmerili 644 metrov višinske razlike.

OKTOBER NA SVOJI ZEMLJI 
JE BIL DOBER
Ba{ka grapa – Društvo Baška dedi-
ščina sledi strategiji razvoja tematske 
poti Na svoji zemlji, v okviru katere se 
je odvil sklop štirih dogodkov pod 
skupnim naslovom Oktober na svoji 
zemlji.

Po že tradicionalnem pohodu v za-
četku meseca je društvo dva večera 
posvetilo filmski klasiki režiserja 
Franceta Štiglica. Domačinom je 
ostal v nepozabnem spominu iz ča-
sov snemanja filma Na svoji zemlji. 
Prisluhnili so spominom krajanov Šta-
njela na snemanje filma Ne joči, Pe-
ter v njihovem kraju leta 1963, ki so 
jih zbrali letošnjega junija ob nekoliko 
zapoznelem praznovanju zlatega jubi-
leja filma. V goste so povabili dram-
sko skupino Turističnega društva 
Podnanos »Ga pihnemo«. Gledalci 
so se najprej nasmejali njihovim ske-
čem, nato pa še predvajani filmski 

zgodbi z naslovom Tistega lepega 
dne – 50 let pozneje. Dramska sku-
pina jo je po originalni predlogi po-
snela na različnih lokacijah v Podna-
nosu ob 50-letnici nastanka filma Ti-
stega lepega dne. 

Na zadnjem dogodku pa je gostovalo 
Kulturno izobraževalno društvo Teo-
dozij iz Vrhpolja z zgodovinsko kome-
dijo Rimska zgodba. Kot so dejali, so 
bili počaščeni, da je bilo jubilejno, 
deseto predvajanje prav v Baški gra-
pi, zibelki slovenskega celovečerne-
ga zvočnega igranega filma.
Olga Zgaga, članica Društva Baška de-
diščina

PASLEJDN’CA POVEZUJE 
KRAJANE IN IZSELJENCE
Ba~a pri Podbrdu – Slovesno pritr-
kavanje Cveta Štendlerja je 22. no-
vembra naznanjalo vaški praznik 
Paslejdn’ca. Odkar Bačarji pomnijo, 

so ga praznovali kot dan obiska soro-
dnikov po zaključku najzahtevnejših 
jesenskih kmečkih opravil, danes pa 
vrednota praznika postaja srečanje 
izseljencev.

Sončni žarki, ki so posrebrili svežo 
snežno belino in vas oddeli v zimsko 
pravljico, so privabili domačine, izse-
ljence ter krajane sosednjih vasic ... 
Iz Podbrda jih je veliko prišlo kar peš. 
Napolnili so lepo okrašeno cerkvico 
sv. Lenarta, kjer je bila najprej sveta 
maša. Ob spremljavi cerkvenega 
pevskega zbora iz Podbrda jo je da-
roval duhovnik Jožef Vidrih iz Volč. 
Organizatorji so mu za to še posebej 
hvaležni, saj so ga zaradi nerodnega 
spleta okoliščin poklicali v zadnjem 
trenutku.

Praznično popoldne se je nadaljevalo 
s kulturnim programom, ki je bil letos 
že devetič vpisan na koledar priredi-
tev Društva Baška dediščina. Osred-
nji gostje dogodka, pevci Moške pev-

ske skupine Zven iz Cerknega, pod 
vodstvom zborovodkinje Eve Lahaj-
nar, so ga prepletli s slovensko ljud-
sko pesmijo. Društvo je letos glasbe-
ne goste k pesmi prvič pozvalo tudi 
pri Pomniku hribovski materi sredi va-
si. Na ta način bo odslej vsako leto 
počastilo spomin na matere in žene, 
ki so na teh strminah garale ter s hu-
dimi napori ohranjale dom in družino. 
Že tradicionalno je praznik tudi letos 
osvetlil eno od tem iz zgodovine tu-
kajšnjih krajev. Ker obeležujemo 70-
letnico konca druge svetovne vojne 
je Cveto Zgaga zbrane spomnil na 
dogodke, ki so v tistih težkih časih 
zaznamovali vas in okolico. Utrinek iz 
otroštva je v program dodala še izse-
ljenka Marinka Petrič.

