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Tiskano na okolju prijaznem papirju.

Vse najbolj{e in {e na mnoga leta!

U vodne misli v zadnji letošnji 
številki SOČAsnika so drugač-
ne. Namenjene so spominom 

na vsa leta, ki sem jih pomagala so-
ustvarjati na Posoškem razvojnem 
centru (PRC). V času priprav na pra-
znovanje, katerih intenzivnost se je 
stopnjevala v zadnjih mesecih, so na 
dan privreli številni spomini … lepi, 
včasih malo grenki in tudi taki, ki te 
ponovno nasmejejo do solz. Na poti, 
na kateri so bile tudi ovire, smo nabi-
rali izkušnje, znanja in spoznanja. 
Skupaj smo rasli za nove cilje.

V letošnjem letu smo več dogodkov 
posvetili 20-letnici delovanja PRC, 
praznovanje pa zaokrožili z osrednjo 
slovesnostjo, ki je 21. novembra pote-
kala v tolminskem kinogledališču. Zbra-

Ipavec) in Kora Kutin (mentorica 
Andreja Bračko Pavli, korepetitorka 
Erika Bizjak). Za svojevrstno prese-
nečenje sta ob koncu uradnega dela 
poskrbela še legendarna lika iz Ene 
žlahtne štorije Maja Blagovič in Mi-
lan Vodopivec.

Sledilo je druženje in zdravica ob 
rojstnodnevni torti. Skupaj z gosti 
smo spletli nepozaben večer, se ozr-
li na prehojeno pot in nazdravili no-
vim izzivom. Hvaležni smo vsem, ki 
ste nam pri pisanju naše zgodbe po-
magali. Povezani bomo zmogli pre-
magati tudi ovire, ki jih prinaša čas, 
ki je pred nami. 
Mateja Kutin, glavna in odgovorna 
urednica
Foto: arhiv PRC in Miljko Lesjak

tudi na Facebooku

ne so najprej nagovorili direktorica 
PRC mag. Almira Pirih, v imenu treh 
županov občin ustanoviteljic tolmin-
ski župan Uroš Brežan in Elvira 
Šušmelj, generalna direktorica Direk-
torata za srednje in višje šolstvo ter 
izobraževanje odraslih na Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport. 
Sledil je moderiran pogovor, v kate-
rem so sodelavci predstavili prizade-
vanja preteklih dveh desetletij. Skozi 
hudomušen povezovalni program, ki 
ga je spisal sodelavec Marko Leban, 
pri izvedbi pa mi je pomagala Špela 
Mrak, so gostje spoznali tudi težave, 
s katerimi se spopadamo pri svojem 
delu. Slovesnost sta z glasbo oboga-
tili učenki tolminske glasbene šole 
Živa Kristan (mentor Aleksander 

www.prc.si/socasnik
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja
https://sl-si.facebook.com/SO%C4%8CAsnik-426819657421606/
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te~aji: Meje mojega jezika 
so meje mojega sveta
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za zaposlene: Svetovanje za 
izobra`evanje in karierni 
razvoj

 7  R[S: Kadrovske {tipendije v 
{olskem letu 2019/2020

 8 Projekt WALKofPEACE: 
Dedi{~ina prve svetovne 
vojne skozi strate{ki projekt

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

 33  Knjižna polica

 34 Koledar prireditev

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

V zadnji letošnji številki vam zastavljamo naslednje vprašanje:

Kaj je stalnica, ki že od leta 2000 kot rdeča nit povezuje aktivno-
sti Posoškega razvojnega centra in jih prinaša v vaše domove?

a)  Spletna stran www.prc.si

b)  Tiskana publikacija EPIcenter oziroma SOČAsnik

c)  FB SOČAsnik

Nagradna igra

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER NAGRAJUJE

Ime in priimek:

Kraj bivanja: 

Stik (telefon ali e-pošta):

Odgovore pošljite najkasneje do 10. februarja 2020 na e-naslov: socasnik@prc.si ali naslov: Posoški razvoj-
ni center (Uredništvo SOČAsnika), Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin. Med pravilnimi odgovori bomo izžre-
bali tri nagrajence, ki bodo prejeli majico Posoškega razvojnega centra. Imena nagrajencev bomo objavili 
v naslednji številki SOČAsnika.

Nagrajenci prejšnjega nagradnega vprašanja – Med tistimi, ki so pravilno odgovorili na naše vprašanje, 
smo izžrebali Fabia Košuto, Ivano Manfreda in Darijo N. Gerbec. Iskrene čestitke!

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

Povezani Rastemo za nove Cilje že 20 let 

https://www.prc.si/socasnik/dodatno/nagradna-igra-2
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V PRIPRAVI REGIJSKA 
CELOSTNA PROMETNA
STRATEGIJA ZA JULIJSKE ALPE
Tolmin – Sredi novembra je v Tolminu 
potekala uvodna delavnica v procesu 
priprave regijske Celostne prometne 
strategije (CPS) za širše območje Ju-
lijskih Alp. Posoški razvojni center je 

POSO[KI DOGAJALNIK 
ZBIRA DOGODKE
Poso~je – Pred nedavnim je kot sa-
moiniciativna pobuda na družbenem 
omrežju Facebook nastala stran, poi-
menovana Posoški dogajalnik. Njen 
namen je boljše obveščanje prebival-
cev o dogajanju v Posočju. Na njej se 
zbirajo dogodki, ki jih kreirajo različne 
organizacije, institucije in pobude na 
svojih straneh omenjenega omrežja.

Vse organizatorje dogodkov vabimo, 
da nas o kreiranih dogodkih obvesti-
te, da jih uvrstimo na seznam na naši 
Facebook strani.

Dan Isteny

PRIPRAVA REGIJSKE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE ZA JULIJSKE ALPE poteka v 
okviru projekta CROSSMOBY, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek pro-
grama INTERREG V-A Italija-Slovenija. Novembra je v Tolminu potekala uvodna delavnica, na 
kateri so udeleženci izluščili temeljne vrednote, ki bi morale biti gonilo delovanja in uspeha 
prometne politike regije ter razglabljali o čim bolj konkretnih dejavnostih in ukrepih, na podlagi 
katerih bi vizija lahko resnično zaživela.

Utrinki

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

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

Uredništvo

BOVEC • KOBARID • TOLMIN

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

TRG TIGROVCEV 1

5220 TOLMIN

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

REZERVIRAJTE SI SVOJ OGLASNI PROSTOR

IN NAGOVORITE 7.300 GOSPODINJSTEV!

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

k pripravi te strategije pristopil v okvi-
ru projekta CROSSMOBY, saj se pot-
reba po tovrstnem strateškem nasla-
vljanju vsebin trajnostne mobilnosti 
na tem območju izkazuje že dalj ča-
sa. Temu primeren je bil tudi odziv 
vabljenih; delavnice so se namreč 
udeležili številni predstavniki občin, 
regijskih razvojnih agencij, energet-

skih agencij, zavodov za turizem, 
Javnega zavoda Triglavski narodni 
park, ponudniki storitev javnega po-
tniškega prometa na območju in 
predstavniki pristojnih državnih orga-
nov.

Udeleženci delavnice so v sprošče-
nem delovnem vzdušju sodelovali pri 
oblikovanju vizije celostne mobilnosti 
v regiji Julijske Alpe za obdobje 
2019–2030. Izluščili so temeljne 
vrednote, ki bi morale biti gonilo de-
lovanja in uspeha prometne politike 
regije ter razglabljali o čim bolj 
konkretnih dejavnostih in ukrepih, na 
podlagi katerih bi vizija lahko resnič-
no zaživela.

Proces izdelave regijske CPS naj bi 
se zaključil jeseni prihodnje leto. 
Vključeval bo intenzivno delo s ključ-
nimi deležniki, pri čemer je bila ome-
njena delavnica le prva v nizu. Tako 
pripravljen dokument bo omogočil 
celovito obravnavo prometnega na-
črtovanja v regiji, z jasno opredelje-
no vizijo, cilji in ukrepi pa bo obči-
nam olajšal tudi izvedbe projektov iz 
različnih virov financiranja na podro-
čju trajnostne mobilnosti v nasled-
njem programskem obdobju.
Besedilo in foto: Tjaša Maurič, 
Posoški razvojni center, koordinatorka 
projekta

SOČAsnik
tudi na Facebooku
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Kje pa vas digitalni ~evelj žuli?

DIGITALNA MINE[TRA 
50-urni tečaj računalništva

Začetek: februar 2020 (od 5. febru-
arja do konca aprila)

Izvajalec: Davor Gašperčič
Srečanja bodo potekala ob sredah od 
17.00 do 20.00. 

Tudi v tem {olskem letu smo za vas pripravili pester nabor izobraževalnih programov za izbolj{anje 
kompetenc, ki jih odrasli potrebujemo na trgu dela in za kakovostnej{e življenje. Tokrat izpostavljamo 
programe za izbolj{anje digitalne pismenosti oziroma razvijanje kompetenc s podro~ja informacijsko-
komunikacijskih tehnologij. Vsi te~aji so vam v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc v dolini So~e II. dostopni popolnoma brezpla~no.

FOTOGRAFSKI POTEPI
50-urni tečaj digitalne fotografije

Začetek: januar 2020 (od druge po-
lovice januarja do konca februarja)

Izvajalec: fotograf Nejc Fon
Srečanja bodo potekala ob četrtkih in 
petkih od 17.00 do 20.00.

ABC UPORABE EXCELA
50-urni tečaj Excela

Začetek: januar 2020 (od 27. januarja 
do začetka maja)

Izvajalec: Marko Leban
Srečanja bodo potekala ob ponedelj-
kih od 17.00 do 20.00.

Brezplačni  
tečaji v letu 2020 v 

Tolminu
Vključte se lahko zaposleni 

in brezposelni.
Prednost imate starejši 

od 45 let, z največ 
srednješolsko  

izobrazbo.

Vsebine:
• spoznavanje različnih fotografskih 

žanrov: poglobljena arhitekturna in 
krajinska fotografija, portretna fo-
tografija, nočna in koncertna foto-
grafija, fotografija gledališke pred-
stave, fotografiranje izdelkov s po-
močjo umetne svetlobe ipd.; 

• umerjanje digitalnih naprav in iz-
delava profila za ekran, fotoaparat, 
tiskalnik;

• delo s prednastavitvami v digitalnih 
okoljih;

• RAW-tehnologija;
• HDR-fotografska tehnika;
• stock fotografija ipd.

Dokončna vsebina programa bo do-
rečena v skupini na prvem srečanju 
glede na potrebe in želje udeležencev.

Vsebine:
• ponovitev osnovnih znanj dela s 

preglednicami;
• oblikovanje celic in tabel;
• delo s stolpci, vrsticami, listi in 

zvezki;
• priprava urejenih seznamov;
• izdelava in oblikovanje grafikonov;
• funkcije z besedilom, napredne 

matematične funkcije, statistične 
funkcije;

• vrtilne tabele ipd.

Vsebine:
• splošno o računalniku, Windows 

operacijski sistem (nastavitve, delo 
z datotekami in mapami, iskanje 
datotek in map ipd.), uporabni pro-
grami, licenčni modeli (brezplač-
na/plačljiva programska oprema), 
zaščita računalnika;

• program Word (delo z urejevalni-
kom besedil);

• program Excel (delo s preglednica-
mi – uporaba funkcij in makrov, 
napredne vrtilne tabele, risanje 
grafov, spoznavanje raznih trikov);

• program Powerpoint;
• internet, spletne storitve in varnost 

na spletu;
• mobilne naprave in storitve raču-

nalniškega oblaka;
• multimedija (obdelava digitalnih 

fotografij in video posnetkov) ipd.

Informacije in prijave:
T: 05/38-41-506  
(Nata{a Klobu~ar [trancar)

E: natasa.ks�prc.si

Tečaji so za udeležence brezplačni, saj projekt »Pridobi-
vanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II« 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.

Vsebine računalniških 
tečajev bodo 
prilagojene predznanju 
in željam udeležencev.
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TE^AJI ZA OSEBNO IN POKLICNO RAST
UŽU – Izzivi podeželja 2 – Sobivam z naravo
120-urni program o spoznavanju zelišč, ki nas 
obdajajo (nabiranje, sušenje, priprava, uporaba 
ipd.)

UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem
120-urni program (zdrav način življenja, 
veščine uspešne komunikacije, družinski 
proračun, krajši izobraževalni izleti itd.)

JEZIKOVNI TE^AJI
Italijanščina za popolne začetnike
60-urni tečaj se bo začel 8. januarja in zaključil 
6. maja 2020. Srečanja bodo potekala ob sredah 
od 17.00 do 19.15.

Slovenščina za tujce  
(Začetna integracija priseljencev – ZIP)
180-urni tečaj se bo začel januarja 2020. 
Potekal bo dvakrat tedensko po 3 ure v 
popoldanskem času.

Tečaji so za udeležence brezplačni, saj projekt »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v 
dolini Soče II« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vklju~ijo se lahko zaposleni in brezposelni.  
Prednost imajo starej{i od 45 let, ki imajo manj kot 

srednje{olsko izobrazbo.

BREZPLA^NI TE^AJI V  
[OLSKEM LETU 

2019/2020

Ve~ informacij in prijave:
T:  05/38-41-514 (Nika Kikelj Maver) 
 05/38-41-513 (Jana Sko~ir) 
E:	 nika.km�prc.si 
	 jana.skocir�prc.si 
W:	 www.prc.si/napovedujemo

Povpraševanje po brezplačnih jezikovnih tečajih vsako leto presega 
razpoložljiva prosta mesta. Ker te izvedbe sofinancirajo različna mini-
strstva, evropski skladi in posoške občine, so z njihove strani postav-
ljeni tudi pogoji vključitve (opredeljene so ciljne skupine). Sofinancira-
ni so tečaji za temeljno sporazumevanje v angleščini, italijanščini in 
nemščini.

Za vse ostale tudi v tem šolskem letu razpisujemo 32-urne samoplačni-
ške tečaje tujih jezikov:

ZAČETNA FRANCOŠČINA in  
ZAČETNA ŠPANŠČINA

Tečaja sta namenjena popolnim začetnikom oziroma tistim, ki ste se 
francosko ali špansko nekoč že učili, a veliko pozabili. Na tečajih bos-
te spoznali in usvojili znanje za komunikacijo na osnovni ravni.

ANGLEŠKA KONVERZACIJA in  
ITALIJANSKA KONVERZACIJA

Tečaja sta namenjena vsem, ki angleščino ali italijanščino dobro znate, 
vendar nimate priložnosti, da bi ju aktivno uporabljali v pogovoru. 
Poudarek bo na usvajanju novega besedišča in utrjevanju slovničnih 
struktur z aktivno rabo.

Za udeležbo na angleški konverzaciji priporočamo maturitetno predzna-
nje jezika (stopnja B2), za udeležbo na italijanski konverzaciji pa srednje 
predznanje jezika (stopnja A2/B1).

Tečaji bodo potekali enkrat tedensko v popoldanskem času.

Cena posameznega tečaja je 170 evrov (DDV je vključen).
V ceno je vključeno gradivo, izvedba tečaja in organizirano samostojno 
učenje z mentorjem.

S tečaji – ob zadostnem številu prijavljenih (najmanj 10 udeležencev) – 
začnemo po 10. januarju 2020.

Meje mojega 
jezika so meje 
mojega sveta 

32-urni te~aji franco{~ine, {pan{~ine, 
angle{~ine in italijan{~ine

Ve~ informacij in prijave:
T:  05/38-41-513 (Jana Sko~ir)
E:  jana.skocir�prc.si

a)

b)

Samoplačniški jezikovni tečaji

http://www.prc.si/napovedujemo
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Regijska štipendijska shema Goriška 

Kadrovske 
{tipendije v 
{olskem letu 
2019/2020
Na spletni strani Posoškega razvojnega centra (PRC) www.prc.si je objavljen 
Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem 
za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020. Odprt je do porabe sredstev ozi-
roma največ do 31. marca 2020.

V projektu Regijska Štipendijska shema Goriška (RŠS) se sofinancira kadrovske 
štipendije delodajalcem s sedežem na območju ene od 13 občin: Ajdovščine, 
Bovca, Brd, Cerknega, Idrije, Kanala ob Soči, Kobarida, Mirna-Kostanjevice, 
Nove Gorice, Renč-Vogrskega, Šempetra-Vrtojbe, Tolmina ali Vipave.

Skladno z določbami Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) delodajalci lahko 
pridobijo sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij v višini polovice 
dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ do višine 30 od-
stotkov minimalne plače. Če gre za deficitarne poklice, opredeljene v Politiki 
štipendiranja, pa lahko pridobijo 70 odstotkov, vendar največ do 40 odstotkov 
minimalne plače. Sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja od 
zneska, ki je določen v 70. členu ZŠtip-1.

Na razpise kandidirajo delodajalci z že izbranimi štipendisti. Prijavi se lahko 
delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava ali fizična oseba s sedežem 
ali prebivališčem v Republiki Sloveniji in zaposluje delavce na podlagi pogod-
be o zaposlitvi ter dodeljuje kadrovske štipendije v skladu z ZŠtip-1.

Vrednost javnega razpisa za posamezno šolsko leto je 500.000 evrov, kar 
zadostuje za sofinanciranje 80 povprečnih kadrovskih štipendij. V oktobru in 
novembru je vlogo oddalo že devet delodajalcev. Zanimanje za sofinanciranje 
kadrovskih štipendij delodajalcev z leti narašča.

Novembra je bil na spletni strani PRC že objavljen tudi Javni poziv deloda-
jalcem za oddajo potreb po kadrovskem štipendiranju za šolsko/študijsko 
leto 2020/2021.

Ve~ informacij:
T:  05/38-41-884 (mag. Martina Smolnikar)

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialne-
ga sklada.

Operacijo Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno prido-
bljenih znanj od 2016 do 2022 delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialne-
ga sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Osebno svetovanje poteka vsak delovni dan v prostorih 
Posoškega razvojnega centra, enota ljudska univerza, 
Trg tigrovcev 1, Tolmin. Po dogovoru lahko osebno sve-
tujemo na terenu, v podjetjih ipd. Nudimo tudi skupinska 
svetovanja.

Svetovalni telefon: 05/38-41-506 (Patricija Rejec)  
e-naslov: patricija.rejec@prc.si

Čas za osebni pogovor s svetovalko si predhodno rezervi-
rajte na zgornjih stikih.

Svetovanje za 
izobraževanje in 
karierni razvoj

Informiranje in svetovanje za zaposlene

JEZIKI

RAČUNALNIŠTVO

ZNANJE ZA RAZLIČNE 
SANJE

PROGRAMI ZA 

ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST

SVETOVANJE

VREDNOTENJE
ZNANJ

http://www.prc.si
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26. novembra je na Mestni ob~ini Nova Gorica (MONG) potekala ~ezmejna konferenca strate{kega 
projekta WALKofPEACE v organizaciji Poso{kega razvojnega centra (PRC) in Ustanove »Fundacija 
Poti miru v Poso~ju« (Fundacija). Predavali so slovenski in italijanski strokovnjaki s podro~ij 
dedi{~ine prve svetovne vojne, turizma in razvoja regij. Prvo leto projektnega sodelovanja je 
zaznamovano zlasti z raziskovalnim delom, dejavnostmi urejanja trase Poti miru, razvojem skupne 
znamke Walk of Peace in nalo`bami v dedi{~ino prve svetovne vojne.

Dedi{~ina prve svetovne vojne  
skozi strate{ki projekt

Projekt WALKofPEACE

K onferenca je prispevala k ši-
ritvi znanja o razvoju znamke 
Pot miru kot pohodniške po-

ti in evropske pobude Walk of Peace 
za povezanost vseh bojišč prve sve-
tovne vojne. Prinesla je možnosti za 
povezovanje in spodbujanje skupnih 
čezmejnih dejavnosti med različnimi 
interesnimi skupinami z namenom 
dolgoročnega ohranjanja, raziskova-
nja ter predstavitve dediščine te vojne.

Na konferenci je prisostvovalo več 
kot sto udeležencev iz obeh strani 
meje – iz številnih institucij in orga-
nizacij s področij turizma, kulture ter 
raziskovanja in ohranjanja dediščine, 
župani in predstavniki občin ter par-
tnerji projekta. Odprl jo je župan 
MONG dr. Klemen Miklavič in v 
nagovoru poudaril spoštovanje prete-
klosti vojne in pomembnost vredno-
te miru, ki jo danes gradimo prek 
občinskih in državnih meja. Prisotne 
so pozdravili tudi mag. Almira Pirih, 
direktorica PRC, mag. Petra Culetto, 
državna sekretarka na Ministrstvu za 
kulturo, Eva Štravs Podlogar, držav-
na sekretarka na Ministrstvu za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, Die-
go Bernardis iz Deželnega sveta 
Furlanije - Julijske krajine, Bruno 
Bertero, direktor marketinga deželne 
agencije za razvoj turizma Promotu-
rismoFVG, Giulio Bodon iz Direkcije 
za kulturo in šport Dežele Veneto ter 
Fabrizio Oreti, odbornik za kulturo 
in turizem v Občini Gorica. Konfe-
rence se je udeležil tudi generalni 
konzul Italije Giuseppe D’Agosto.