Druženje v nekdanji vaški mlekarni je 
kot topla razprta dlan ponujalo do-
mačnost in pokušino dobrot vaških 
gospodinj ter izseljenk.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

DRUŠTVO BAŠKA DEDIŠČINA SLEDI STRATEGIJI RAZVOJA TEMATSKE POTI NA SVOJI 
ZEMLJI, v okviru katere se je odvil sklop štirih dogodkov pod skupnim naslovom Oktober na 
svoji zemlji. Foto: Cveto Zgaga

MOŠKA PEVSKA SKUPINA ZVEN iz Cerknega, pod vodstvom zborovodkinje Eve Lahajnar, je 
praznovanje prepletla s slovensko ljudsko pesmijo. Foto: Cveto Zgaga

Utrinki

SLOVENIJA IMA OD OKTOBRA DALJE ŠE DALJŠI (ŽE TA-
KO NAJDALJŠI) JAMSKI SISTEM PRI NAS – S prebojem iz 
jamskega sistema Primadona v doslej najdaljši slovenski sis-
tem Migovec bodo Andrej Fratnik, Iztok Možir in Dejan Ristić 
v zgodovino slovenskega jamarstva zapisani kot trojica, ki je 
letošnjo jesen postavila nov rekord, vezan na dolžino najdalj-
šega jamskega sistema pri nas. Foto: Iztok Možir

ALJAŽ PODOBNIK se je oktobra udeležil mednarodnega fi-
tnes tekmovanja v Medvodah, kjer je osvojil tretje mesto. Foto: 
Vasja Mrak
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( �5 )Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

10. 12. (17.00) KOBARID, Dom Andreja 
Manfrede Kobarid

Medgeneracijska ustvarjalna delavnica Izdelovanje sveč in novoletnih 
okraskov iz čebeljega voska, pod vodstvom Marije Sivec

CSD Tolmin, 
Vilma Svetičič: 041-304-750

11. 12. (19.00) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Odprtje razstave Silve Karim Knjižnica: 05/38-11-526

11. 12. (20.00) KOBARID, Kulturni dom 
Kobarid

Koncert Vokalne skupine Kreativo Zavod IMG, Matej Šarf: 051-644-085

12. 12. 
(16.00–20.00)

GRAHOVO OB BAČI, Dom 
krajanov

Praznična Graparska tržnica z otroško glasbeno delavnico www.grapar.si

12. 12. (18.00) POLJUBINJ, dvorana KS Potopisno predavanje »Pojdi z menoj …« KS Poljubinj

13. 12. JELENK Zimski pohod na Jelenk (787 m n. m.) – vzpon iz Kanala, sestop v Avče PD Tolmin, Darij Kenda: 041-744-631

13. 12. (16.00) PODBRDO, OŠ Podbrdo Večer z vokalno skupino Snežet Dorica Dakskobler: 031-242-294

14. 12. (10.30) KOBARID, Dom Andreja 
Manfrede Kobarid

Sprejem novorojenčkov pri županu Občine Kobarid Občina Kobarid: 05/38-99-200

15. 12. (17.00) KOBARID, Kulturni dom 
Kobarid

Otroška glasbena predstava Zajček Rudi pričakuje dedka Mraza in obisk 
dedka Mraza z obdaritvijo otrok

Občina Kobarid: 05/38-99-200

15. 12. (19.00) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Poskrbite za svoje zdravje, predavateljica Sanja Rozman Knjižnica: 05/38-11-526

16. 12. (16.30) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Pravljice z Lisico Mico Knjižnica: 05/38-11-526

16. 12. (17.00) KOBARID, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Pravljice z Lisico Mico Knjižnica: 05/38-90-191

16. 12. TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Predstavitev knjige o Marku Munihu Knjižnica: 05/38-11-526

18. 12. (17.00) BOVEC, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Pravljice z Lisico Mico Knjižnica: 05/38-86-030

18. 12. (18.00) BOVEC, Kulturni dom Slikarska razstava Turistični plakat TIC Bovec: 05/38-41-919

18. 12. (19.00) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Povratna vozovnica: potopisno predavanje Andreje Avberšek o Ugandi Knjižnica: 05/38-11-526

19. 12. JAVORNIK Zimski pohod na Javornik (1240 m n. m.) – vzpon iz Kanala, sestop v Avče PD Tolmin, Rudi Rauch: 031-756-082

19. 12. 
(8.00–12.00)

TOLMIN, tržnica Veseli december na tolminski tržnici Peter Domevšček: 031-409-012

19. 12. 
(9.00–20.00)

PODBRDO, pred Jakovkno 
hišo

Praznična Graparska tržnica: • ustvarjalna delavnica za otroke in starše; 
• postavljanje in krašenje jelke z okraski z delavnice; • praznična graparska 
tržnica; • zabava, druženje, prižig lučk.

www.grapar.si

19. 12. (11.00) KOBARID Svečana akademija ob 60. letnici Gasilske zveze Kobarid Gasilska zveza Kobarid