Direktorica PRC Pirihova je kot 
vodja projekta predstavila realizirane 
aktivnosti in predvidene rezultate. 
Poleg urejanja in vrednotenja trase v 
programskem območju je bilo v 

Projekt sofinancira Evropski sklad 
za regionalni razvoj prek programa 
INTERREG V-A Italija-Slovenija 
2014–2020.

DIREKTORICA POSOŠKEGA RAZVOJNEGA CENTRA MAG. ALMIRA PIRIH je na konferenci 
strateškega projekta WALKofPEACE predstavila realizirane dejavnosti in predvidene rezultate. 
Foto: Mateja Pelikan

bo še nadgradil rezultate projekta 
NETWORLD. Aktualno čezmejno so-
delovanje bo prispevalo k razvoju 
kulturnega turizma in krepilo zavest 
o skupni dediščini v širšem evrop-
skem prostoru.

»Ohranjanje spomina na vojno 
pred sto leti skozi muzeje na prostem, 
sakralne objekte ter druga spominska 
obeležja in ostaline v naravi je izred-
no pomembno, saj predstavljajo kul-
turno in zgodovinsko dediščino nacio-
nalnega ter mednarodnega pomena«, 
je bila uvodna misel mag. Tadeja 
Korena iz Fundacije. Slednja skupaj 
s projektnim partnerjem Promoturi-
smoFVG nadgrajuje obstoječo traso 
Poti miru od Alp do Jadrana, ki bo 
po novem dolga približno 400 kilo-
metrov. Zato je Nicola Revelant iz 
deželne agencije za razvoj turizma 
PromoturismoFVG izpostavil prilož-
nosti Poti miru s turističnega vidika 
v smislu razvoja novih turističnih 
programov. Cinzia Gozzo iz razvojne 
agencije VEGAL pa je prikazala de-
diščino prve svetovne vojne na ob-
močju Benetk, ki se kot točke intere-
sa priključujejo znamki Pot miru.

Posebnost znamke Poti miru je 
njena izredna povezanost tako s tu-
rizmom kot s kulturo. Maša Klemen-
čič iz Slovenske turistične organiza-
cije jo je predstavila kot turistični 
produkt, ki pomembno prispeva k 
podobi naše države in prihodkom 
slovenskega turizma. Ker izraža bu-
tično doživetje, ki ga ni mogoče do-
živeti nikjer drugje na svetu, je bila 
Pot miru s predstavitvijo zgodbe vo-
jaka s soške fronte ocenjena kot 
petzvezdično doživetje.
Suzana Colja Resnik, PRC, in  
Maša Klavora, Fundacija

prvem letu opravljenih več študijsko- 
raziskovalnih del, ki bodo pomem-
bno vplivala na rezultate projekta. 
Dejavnosti so tekle tudi na področju 
upravljavskega načrta Poti miru in 
priročnika o uporabi znamke Walk 
of Peace. Izpostavila je zlasti naložbe 
v ohranjanje, nadgradnjo in ureditev 
dediščine prve svetovne vojne, saj 
slednje predstavljajo največji del fi-
nanciranja v sklopu projekta WALK- 
ofPEACE. V sodelovanju z občinami 
Tolmin, Kobarid in Bovec PRC skrbi 
za največje naložbe. Kmalu bo za-
ključena obnova spominske cerkvice 
sv. Duha v Javorci, v pripravi pa so 
naložbe na nemški kostnici, vojaški 
kapeli Bes in trdnjavi Kluže. V Koba-
ridu bo postavljen razstavni paviljon 
z obnovljenim starodobnim gasilskim 
vozilom iz prve svetovne vojne. 

MONG bo prispevala k postavitvi 
muzeja z modernim informacijskim 
središčem na Sabotinu, obnovi vo-
dnega korita iz prve svetovne vojne 
na Kambreškem in nadgradnji trase 
Poti miru na območju goriških občin. 
Italijanski partner VEGAL bo skladno 
s pridobljenim dovoljenjem restavri-
ral muzej v kraju San Donà di Piave, 
E.R.Pa.C pa ima pripravljeno doku-
mentacijo za ureditev zelenih površin 
ob Muzeju velike vojne na območju 
goriškega gradu.

Maša Klavora, direktorica Funda-
cije, je izpostavila pomen več kot 
20-letnega preučevanja in urejanja 
zapuščine prve svetovne vojne na 
Slovenskem, Italijanskem in Avstrij-
skem. Poudarila je izjemno prilož-
nost za nadgradnjo znamke Pot miru 
v sklopu projekta WALKofPEACE, ki 
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Predsednik Državnega zbora 
v Trenti

Oktobra se je na celodnevnem obi-
sku v Triglavskem narodnem parku 
(TNP) mudil predsednik državnega 
zbora Dejan Židan. Popoldne je s 
sodelavci prispel tudi v Trento, kjer 
ga je med drugimi pričakal župan 
Valter Mlekuž. Srečali so se pri spo-
meniku Juliusa Kugyja, potem pa se 
sprehodili po delu Soške poti in se 
za konec pomudili v Informacijskem 
središču TNP v Trenti. Židan si je 
ogledal del muzejske zbirke, nato sta 
mu župan in sodelavka iz finančne 
službe Helena Kravanja predstavila 
ključne težave pri izvajanju Zakona 
o TNP ter pričakovanja Občine Bovec.

Mlekuž je predsedniku potožil, da 
župani parkovnih občin že dolgo 
opozarjajo, da jim zakon postavlja 
številne omejitve, odločbe o finanč-
nih nadomestilih oziroma spodbu-
dah, ki bi jih morali dobiti v zameno, 
pa se ne izvajajo. Želijo si, da se 
začnejo izvajati določbe iz 11. člena 
zakona, ki parkovnim občinam ob-
ljublja državne spodbude in sofinan-
ciranje, za kar so jim že podale tudi 
določene pripombe. Dodal je, da 
kolikor je obveščen, so bile številne 
upoštevane, ključna pa ne. »Čeprav 
je nekdo očitno pričakoval, da se bo-
mo zaradi iskanja formule za delitev 
sredstev med občinami v TNP župani 
med seboj skregali, se to ni zgodilo 

Ob~ina Bovec

Iz ob~inskih uprav

Spoštovane občanke in 
občani ter vsi ljubitelji 

Bovškega!

December je mesec 
veselja in razigranosti, 

božično-novoletni prazniki pa 
čas, ko smo vsi nekoliko bolj 

dobri ter v pričakovanju 
novega pod preprogo 

pometemo staro. Sporočilo 
božičnih praznikov je 

rojevanje novega, 
neomadeževanega, zato vam 

želim, da bi jih preživeli v 
veselju in družbi tistih, ki si 
jih najbolj želite ob sebi. Naj 

vas božična noč napolni z 
mirom in prijaznostjo do 

drugih! Začnite pisati novo 
uspešno zgodbo novega leta, 
pri tem pa vam želim, da se 
vam uresničijo vse želje in vsi 

zastavljeni cilji. Prehod 
starega leta v novo preživite 
v veselem vzdušju, leto 2020 
pa naj bo prežeto z zdravjem 

in osebno srečo.

Valter Mlekuž, župan

in smo Ministrstvu za okolje in pros-
tor ponudili usklajen ključ delitve. 
Prejšnji minister je tudi zagotovil de-
nar, češ da ta je na voljo, potem pa 
je po zamenjavi nastopil aktualni 
minister, ki pravi, da denarja ni. Pri-
dobil sem informacijo, da je v držav-
nem proračunu za naslednjih pet let 
predvidenih po milijon evrov letno za 
vse občine. Občina Bovec ima med 
vsemi znotraj parka največje ozemlje, 
za urejanje infrastrukture v TNP pa 
nujno potrebuje namenska sredstva, 
ki jih pri nekaj več kot pet milijonske-
mu proračunu pač ne more zagotav-
ljati v dovolj veliki meri. Zdaj se pri-

pravlja uredba o koriščenju teh sred-
stev, na medresorskem usklajevanju 
pa je menda ta proces v zaključni 
fazi. Po naših informacijah pa naše 
ključne pripombe niso upoštevali in 
Ministrstvo za finance predlaga nere-
alen način financiranja. Gre namreč 
za to, da bi morale občine zalagati 
sredstva za projekte, kar je z naše 
strani nesprejemljivo, saj bi se mora-
li pri vsakem večjem projektu zadol-
ževati, sredstva pa bi dobili povrnje-
na po končani investiciji v nasled-
njem proračunskem obdobju,« je 
povedal župan. Ker to ni sprejemlji-
vo, je Židana prosil za pomoč pri 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA DEJAN ŽIDAN se je na oktobrskem obisku seznanil z iz-
zivi in težavami, s katerimi se na področju ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti, turizma 
ter gospodarskega razvoja v TNP srečujejo župani, lokalne skupnosti, naravovarstveniki ter 
športni in turistični delavci.

Utrinki

VE^ KOT 200 UDELE@ENCEV 
NA SLOVENSKIH 
REGIONALNIH DNEVIH
Bovec – Slovenski regionalni dnevi, 
ki jih vsako leto pripravijo Znanstve-
noraziskovalni center Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti 
(ZRC SAZU), Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, Služba 
Vlade RS za razvoj in kohezijsko po-
litiko, Slovenski regionalno razvojni 
sklad ter Združenje regionalnih ra-
zvojnih agencij, so letos ob pomoči 
Posoškega razvojnega centra in  
Občine Bovec potekali v Bovcu. 
Simpozij z naslovom Demografske 
spremembe in regionalni razvoj je 
naslavljal za Posočje izredno pereče 

teme: demografski razvoj slovenskih 
regij, razvoj problemskih obmejnih ob-
močij, financiranje razvojnih projek-
tov, mobilnost starejših, pa tudi tre-
nutni poizkus ustanavljanja pokrajin.

Na področju demografskega razvoja 
deli Slovenija usodo razvitejših 
evropskih držav: prebivalstvo je do-
seglo svoj zenit in se hitro stara. 

KONEC OKTOBRA SO V BOVCU POTEKALI 
SLOVENSKI REGIONALNI DNEVI. Simpozij 
z naslovom Demografske spremembe in regi-
onalni razvoj je naslavljal za Posočje izredno 
pereče teme: demografski razvoj slovenskih 
regij, razvoj problemskih obmejnih območij, 
financiranje razvojnih projektov, mobilnost 
starejših, pa tudi trenutni poizkus ustanavlja-
nja pokrajin.
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rešitvi te zagate.
Občina Bovec ima tudi svoj pred-

log, kako bi lahko financiranje pote-
kalo, kar je predstavila Kravanjeva, 
podano pa je bilo tudi že v pisni 
obliki. Potekalo naj bi tako, kot ima 
to urejeno Ministrstvo za gospodar-
stvo po 23. členu, po katerem je 
možno tudi sprotno financiranje.

Predsednik je obema pozorno pris-
luhnil in obljubil pomoč, ki je v nje-
govi moči oziroma pristojnostih. »Kot 
velik podpornik sonaravnega razvoja 
trdim, da se to ne sme kazati samo 
v besedah, temveč tudi v konkretni 
podpori. Zato se bom maksimalno 
potrudil, da naredimo korak naprej,« 
je zagotovil Židan, seznanjen z izzivi 
in težavami, s katerimi se na podro-
čju ohranjanja narave in biotske ra-
znovrstnosti, turizma ter gospodar-
skega razvoja v TNP srečujejo župa-
ni, lokalne skupnosti, naravovarstve-
niki ter športni in turistični delavci.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Predstavitev delovanja DOLB
Na pobudo in v organizaciji Obči-

ne Bovec je oktobra v Kulturnem 
domu Bovec potekala predstavitev 
prvega leta uspešnega delovanja da-
ljinskega ogrevanja na lesno biomaso 
(DOLB). Predstavljene so bile tudi 
možnosti priključevanja novih odje-
malcev v prihodnosti. Pri urejanju 
vzhodne vpadnice od vrtca proti sre-
dišču Bovca hkrati polagajo tudi to-
plovod.

Predstavitev sta pripravila direktor 
in nekdanji v. d. direktorja DOLB 
Branko Hrast in Silvo Hrovat. Sis-
tem DOLB je, razen manjših začetnih 
težav takoj po zagonu, od začetka do 
konca kurilne sezone deloval brez-
hibno, tako da je bila dostava toplo-
tne energije vseskozi nemotena. Na 
posameznih praktičnih primerih sta 
predstavila tudi prihranek tako manj-
ših kot večjih odjemalcev toplotne 
energije v primerjavi s predhodnim 
ogrevanjem na kurilno olje oziroma 
utekočinjeni naftni plin (UNP). »Se-
veda je strošek ogrevanja vedno odvi-
sen od zahtevane stopnje udobja ozi-
roma od višine temperature, ki si jo 
želimo v domovih, že v osnovi pa od 

velikosti in varčnosti objekta, ki ga 
ogrevamo. Vendar izračuni jasno ka-
žejo, kako velik je prihranek pri ogre-
vanju z DOLB v primerjavi z energen-
toma, kot sta kurilno olje ali UNP,« 
je zatrdil direktor Hrast. Podal je 
nekaj primerjalnih izračunov, ki jih 
je ob zaključku podkrepil s konkret-
nimi primeri prvih odjemalcev 
DOLB:
• Za ogrevanje stanovanjske hiše, za 

katero letno porabimo 1.500 litrov 
kurilnega olja, je bil na dan 
predstavitve po aktualnih cenah 
tega energenta strošek 1.543,50 
evra. Z ogrevanjem prek DOLB je 
pri priključni moči 10 kW, kar za-
gotovo zadostuje za ogrevanje sta-

novanjske hiše, strošek ogrevanja 
1.235,84 evra, kar pomeni 19,5 
odstotka prihranka na letni ravni.

• Primerjava z UNP pokaže še izra-
zitejšo razliko, saj poraba 1.500 
litrov kurilnega olja ustreza 535 m3 
UNP oziroma 2.050,65 evra na ku-
rilno sezono. Stroški ogrevanja 
prek DOLB so v primerjavi s tem 
39,9 odstotka nižji.
Cena DOLB se bo z novimi odje-

malci še nižala, medtem ko se pri 
drugih energentih pričakuje dvig cen. 
V tem trenutku lahko interes za 
priklop izrazijo lastniki objektov ob 
odseku gradnje vzhodne vpadnice 
med vrtcem in marketom. K temu jih 
pozivata tako občina kot vodstvo 
DOLB. Priklop do podpostaje pri sa-
mem odjemalcu izvede DOLB – sku-
paj s podpostajo brez stroškov za 
odjemalca. Edini strošek odjemalca 
je priklop od podpostaje do obstoje-
čega sistema.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Slovesno odprtje zgornjih 
prostorov Ribi{ke hi{e

Konec oktobra je v Kalu - Koritni-
ci potekalo slovesno odprtje zgornjih 
prostorov Ribiške hiše, ki bodo slu-
žili predvsem Krajevni skupnosti 
(KS) Kal - Koritnica, večnamenski 
prostor pa bo omogočal številne de-
javnosti. Odprtja so se udeležili bov-
ški župan Valter Mlekuž, vodja LAS 
Doline Soče Greta Černilogar, pred-
sednik domače KS Ivan Hoznar, 

V BOVCU SO PREDSTAVILI PRVO LETO USPEŠNEGA DELOVANJA DOLB. Predstavljeni so 
bili prihranki, ki jih tovrstno ogrevanje prinaša, podkrepljeni s konkretnimi primeri in možnosti 
priključevanja novih odjemalcev v prihodnosti.

Utrinki

Njegovo obnavljanje je odvisno od 
migracij, projekcije pa napovedujejo 
hitro zaostrovanje razmer s perečimi 
posledicami na številnih področjih.

Zadnje demografske analize, ki so 
jih pripravili ZRC SAZU, Geografski 
inštitut Antona Melika ter Fakulteta 
za gradbeništvo in geodezijo, kažejo 
na nadaljevanje zgoščanja prebival-
cev v osrednjeslovenski statistični 
regiji in ob večjem delu avtocestne-
ga križa ter na upad števila prebival-
cev v posameznih mestih in obse-
žnih obmejnih območjih. Glede na 
demografske projekcije se bo do le-
ta 2038 število prebivalcev zmanjša-
lo v kar 152 od 212 slovenskih ob-
čin. V istem obdobju se bo podvojil 
indeks starosti, ki odraža razmerje 
med prebivalstvom, starim 65 let in 
več ter mladimi do 15 let. Na po-
dlagi naravne rasti in migracij bo šte-
vilo prebivalcev raslo le še na ome-
jenih območjih, medtem ko bodo ob-
sežna območja beležila upad prebi-

valcev. Ob tem se ne bodo praznila 
zgolj obmejna in hribovita območja, 
kjer je trend praznjenja zelo močan, 
temveč tudi območja večjih mest, 
kot so Maribor, Kranj, Celje, Novo 
mesto, Velenje in Nova Gorica. V 
obeh tipih praznjenja gredo neugod-
ne demografske spremembe z roko 
v roki s slabšo gospodarsko in soci-
alno strukturo, kar še glasneje opo-
zarja na to, da je demografske spre-
membe treba razumeti kot enega iz-
med glavnih razvojnih dejavnikov.

Kot kažejo projekcije in tudi že prak-
tične izkušnje, so pred Posočjem 
številni izzivi, povezani zlasti s stara-
njem prebivalstva. Posočje je nam-
reč eno od demografsko najbolj 
ogroženih območij, kar bo imelo 
vpliv na oskrbo s storitvami, preskr-
bo z dobrinami, stavbni fond in go-
spodarstvo. Vse težje bo ohranjati 
obstoječo mrežo vrtcev, šol in osta-
lih za lokalno okolje pomembnih in-
stitucij, pri čemer bo potrebno dol-

gotrajno prizadevanje za izboljšanje 
stanja. Demografske spremembe so 
namreč odraz več desetletij trajajo-
čih procesov, zato so potrebni siste-
matični ukrepi, ki bodo dolgoročno 
blažili posledice demografskih spre-
memb. Da bi jih preprečili, smo pre-
cej prepozni.
Besedilo in foto: dr. Janez Nared, 
ZRC SAZU

SEDMI BOGATAJEVI DNEVI 
ZA[^ITE IN RE[EVANJA
Postojna – Sredi oktobra so v 
Postojni potekali Bogatajevi dnevi 
zaščite in reševanja. Udeležili so se 
jih tudi Cecilija Avsenik in Klavdij 
Berginc iz bovške občinske uprave, 
podžupan Občine Bovec Miro Boz-
ja ter poveljnik Občinskega štaba ci-
vilne zaščite (CZ) Bovec Edi Melinc.
Bogatajevi dnevi so od leta 2017 
poimenovani po dolgoletnem povelj-
niku republiške CZ Miranu Bogata-

ju. Tema tokratne reševalne vaje je 
bila neurje z verižno prometno ne-
srečo na Postojnskem, z njo pa so 
preizkusili pripravljenost notranjskih 
reševalnih služb ob tovrstnih nesre-
čah. Preverili so tudi usposobljenost 
vodij intervencij in poveljnikov CZ, 
ustreznost postopkovnikov in načr-
tov za reševanje, zmožnost oskrbe 
večjega števila oškodovancev ter 
zmogljivosti vključevanja Slovenske 
vojske v naloge zaščite in reševanja. 
To je bilo tudi za predstavnike bov-
ške občine priložnost za pridobiva-
nje novih znanj, predvsem pa za sre-
čanje z najvišjimi predstavniki Upra-
ve RS za zaščito in reševanje URSZR.

»Cilji prireditve so predstavitev sis-
tema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, ozaveščanje o 
nesrečah in tveganjih, posebej 
med mladimi, dvig zaupanja v na-
cionalni sistem zaščite in reševa-
nja, predstavitev sodobnih 
zaščitnih in reševalnih sredstev ter 

SO^Asnik, letnik XX, {t. 5, 2019



SO^Asnik, letnik XX, {t. 5, 2019

( 11 )( 11 )

krajani vasi Kal - Koritnica, občinski 
svetniki, projektanta Ribiške hiše Li-
dija Manfreda in Simon Kutin iz 
Studia M iz Tolmina, predstavnika 
izvajalca Ginex International iz Nove 
Gorice, direktor Primož Ule in vodja 
del Darko Šturm, nekoliko kasneje 
pa še direktor Zavoda za ribištvo Slo-
venije Rado Javornik.