19. 12. (16.00) TOLMIN Odprtje ure na fontani in jaslične poti društvo DOR

19. 12. (17.00) BOVEC, Stergulčeva hiša Fotografska razstava Turistični plakat TIC Bovec: 05/38-41-919

19. 12. (17.00) BREGINJ, PŠ Breginj Radi bi vam rekli hvala, prireditev za starejše občane Breginjskega kota

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

20. 12. (16.00) PODBRDO, OŠ Podbrdo Predavanje Milka Lesjaka Tolminska na sončni strani Alp Jože Dakskobler: 041-837-551

23. 12. 
(17.00-22.00)

TOLMIN, VDC Tradicionalna novoletna prireditev s skupino Johnny Bravo www.vdc.si

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

25. 12. (16.00) DREŽNIŠKE RAVNE Odprtje jaslic na prostem Milenka Uršič

26. 12. MENGORE Nočni pohod – vzpon in sestop na Modrejce PD Tolmin, Mara Vidic: 040-232-898

26.–28. 12. BOVEC, Stergulčeva hiša BOFF 2015 TIC Bovec: 05/38-41-919

26. 12. (17.00) LIVEK, prostori nekdanje 
trgovine

Božična igra Zgodba očka Panova Kulturno društvo Gorenj konc

Utrinki

Tisto soboto se niso odločili za nadaljnje iskanje 
možne povezave s sistemom Migovec v globini, 
ampak so se lotili raziskovanja območja na okoli 
150 metrih višinske razlike od vrha planote, in sicer 
v smeri pod kotom 70 stopinj. Okoli 17. ure so pre-
kopali in se tako prebili skozi glavni rov in s tem 
združili sistema Primadona in Migovec v eno celoto. 
Če je sistem Migovec prej v skupni dolžini 25,5 ki-
lometra rovov z višinsko razliko 972 metrov pred-

stavljal najdaljši jamski sistem v Sloveniji, potem 
lahko rečemo, da so z novim odkritjem tolminski ja-
marji rekord povečali na skupno dolžino okoli 35 
kilometrov (višinska razlika pri tem ostaja nespre-
menjena). Ristić ob tem dopolni, da natančnejših 
meritev sicer še niso opravili in da bodo slednje 
skušali zagotoviti čim prej oziroma najkasneje v pri-
hodnjem letu (odvisno od vremenskih razmer). Si-
cer pa je zadnja akcija združevanja dveh sistemov 

po njegovih besedah trajala okoli deset ur. 

Ob tem naj spomnimo, da so se tolminski jamarji 
do sistema Migovec, ki je doslej veljaj za najdaljše-
ga pri nas, dokopali leta 2012. Takrat jim je v enoten 
jamski sistem, ki je razvejan kot pravi labirint, uspe-
lo povezati dva jamska sistema, in sicer Mig in Vr-
tnarija. 

Tatjana Šalej Faletič
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Datum Kraj Prireditev Informacije

26. 12. (18.00) BOVEC, osrednji trg Božični dogodek TIC Bovec: 05/38-41-919

26. 12. (21.00) BOVEC, bar Črna ovca 80’s-90’s Vinyl Party DJ Webb TIC Bovec: 05/38-41-919

26. 12. (19.00) LOG POD MANGARTOM Koncert v cerkvi sv. Štefana TIC Bovec: 05/38-41-919

27. 12. (17.00) BOVEC, Kulturni dom Zvezdica Zaspanka in prihod dedka Mraza TIC Bovec: 05/38-41-919

27. 12. (20.00) BOVEC, Kulturni dom Koncert “XXL vocal group” in duet Samo&Tomaž Kozlevčar TIC Bovec: 05/38-41-919

28. 12. (10.00) KOBARID, Dom Andreja 
Manfrede Kobarid

Otroške novoletne delavnice Mkud Kobarid

28. 12. (17.00) BOVEC, Kulturni dom Alenka Kolman in Božičkovi palčki TIC Bovec: 05/38-41-919

28. 12. (20.00) BOVEC, Kulturni dom Moški so z Marsa, ženske so z Venere TIC Bovec: 05/38-41-919

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

29. 12. (16.00) TOLMIN, avla Šolskega 
centra Tolmin

Prihod dedka Mraza. Animacijo bo izvajala Damjana Golavšek s predstavo 
Snežna vila.

Turistično društvo Tolmin

29. 12. (17.00) BOVEC, Kulturni dom Novoletni lov za zakladom TIC Bovec: 05/38-41-919

29. 12. (20.00) BOVEC, Kulturni dom Koncert Klape Kambi TIC Bovec: 05/38-41-919

30. 12. (18.00) ČEZSOČA Novoletni nočni pohod TIC Bovec: 05/38-41-919

30. 12. (20.00) BOVEC, bar Črna ovca DJ YOWZ TIC Bovec: 05/38-41-919

31. 12. BOVEC Silvestrovanje s Katarino Malo s skupino in D’Zombies LTO Bovec

31. 12. (22.00) KOBARID, center Silvestrovanje na prostem Krajevna skupnost Kobarid

1. 1. (12.00) SOČA, Gostišče Andrejc Novoletni pohod na Lemovje TIC Bovec: 05/38-41-919

2. 1. POLJUBINJ, dvorana KS Tradicionalno ponovoletno srečanje Palbincev in Prapicev KS Poljubinj

3. 1. ČRVOV VRH Nočni zimski pohod ob polni luni na Črvov vrh (974 m n. m.) PD Tolmin, Vinko Pagon: 041-261-075

6. in 20. 1., 
(16.30)

TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Pravljice z Lisico Mico Knjižnica: 05/38-11-526

6. in 20. 1., 
(17.00)

KOBARID, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Pravljice z Lisico Mico Knjižnica: 05/38-90-191

8. in 22. 1.,
(17.00)

BOVEC, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Pravljice z Lisico Mico Knjižnica: 05/38-86-030

8. 1. (19.00) KOBARID, Kulturni dom 
Kobarid

Potopisno predavanje Nepal 2015 TŠD Gams Kobarid: 031-362-879

9. 1. (18.00) POLJUBINJ, dvorana KS Potopisno predavanje »Pojdi z menoj … na Tajsko«, predavatelj Gregor Leban KS Poljubinj

10. 1. DRAŽGOŠE Po stezah partizanske Jelovice, smer pohoda: Soteska (Bohinj), Rovtarica, 
Dražgoše

PD Tolmin, Darij Kenda: 041-744-631

23. 1. 
(9.00–12.15)

TOLMIN, Gimnazija Tolmin Začetna delavnica uporabe metode EFT Snežana Kragelj: 041-360-069

3. in 17. 2. 
(16.30)

TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Pravljice z Lisico Mico Knjižnica: 05/38-11-526

3. in 17. 2. 
(17.00)

KOBARID, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Pravljice z Lisico Mico Knjižnica: 05/38-90-191

5. in 19. 2. 
(17.00)

BOVEC, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Pravljice z Lisico Mico Knjižnica: 05/38-86-030

8. 2. VRBA Pohod je posvečen pesniku Francetu Prešernu PD Tolmin, Rudi Rauch: 031-756-082

13. 2. (18.00) POLJUBINJ, dvorana KS Potopisno predavanje »Pojdi z menoj …«, predavatelj Marko Port KS Poljubinj

20. 2. MATAJUR Nočni pohod na Matajur (1641 m n. m.) ob polni luni PD Tolmin, Slavica Boljat: 051-622-962

27. 2. BLED Ruthin tek in pohod okoli Blejskega jezera PD Tolmin, Slavica Boljat: 051-622-962

2. in 16. 3. 
(17.00)

KOBARID, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Pravljice z Lisico Mico Knjižnica: 05/38-90-191

4. in 18. 3. 
(17.00)

BOVEC, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Pravljice z Lisico Mico Knjižnica: 05/38-86-030

6. 3. NANOS Pohod po Vojkovih poteh PD Tolmin, Rudi Rauch: 031-756-082

13. 3. (18.00) POLJUBINJ, dvorana KS Potopisno predavanje »Pojdi z menoj … v Ameriko«, predavateljica Minca Čufr KS Poljubinj

20. 3. POREZEN Tradicionalni zimski vzpon na Porezen (1632 m n. m.) PD Tolmin, Vinko Pagon: 041-261-075

26. 3. SOLKAN–SABOTIN–
KORADA–KANAL

Pohod po stopinjah Valentina Staniča PD Tolmin, Rudi Rauch: 031-756-082

V rubriki Koledar prireditev objavljamo izključno prireditve, ki nam jih posredujete v uredništvo (05/38-41-502, 05/38-41-510, e-naslov: socasnik@
prc.si). Informacije glede objave v naslednji številki SOČAsnika bomo v začetku prihodnjega leta objavili na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/
objavaprispevka
Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev. Objavljamo samo naslednje 
podatke: datum in uro, kraj, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja ter telefonsko številko ali e-naslov ali spletno stran. Če želite v SOČAsniku podrobneje 
najaviti prireditev v obliki članka, oglasa ali oglasnega sporočila, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-
oglasevanja. Za morebitne spremembe pri posameznih prireditvah, ki nastanejo po zaključku redakcije, ne odgovarjamo.