Zbrane je najprej nagovorila skrb-
nica projekta za Občino Bovec mag. 
Cecilija Avsenik in predstavila zače-
tne pristope za izgradnjo Ribiške 
hiše. Občina se je leta 2018 skupaj s 
KS prijavila na javni poziv LAS Doli-
na Soče za koriščenje sredstev Evrop-
skega sklada za pomorstvo in ribištvo 
s projektom BREKA1. Odobren je bil 
lani jeseni, ko je Občina Bovec pre-
jela odločbo o dodelitvi sredstev v 
skupni višini 200.000 evrov nepovra-
tnih sredstev. Po izvedbi javnega na-
ročila je občina v začetku letošnjega 
leta pristopila k izgradnji in prva faza 
je bila uspešno zaključena avgusta. 
Mesec kasneje so pridobili uporabno 
dovoljenje za zgornje nadstropje. Kot 
je povedala Avsenikova, namerava 
občina ponovno kandidirati za prido-
bitev sredstev istega sklada, in sicer 
za dokončanje spodnje etaže z inter-
pretacijskim središčem – ribiško so-
bo, ureditvijo okolice ter tematsko 
potjo do Soče.

Spregovoril je tudi župan Mlekuž, 
vesel, da je projekt tako lepo uspel, 
saj si ga pred leti nihče ni mogel 
predstavljati v taki obliki. Spomnil je 

na sestanek, ko so se pred petimi 
leti s krajani dobili v stari mlekarni, 
ki je že vidno propadala. Beseda je 
tekla o tem, kaj bi lahko z njo nare-
dili. Ni bil prepričan, kako bodo iz-
vedli vse obljubljene naložbe. Ker je 
bila vas pred tem predolgo zapostav-
ljena, je veliko obljubil. Naložb je 
bilo doslej izvedenih kar nekaj: ure-
dili oziroma na novo zgradili so ko-
munalno infrastrukturo s čistilno 
napravo, preplastili vse poti v vasi in 
zgradili Ribiško hišo. »Ko smo prišli 
z zamislijo na plan, so se nam mno-
gi smejali, čemu le naj služi ribiška 
hiša v Kalu - Koritnici.« A uspešni so 
bili s prijavo na javni poziv, za kar 

gre zasluga tako Avsenikovi kot Čer-
nilogarjevi. »Ta objekt je na pravem 
mestu, saj so bili domačini v prete-
klosti vendarle veliko odvisni od reke 
Soče, tudi od ribištva. Nanj smo lah-
ko ponosni vsi in upam, da ste po-
nosni in hvaležni predvsem domači-
ni,« je poudaril župan in vsem zaže-
lel veliko idej za uporabo zgornjih 
prostorov.

V nadaljevanju je vodja LAS Dolina 
Soče Greta Černilogar s Posoškega 
razvojnega centra opisala večino nji-
hovih dejavnosti in uspešnih projek-
tov, ki so jih že izvedli oziroma jih 
izvajajo. Njena ekipa skrbno bdi nad 
izvajanjem dejavnosti razvoja pode-

želja in ima velike zasluge za uspeš-
nost tovrstnih projektov tudi na Bov-
škem. »Lokalna akcijska skupina je 
na našem območju delovala že v 
preteklem programskem obdobju 
2007–2013. Pokrivali smo območje 
sedmih občin, razpolagali z 2,4 mili-
jona evri in omogočili izvedbo 54 
projektom na celotnem območju. V 
začetku sedanjega programskega ob-
dobja 2014–2020 smo na novo začr-
tali območje delovanja, sredstva pa 
po novem lahko črpamo iz treh evrop-
skih skladov. V tem obdobju razpola-
gamo z 3,2 milijona evri, doslej pa 
smo že omogočili izvedbo 26 projek-
tom.« V nadaljevanju je Černilogar-
jeva nanizala vrsto uspešno izvede-
nih dejavnosti.

Zgornji tok reke Soče do čezsoške-
ga mostu je v upravljanju Zavoda za 
ribištvo Slovenije, ki je zato pri na-
črtovanju projekta Ribiške hiše nudil 
strokovno pomoč pri snovanju vse-
binskega koncepta objekta, zlasti 
interpretacijskega središča ribiške 
sobe v pritličju, ki bo predmet prija-
ve v drugi fazi. Sodeloval je tudi pri 
vsebinski zasnovi kratkega predsta-
vitvenega filma, ki ga je KS pripravi-
la v okviru projekta. Občina Bovec je 
KS ponudila dve možnosti: sanacijo 
poškodovanega objekta ali novo-
gradnjo z razširjeno vsebino ribištva. 
Kot je povedal predsednik KS Ivan 
Hoznar, je stara mlekarnica dolga 
leta služila namenu, prostorsko pa ni 
bila primerna za potrebe KS, saj več-

KONEC OKTOBRA SO V KALU - KORITNICI SLOVESNO ODPRLI zgornjo etažo novozgrajene 
Ribiške hiše. Sredstva za izgradnjo je Občina Bovec skupaj s KS Kal - Koritnica pridobila na 
javnem pozivu LAS Dolina Soče. Nadejajo se, da bodo uspešni tudi v prihodnje in bodo prido-
bili sredstva za dokončanje spodnje etaže z interpretacijskim središčem, ureditvijo okolice ter 
tematsko potjo do Soče.

Utrinki

reševalnih služb kot tudi predstavi-
tev proizvajalcev zaščitno-reševal-
ne opreme,« je na dogodku pouda-

PREDSTAVNIKI OBČINE BOVEC NA BOGATAJEVIH DNEVIH ZAŠČITE IN REŠEVANJA, kate-
rih cilja sta tudi dvig zaupanja v nacionalni sistem zaščite in reševanja ter ozaveščanje o nesre-
čah in tveganjih. Foto: arhiv organizatorja

ril generalni direktor URSZR Darko 
But.
Milan Štulc

VAJA RE[EVANJA NA 
KANINSKI @I^NICI
Bovec – V soboto, 9. novembra, je 
Občinski štab Civilne zaščite (OŠ 
CZ) Bovec v sodelovanju z javnim 
zavodom Sončni Kanin in Občino 
Bovec organiziral vajo reševanja po-
tnikov na krožnokabinski žičnici Ka-
nin. Udeležili so se je pripadniki 
vseh reševalnih struktur CZ, pripa-
dniki Prostovoljnega gasilskega 
društva Bovec, Gorske reševalne 
službe, jamarji in delavci Sončnega 
Kanina.
Po pozivu o namišljeni zaustavitvi 
krožnokabinske žičnice so se v jut-
ranjih urah sodelujoči zbrali na par-
kirišču ob postaji A, kjer jih je 
najprej pozdravil bovški podžupan 
Miro Bozja. Povedal je, da mora 
»občina kot stoodstotni lastnik 
upravljavca Sončnega Kanina in 
žičniških naprav skrbeti tudi za to, 
da je na žičniških napravah zago-
tovljena maksimalna varnost in var-

no reševanje, če bi bilo to potre-
bno. Vem, da ste vsi, ki ste tu, za 
tako reševanje tudi usposobljeni.« 
Zaželel jim je uspešno vajo, katere 
namen je preizkus vsake od skupin, 

VAJA REŠEVANJA NA KANINSKI ŽIČNICI je 
bila kljub zahtevnemu vremenu uspešno 
opravljena.
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jih dogodkov v njem ni bilo mogoče 
organizirati, poleg tega je bila brez 
sanitarij in primernega ogrevanja. 
Načel jo je tudi zob časa in zadnji 
potresi, zato je bila tudi predvidena 
za rušenje. Občasno je imela KS v 
teh prostorih seje, pozimi pa so se 
raje zatekli na toplo v bližnjo gostil-
no. Kot je povedal Hoznar, so ideje 
o obnovi objekta stare že več kot 
desetletje in že prejšnji sveti KS so si 
prizadevali za to, a posluha ni bilo. 
Župan Mlekuž jim je z nastopom 
mandata prisluhnil. »Očitno je bil 
trenutek pravi in pristopilo se je k 
snovanju in izgradnji novega objekta. 
Želja je bila, da se objektu doda tudi 
vsebina, ki bo prinesla dodano vred-
nost tako za KS kot za občino.«

Ribiška hiša je zasnovana tako, da 
bo v spodnji etaži predstavitveno sre-
dišče, v zgornji pa večnamenski pros-
tor z majhno kuhinjo in sanitarijami. 
Dokončanje celotnega objekta je 
predvideno za prihodnje leto, ko naj 
bi zaživel v celoti. »Zgornji prostori 
bodo služili za sestanke, volitve, ob-
čne zbore, druženje krajanov, razne 
delavnice in izobraževanja za ribiče 
in izdelavo umetnih muh, predavanja 
in predstavitve o reki in ribah, mul-
tivizijo na temo ribištva, oddajo v 
najem, predavanja in delavnice na 
različne teme, razne razstave, izobra-
ževanja, predstavitve in konference, 
kulinarične prireditve in pogostitve, 

sodelovanje in povezovanje z različni-
mi skupinami v občini in seveda še 
za razne druge dejavnosti, za katere 
bi bilo zanimanje,« je zaokrožil pred-
sednik KS.

Najstarejši krajan Matija Mlekuž 
je predstavil zgodbo nekdanje mle-
karne, nato pa je sledil prerez traku. 
Ta čast je pripadla županu in pred-
sedniku KS Kal - Koritnica. Za dobro 
vzdušje je pred in po uradnem delu 
poskrbel harmonikar Andraž Vajn-
gerl, ob pogostitvi pa so si udeležen-
ci prvič ogledali tudi novonastali 
film.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Odprtje poti Juliana Trail
Skupnost Julijskih Alp je 18. ok-

tobra v Logu pod Mangartom odprla 
novo daljinsko pohodniško pot Juli-
ana Trail. Skupna dolžina poti je 270 
kilometrov, razdeljena pa je na 16 
dnevnih etap. V spoštljivi razdalji in 
ob vznožju očakov pot vodi po robu 
Julijskih Alp in Triglavskega narodne-
ga parka. Organizator odprtja poti je 
bil Turizem Dolina Soče. Udeležba 
več kot 150 pohodnikov je presene-
tila tudi največje optimiste. Odlično 
pripravljena slovesnost ob odprtju, ki 
jo je vodil David Štulc Zornik iz Tu-
rizma Dolina Soče, in odkritje kamna 
z znakom Julijskih Alp, je bil le uvod 
v krasen pohod z vodniki od Loga 
pod Mangartom do Bovca.

V LOGU POD MANGARTOM SO ODPRLI NOVO DALJINSKO POHODNIŠKO POT JULIANA 
TRAIL. Skupna dolžina poti, ki vodi okoli Julijskih Alp, je 270 kilometrov, razdeljena pa je na 16 
dnevnih etap.

Najprej je spregovoril domači žu-
pan Valter Mlekuž, ki se je ob 
pozdravih vsem prisotnim posebej 
zahvalil županu Občine Trbiž Renzu 
Zanetteju, ki je veliko pripomogel k 
temu, da je pot Juliana Trail speljana 
tudi skozi njihovo občino: »Ti prija-
teljski odnosi, ki jih navezujemo in 
gojimo s sosednjimi občinami, kar je 
bilo še pred leti bolj tabu kot praksa, 
so pripeljali do skupnih projektov in 
z njimi dokazujemo, da smo med 
seboj pravi prijatelji. Tudi današnji 
dogodek je posledica tega. Del poti 
Juliane, dolge 12 kilometrov, ki ga 
bomo danes prehodili, je samo prvi 

korak k uspehu te nove pridobitve v 
Julijskih Alpah,« je v pozdravnem 
nagovoru povedal Mlekuž.

Pridobitev je pozdravila tudi držav-
na sekretarka na Ministrstvu za go-
spodarski razvoj in tehnologijo Eva 
Štravs Podlogar. »Mislim, da se vsi 
zavedamo, kako pomemben del so-
dobnega turizma so postale te poho-
dniške poti. Ko spoznavamo deželo 
skozi naravo, ko znamo prisluhniti 
sebi in ko spoznavamo gastronomijo 
in seveda ljudi, ki živijo v tem okolju. 
Narediti 270 kilometrov dolgo krožno 
pot pa je možno samo z izjemno ve-
liko mero sodelovanja vseh deležni-

Utrinki

kako bi delovala v pravi situaciji in 
kako v sodelovanju z vsemi drugimi 
reševalnimi enotami. Ker so bile vre-
menske razmere še posebno zah-
tevne, je poudaril, da naj bodo ude-
leženci še posebej previdni.

Zbrane sta nagovorila tudi direktor 
Sončnega Kanina dr. Rok Ovsenik, 
ki se je zahvalil za tako veliko ude-
ležbo ter voljo za pridobivanje novih 
znanj in izkušenj, ter vodja obratova-
nja Jože Skočir, ki je oznanil namiš-
ljeno napako na žičnici. Preden se 
je reševanje začelo, je napotke po-
dal poveljnik OŠ CZ Bovec Edi Me-
linc. Vse je potekalo odlično in že 
kmalu so na zbirno mesto pripeljali 
prve »rešene potnike«.
Besedilo in foto: Milan Štulc

10-LETNICA USTANOVITVE 
POSEBNE GASILSKE ENOTE 
ZA GA[ENJE V VISOKOGORJU
Bovec – Ob 10-letnici posebne ga-
silske enote za gašenje v visokogor-
ju Gamsi so konec oktobra izvedli 

vajo, na kateri so sodelovali tudi ko-
legi iz Italije ter helikopter Slovenske 
vojske. Pred tem je enote pozdravil 
tudi župan Občine Bovec Valter 
Mlekuž in jim zaželel, da se z vaje 
vrnejo zdravi in nepoškodovani. 
»Občina Bovec se lahko pohvali z 

odlično usposobljenimi pripadniki 
civilne zaščite, gorske reševalne 
službe, gasilcev in še posebej s 
posebno enoto za gašenje v viso-
kogorju Gamsi. Zelo smo ponosni 
na vas, verjamem pa, da ste tudi vi 
zadovoljni z nami, saj občina za 

vaše delovanje namenja kar veliko 
denarja. Trenutno je v teku največ-
ja investicija v naši občini, to je iz-
gradnja gasilskega doma na Srpe-
nici, potem pa bomo nadaljevali 
po drugih gasilskih društvih,« je 
poudaril župan. Občina Bovec se 
lahko kot edina v Sloveniji pohvali z 
edinstveno posebno enoto za gaše-
nje v visokogorju Gamsi.

Tokratna obsežna mednarodna ga-
silska vaja je bila izvedena na pobo-
čju Rombona. Po koncu je bil pred 
gasilskim domom v Bovcu svečan 
postroj enot, vse pa je še enkrat na-
govoril župan in ostali visoki gostje. 
Sledila je podelitev spominskih me-
dalj ob 10-letnici ustanovitve in delo-
vanja enote Gamsi. Ob tej priložno-
sti so se zahvalili za nesebično delo 
te posebne gasilske enote, ki posre-
duje tam, kjer je gašenje najzahtev-
nejše in podelili plakete. Prejela jo je 
tudi Občina Bovec; v njenem imenu 
jo je prevzel župan.
Besedilo in foto: Milan Štulc

GAMSI, POSEBNA GASILSKA ENOTA ZA GAŠENJE V VISOKOGORJU, so z mednarodno vajo 
obeležili 10-letnico delovanja.
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V KANINSKIH LEGENDAH Z ODPRTJEM NOVE KUHINJE VABIJO na tople malice in kosila.

kov in tu gre glavno priznanje za ta 
vaš dosežek.« Maja Pak, direktorica 
Slovenske turistične organizacije, je 
poudarila, da je Juliana Trail izjemna 
iz treh razlogov: • odgovarja na pot-
rebe sodobnega turista, ki išče stik z 
naravo, odkriva kulinarične posebno-
sti in kulturo območij, ljudi, prebi-
valcev in samega sebe; • s to potjo 
uresničujemo strategijo slovenskega 
turizma, ki govori o zeleni butični 
Sloveniji s petzvezdičnimi doživetji; 
• poleg tega pot temelji na principih 
trajnostnega razvoja, trajnostnem 
upravljanju, razpršitvi tokov in pove-
zovanju. Obljubila je vso promocijsko 
podporo poti na vseh ravneh in na 
najboljši možen način.

Župana občin Bovec in Kobarid 
Valter Mlekuž in Marko Matajurc ter 
podžupan Občine Tolmin Tomaž 
Štenkler so slovesno podpisali zele-
no zavezo Zelene sheme slovenskega 
turizma. Gre za nacionalni program 
in certifikacijsko shemo, ki pod krov-
no znamko »Slovenia Green« združu-
je vsa prizadevanja za trajnostni ra-
zvoj turizma v Sloveniji ter destina-
cijam in ponudnikom ponuja 
konkretna orodja za oceno ter izbolj-
šanje trajnostnega delovanja. Skozi 
znamko »Slovenia Green« to zeleno 
delovanje tudi promovira.

Janko Humar, direktor Turizma 
Dolina Soče, in Klemen Langus, ko-
ordinator Skupnosti Julijske Alpe, sta 

odkrila »temeljni kamen« krožne po-
ti Juliana Trail, nato pa so se udele-
ženci odpravili peš do Bovca.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Son~ni Kanin v Kaninskih 
legendah tudi z malicami in 
dogodki

Tudi v času, ko krožnokabinska 
žičnica ni obratovala, zaposleni Son-
čnega Kanina niso mirovali. Žičničar-
ji so bili polno vpeti v redna vzdrže-
valna dela, prodajna služba je skrbela 
za promocijo in neposredno prodajo 
na številnih trgih, zaključili so pred-
prodajo smučarskih vozovnic, v okrep-
čevalnici Kaninske legende pa vse-

Utrinki

skozi pripravljajo zanimive dogodke.
V sklopu naložb je okrepčevalnica 

Kaninske legende pridobila novo ku-
hinjo s celotno opremo, v njej pa 
pripravljajo dnevne tople malice in 
kosila, kar je bilo še posebej dobro-
došlo v novembru, ko so že po tra-
diciji zaprti skoraj vsi gostinski loka-
li s tovrstno ponudbo. Pridobitev sta 
ob zaključku naložbe ob prisotnosti 
zaposlenih uradno odprla župan Ob-
čine Bovec Valter Mlekuž in direktor 
Sončnega Kanina dr. Rok Ovsenik. 
Vabljeni, da izkoristite kulinarično 
ponudbo v Kaninskih legendah in 
uživate v tamkajšnjih dogodkih.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Velika tekma 10. gorske 
divizije pod Mangartom

V Bovcu smo 21. oktobra ponovno 
gostili producenta in avtorja doku-
mentarnega filma o 10. gorski divizi-
ji ameriške vojske pod Mangartom z 
naslovom Velika tekma 10. gorske 
divizije. Po operativnem sestanku v 
prostorih Turizma Dolina Soče, na 
katerem smo dorekli posamezne 
spremljajoče dejavnosti ob premierni 
upodobitvi filma v Bovcu, smo prip-
ravili tudi novinarsko konferenco.

Na povabilo Občine Bovec so na 
njej sodelovali avtor filma Chris 
Anthony, brigadir v pokoju Janez 
Kavar, predsednik Združenja voja-
ških gornikov Slovenije Slavko Dela-
lut, župan Valter Mlekuž in direktor 
Turizma Dolina Soče Janko Humar. 
Novinarjem so najprej povedali, da 
so 3. junija 1945 pripadniki 10. 
gorske divizije ameriške vojske pod 
vrhom Mangarta pripravili smučar-
sko tekmo. To dejstvo je odkril bri-
gadir Kavar. Spomin na to tekmo je 
leta 2011 obudila Občina Bovec, ki je 
pripravila večdnevno dogajanje tako 
v Bovcu kot tudi na strmini, kjer je 
bila leta 1945 izvedena tekma. O tem 
so v ZDA poročali številni mediji, to 
pa je pripeljalo tudi do srečanja Chri-
sa Anthonyja in Janeza Kavarja. Kot 
nekdanji ekstremni smučar, ki je kar 
22 let smučal tudi za znano produk-
cijsko hišo Warren Miller, se je 

ODPRTJE PRENOVLJENEGA 
TRGA V RABLJU
Rabelj – V začetku novembra so v 
Rablju odprli prenovljeni trg; slove-
snosti se je udeležil tudi župan Ob-
čine Bovec Valter Mlekuž. Najprej 
je bila v cerkvici sveta maša, nato pa 
sta na trgu zbrane nagovorila trbiški 
župan Renzo Zanette in podpred-
sednik deželnega sveta Furlanije - 
Julijske krajine Stefano Mazzolini. 
Poudarila sta, kako nujne so nalož-
be tudi ali predvsem v krajih, kot je 
Rabelj, za prisotnost pa sta se pose-
bej zahvalila bovškemu županu.

Občina Trbiž odlično sodeluje z 
Bovcem. »Skupaj snujemo čezmej-
ne projekte, med pomembnejšimi 
sta kot izjemna turistična ponudba 
zagotovo usposobitev predora 
med rabeljskim rudnikom in Lo-
gom pod Mangartom ter revitaliza-
cija smučišča Kanin-Sella Nevea 
ter v povezavi z njim tudi Trbiž, Vi-
šarje, Ovčja vas in rabeljsko smu-
čišče. Samo skupaj bomo močnej-

ši, samo tako bomo lahko zadržali 
v tem okolju tudi mlade. To mora 
prepoznati tudi Evropska unija, za-
to si skupaj s kolegom Valterjem 
obetava podporo evropskih institu-
cij in sofinanciranje naših skupnih 
čezmejnih projektov. Brez teh 

sredstev bodo ti projekti težko iz-
vedljivi,« je med drugim poudaril Za-
nette. Po nagovorih je sledil blagos-
lov prenovljenega trga in prerez tra-
ku, kljub dežju pa ni manjkalo dobre 
volje.
Besedilo in foto: Milan Štulc

POLAGANJE VENCEV V 
BENE^IJI IN REZIJI
Bene~ija in Rezija – Združenje 
borcev za vrednote NOB Bovec, Ko-
barid, Tolmin je 31. oktobra izvedlo 
vsakoletno polaganje vencev na 
grobnice padlih partizanov na poko-
pališčih v Benečiji in Reziji. Delega-
cija je položila tudi rože na grobove 
pomembnih ljudi Beneške Slovenije, 
ki so pustili neizbrisen pečat v boju 
Benečanov za svoje pravice v Landr-
ju, Špetru, Ljesah, Štoblanku, Gore-
njem Tarbilju, Černetičih, Tarčmunu, 
Matajurju, Topolovem, Podutanih, 
Oborčih, Čeneboli, Fojdi, Ravenci 
in Osojanah v Reziji. Pri polaganju 
so se pridružile tudi delegacije 
Vsedržavnega združenja partizanov 
Italije in Slovencev Videmske pokra-
jine. Letos se je zgodilo prvič, da so 
bili na pokopališčih prisotni tudi žu-
pani posameznih občin. Bovški žu-
pan Valter Mlekuž je pot v Rezijo iz-
koristil še za srečanje z rezijansko 
županjo Anno Micelli, s katero sta 
se pogovarjala o možnostih za izved-

SLOVESNOSTI OB ODPRTJA PRENOVLJENEGA TRGA V RABLJU se je udeležil tudi bovški 
župan Valter Mlekuž.
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Anthony tudi sam podal v produkcij-
ske vode in med drugim posnel uspe-
šnico Climb to Glory. Kmalu zatem 
ga je Občina Bovec prvič povabila v 
naše kraje, kjer smo mu podrobneje 
predstavili zgodbo o tekmi, ki ga je 
tako navdušila, da je začel raziskova-
ti in načrtovati snemanje filma.

Maja 2018 so s pomočjo pripadni-
kov Slovenske vojske in domačinov 
posneli vse potrebne kadre, natanko 
tako in v originalnih oblekah, kot se 
je tekma odvijala leta 1945. »Snema-
nje ni bilo preprosto, saj za to nima-
mo na voljo namenskih sredstev, 
temveč zgolj sredstva donatorjev. S 
filmom želim predvsem ohraniti ame-
riško zgodovino živo, zato bo njegov 
glavni namen izobraževanje o njej na 
čim bolj zanimiv način. Vesel sem, 
da je kot ambasadorka filma k pro-
jektu pristopila tudi trenutno najbolj-
ša smučarka na svetu Mikaela Shi-

ffrin, ki ima v njem posebno vlogo. 
Upodablja Deborah Bankart, odlično 
smučarko, ki je imela v 10. gorski 
diviziji pomembno vlogo in je sodelo-
vala tudi pri rekrutiranju fantov in 
mož. S tem pa film obelodani tudi 
manj znano dejstvo o ženskah v se-
stavi ameriške vojske,« je o filmu 
navdušeno pripovedoval Chris Antho-
ny, ki se je med drugim zahvalil ob-
čini za tako veliko podporo projektu.

Župan je vesel, da je povabilo 
Anthonyja pred tremi leti obrodilo 
sadove. Film bo velika promocija za 
Bovec in celotno Slovenijo, še poseb-
no na ameriškem trgu. »Občina Bo-
vec v celoti podpira projekt, prihodnje 
leto pa bomo s premierno upodobitvi-
jo filma pripravili izvrsten dogodek.« 
Zahvalil se je Antonyju za odločitev, 
da svetovno premiero izpelje 24. ju-
nija prihodnje leto v Bovcu. »Verja-
mem, da ga je k temu napeljalo tudi 

zaupanje do našega pristopa pri or-
ganizaciji velikih dogodkov,« je še 
povedal Mlekuž.

Film bo predvidoma trajal dobro 
uro, začel pa se bo s pripovedova-
njem ameriškega vojaka, ki je bil 
leta 1945 na tekmi tudi prisoten.
Besedilo in foto: Milan Štulc

Stergul~eva hi{a vijoli~na
Stergulčeva hiša je bila pod večer 

21. novembra v znak ozaveščanja o 
zelo agresivnem raku trebušne sli-
navke, pri katerem je izjemno po-
membno zgodnje odkrivanje, obar-
vana v vijolično barvo. Občina Bovec 
se je skupaj z več kot drugimi 50 
slovenskimi občinami odločila na ta 

način sodelovati v akciji ozaveščanja 
širše javnosti, da je nepojasnjena ut-
rujenost, pospremljena z bolečino v 
trebuhu, že lahko simptom zelo agre-
sivnega raka. Drugi simptomi so še 
bolečina na sredini hrbta, nepojasnje-
na izguba teže, zlatenica, izguba ape-
tita, prebavne motnje, sivo blato, te-
men urin, utrujenost ter slabost in 
novonastali diabetes ob normalni 
telesni teži.

V Sloveniji vsako leto zboli okoli 
400 ljudi, od teh pa jih umre kar 380. 
Zbolevajo ljudje obeh spolov, po ve-
čini po 65. letu starosti, vendar v 
zadnjem času obolevajo čedalje mlaj-
ši.
Milan Štulc

Utrinki

KONEC OKTOBRA SO V BOVCU PONOVNO GOSTILI CHRISA ANTHONYJA, avtorja doku-
mentarnega filma o smučarski tekmi 10. gorske divizije ameriške vojske pod Mangartom, ki si 
ga bomo lahko premierno ogledali junija prihodnje leto.

OBČINA BOVEC SE JE PRIDRUŽILA 50 DRUGIM SLOVENSKIM OBČINAM in v znak oza-
veščanja o agresivnem raku trebušne slinavke 21. novembra Stergulčevo hišo obarvala vijolič-
no. Foto: Robert Kokošin

bo skupnih projektov na področju 
turizma, predvsem na vzpostavitvi 
čezmejnih kolesarskih in pešpoti. 

Dotaknila pa sta se tudi siceršnje nad-
gradnje dobrega sodelovanja obeh 
občin in njihovih predstavnikov.

PRED DNEVOM SPOMINA NA MRTVE SO TUDI LETOS POLOŽILI VENCE na grobnice padlih 
partizanov na pokopališčih v Benečiji in Reziji. Na osrednjem dogodku v Čedadu sta spregovo-
rila tamkajšnji župan Stefano Balloch in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter 
Jožef Česnik. Foto: Vojko Hobič

Osrednji dogodek je potekal pri 
spomeniku odpora v Čedadu. Tam-
kajšnji župan Stefano Balloch in 
minister za Slovence v zamejstvu in 
po svetu Peter Jožef Česnik sta z 
delegacijami položila venca ter spre-
govorila o spominu na padle borce 
za svobodo.
Celotnemu dogajanju na pokopali-
ščih so dali poseben pečat tudi pevci 
moških pevskih zborov Justin Kogoj 
Dolenja Trebuša in Golobar Bovec.
Vojko Hobič in Milan Štulc

20. JUBILEJNI SPOMINSKI 
POHOD H KRNSKEMU 
JEZERU
Krnsko jezero – Prva svetovna voj-
na se je končala 11. 11. 1918. Po- 
imenovali so jo velika vojna, saj nih-
če ni mogel predvideti, da se bo le 
21 let kasneje začela nova, 2. sve-
tovna vojna. Premirje je prineslo 
olajšanje in konec trpljenja za mno-

ge vojake. Na soški fronti se je v 29 
mesecih na obeh straneh borilo 
skoraj 20 narodov in življenje izgubi-
lo približno 300.000 ljudi.

Pred 20 leti je bil na pobudo društva 
Mali vojni muzej organiziran prvi 
spominski pohod h Krnskemu jeze-
ru, s katerim se udeleženci vsako le-
to poklonijo spominu vseh padlih na 
soški fronti. Pohod že vrsto let pri-
pravlja Organizacijski odbor Pohod 
spomina Krn, ki ga sestavljajo posa-
mezniki in organizacije, ki se ukvar-
jajo z dediščino te vojne. Od lani da-
lje organizacijo koordinira Kobariški 
muzej.

Letošnji topel in prelep oktober je 
napovedoval, da bo slej ko prej priš-
lo do pustega novembrskega dežev-
ja. Žal je bilo res tako. Pa vendarle 
to spomina na padle vojake in pos-
lanstva miru ne ustavi. Izjemno slabo 
vreme z nalivi in sneženjem 9. no-
vembra ni odvrnilo okoli 200 planin-
cev, organizatorjev ter nastopajočih 
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Ob~ina Kobarid
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Utrinki

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

Prenovljena vodovod in 
kanalizacija na delu 
Stresove ulice

Zaradi popolne dotrajanosti ces-
tišča za kobariškim zdravstvenim 
domom je Občina Kobarid pristopila 
k obnovi dela Stresove ulice. Na tem 
območju je bila asfaltna površina v 
zelo slabem stanju. Sočasno s preno-
vo ceste je uredila tudi komunalno 
in vodovodno infrastrukturo, in sicer 

na odseku od križišča pri kulturnem 
domu do župnišča (krak, ki na eni 
strani ceste meji na zadnji vhod v 
hotel, na drugi pa na službeni vhod 
v zdravstveni dom).

Izvajalec del Kolektor CPG je najprej 
uredil kanalizacijo in vodovod. V ta 
namen so posekali tri drevesa ob ces-
tišču, ki so ovirala obnovo podzemne 
infrastrukture oziroma s koreninami 
načenjala tudi stanovanjsko zgradbo 

ob glavnem cestišču. Dela bodo predvi-
doma zaključena do 20. decembra.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

V Breginju zaklju~ili 
urejanje javnih povr{in

V Breginju so letos pod streho spra-
vili velik projekt, naložbo ureditve 
javnih površin v bližini starega trške-
ga jedra, s katero so popolnoma ure-
dili glavno vstopno točko proti Ščir-

novemu ogradu, eni najlepših točk 
arhitekturne dediščine na Sloven-
skem. V sklopu prenovljenega vaške-
ga središča Na Gorici, ki je od ograda 
oddaljeno dobrih 200 metrov, so ure-
dili lično ploščad, ob robu katere je 
tudi počivališče z urbano opremo in 
korito s pitno vodo, kar domačinom 
ter obiskovalcem ponuja prijeten 
prostor za počitek in druženje.

Na slovesnosti ob odprtju, ki so jo 

OBČINA KOBARID JE OBNOVILA DEL STRESOVE ULICE, kjer je bila asfaltna prevleka popol-
noma dotrajana. Sočasno pa je uredila še komunalno infrastrukturo.

V OKVIRU PROJEKTA UREDITEV VAŠKEGA CENTRA BREGINJ so konec oktobra slovesno 
odprli prenovljeno vaško površino Na Gorici in premierno predstavili film Breginj skozi čas.

SLABO VREME SPOMINA NA PADLE VOJAKE IN POSLANSTVA MIRU NI USTAVILO. Jubilej-
nega spominskega pohoda h Krnskemu jezeru se je udeležil tudi slovenski predsednik Borut 
Pahor, ki je v nagovoru poudaril pomen trajnih prizadevanj za mir na vsem svetu. Foto: Maša 
Klavora

pri izvedbi pohoda. Zaradi vremena 
in visokega vodostaja jezera je bila 
osrednja slovesnost pri planinskem 
domu pri Krnskih jezerih. Spoštova-

nje in spomin na vse padle vojake 
obeh vojskujočih se strani na soški 
fronti je bila osrednja misel vseh, ki 
so spregovorili na slovesnosti.

Organizacijskemu odboru, ki ga vo-
di poslanec Državnega zbora RS 
Danijel Krivec in koordiniram mag. 
Martin Šolar, ter vsem sodelujočim 
je bilo v izjemno čast, da je bil na ju-
bilejnem spominskem pohodu prvič 
prisoten predsednik Republike Slo-
venije Borut Pahor. V spremstvu 
treh posoških županov se je peš 
odpravil iz Lepene do planinskega 
doma. Vse udeležence in tiste, ki 
jim je pohod namenjen, je počastil 
ne le s prisotnostjo, ampak tudi z 
govorom, v katerem je poudaril po-
men trajnih prizadevanj za mir na 
vsem svetu.

Na slovesnosti so sodelovali pevci iz 
Trente in Bovca, Slovenska vojska, 
Združenje vojaških gornikov Sloveni-
je, veteranska združenja Alpinov iz 
Italije, mnoga društva ter posame- 
zniki iz Slovenije in tujine. Med njimi 
so bili tudi porabski Slovenci in Ma-
džari. Namestnica veleposlanice 
Republike Madžarske v Sloveniji 

Krisztina Varju je zbrane nagovorila 
na krajši slovesnosti ob madžar-
skem križu.
mag. Martin Šolar, direktor 
Kobariškega muzeja

DAN KOBARI[KEGA MUZEJA
Kobarid – Pomen Kobariškega mu-
zeja za kraj in tudi širšo regijo je 
neprecenljiv zaradi sporočilne vred-
nosti, ki jo posreduje svojim obisko-
valcem in celotnemu evropskemu 
oziroma svetovnemu prostoru. Zato 
je dan Kobariškega muzeja, ki ga in-
stitucija vsako jesen obeležuje s kul-
turnim programom, pomemben tudi 
z vidika ohranjanja spomina na do-
godke pred več kot sto leti.

Tudi ob letošnji prireditvi so v muzeju 
predstavili novosti. Prenovili so stal-
no razstavo v Kobariških sobah in 
postavili občasno razstavo Avstro- 
ogrska vojska v Zgornjem Posočju II 
(25. 5. 1915–23. 10. 1917). Letos 
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oblikovali otroci PŠ Breginj, domači 
kulturni delavci in pevke ter gostje iz 
Benečije, so premierno prikazali tudi 
film o Breginju nekoč, ki je nastal 
pod okriljem Tolminskega muzeja, 
ter podrobno predstavi bogato zgodo-
vino kraja in okolice. Predsednik Kra-
jevne skupnosti Breginj Srečko 
Gašperut je ob tem poudaril, da jih 
čaka še veliko dela, saj bo v prihodnje 
treba urediti tudi čiščenje odpadnih 
voda, vaške poti in pločnike, javno 
razsvetljavo ter zamenjati dotrajano 
vodovodno in kanalizacijsko omrežje. 
Pomembnost sodelovanja na lokalni 
ravni pa je izpostavil podžupan Ob-
čine Kobarid Marko Miklavič. Priza-
devanja in trud lokalne krajevne 
skupnosti ter Razvojnega društva 
Breginjski kot je izpostavil kot zgled 
tudi za druge krajevne skupnosti v 
občini, kjer so podobni projekti v na-
črtu, pripravi oziroma teku.

Naložbo sta sofinancirali Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj v 
sklopu projekta Ureditev vaškega centra 
Breginj, glavnino sredstev pa je pri-
spevala Občina Kobarid. Za podobo 
je poskrbel Matjaž Tonkli, ki je kot 
domačin upošteval potrebe lokalnega 
okolja in vpletel njegove posebnosti.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Kobari{ka cerkev s sve`o 
podobo

Z zaključnimi deli na zvoniku osre-
dnje kobariške cerkve, ki stoji ob ro-
bu trga, se je letos končala prenova 

katera je denar zagotovila župnija; v 
zakristiji načrtujejo prenovo elektro 
in vodne napeljave.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

TIK praznuje 60 let
Največji zaposlovalec na Kobari-

škem, Tovarna igel Kobarid (TIK), je 
ob koncu novembra slovesno prazno-
vala 60 let obstoja. Sočasno z visokim 
jubilejem so na trg poslali tudi novo 
linijo katetrov.

Ob tej priložnosti so pripravili slove-
snost, na kateri so se spomnili preho-
jene poti. Podjetje si je v družbi Mar-
jana Batagelja, ki prek družb Certa 
in Postojnska jama upravlja TIK, 
ogledal tudi minister za gospodarstvo 
Zdravko Počivalšek. Letos so lastniki 
vložili kar 1,5 milijona evrov v izgra-
dnjo novih čistih prostorov, tako ime-
novane rumene sobe, ki jo podjetje 

OBČINA KOBARID JE V LETOŠNJEM PRO-
RAČUNU ZAGOTOVILA SREDSTVA za osve-
žitev pročelja zvonika kobariške župnijske 
cerkve, župnija pa je sredstva namenila za 
prenovo elektro in vodne napeljave v zakristiji.

KONEC NOVEMBRA SO SLOVESNO OBELEŽILI 60-letnico delovanja podjetja TIK.

nujno potrebuje za doseganje zastav-
ljenih ciljev. Kar 70 odstotkov njihove 
prodaje predstavljajo katetri, pri čemer 
so letos v segmentu urinskih katetrov 
zaključili razvoj lastne blagovne 
znamke »Greencath«, z novo linijo za 
umakanje pa so si prislužili tudi sre-
brno priznanje Gospodarske zbornice 
Slovenije za inovacijo. »Ko sem ob 
kupovanju Certe iskal razloge, da TIK 
ne prodamo, so mi vsi govorili, da bi 
bilo to najboljše. Tudi vsi ekonomski 
izračuni so kazali, da bi bila prodaja 
najboljša rešitev. A sem vseeno dvomil, 
ali bi bilo to res najbolje za družbo s 
takšnim pedigrejem. Lahko je namreč 
odpreti podjetje in začeti barvati izdel-
ke, na področju medicine pa razvoj 
traja bistveno dlje,« je Batagelj pojas-
nil ozadje odločitve, da v TIK začnejo 
vlagati, zaradi česar je podjetje zdaj 
konkurenčen partner na evropskem njene zunanjosti. Župnijska cerkev 

Device Marije Vnebovzete je namreč 
že lani zasijala v novi luči, potem ko 
so na njen zvonik in pod vitraže na-
mestili reflektorsko razsvetljavo, ki ji 
ponoči daje povsem drugačen izgled, 
s tem pa tudi drugačno krajinsko po-
dobo celotnega trga.

Lani so osvežili zunanjost cerkvene 
ladje, jo na novo prepleskali, letos pa 
je Občina Kobarid v svojem prora-
čunu namenila še sredstva za osveži-
tev pročelja na zvoniku in s tem za-
ključila njeno zunanjost. Osvežili so 
tudi barve na cerkveni uri, ki je še 
brez kazalcev, saj jih je župnija pos-
lala na restavratorstvo. Trenutno po-
tekajo dela v notranjosti cerkve, za 

Utrinki

je muzej na svoji prireditvi kot slav-
nostnega govorca gostil tudi častnega 
člana Silvestra Gaberščka, vodjo 
sektor za nepremično kulturno dedi-

ščino pri Ministrstvu za kulturo. Direk-
tor mag. Martin Šolar je spregovoril 
o ciljih in usmeritvah za prihodnost 
ter o uspehih v minulem obdobju. 

Župan Občine Kobarid Marko Ma-
tajurc pa je poudaril, da bo potre-
bno v prihodnje urediti tudi okolico 
Tonovcovega gradu, pri čemer priča-
kuje, da bosta pomembno vlogo odi-
grala tudi Kobariški muzej in Ustano-
va »Fundacija Pot miru v Posočju«.
Istega dne se je kobariški župan s 
predstavniki slovenskih in italijanskih 
oblasti na komemorativni slovesnosti 
na kostnici in pokopališču v Kobari-
du poklonil padlim v 1. svetovni vojni.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

JAVORCA NA KONFERENCI 
ZNAKA EVROPSKE 
DEDI[^INE
Bruselj – Oktobra je v Bruslju pote-
kala konferenca »European Herita-
ge Label Days«. Organizirala jo je 
mreža EHL@N v sodelovanju z Evrop-
sko komisijo, ki območjem z izjemno 
vlogo v skupni evropski zgodovini in 

DAN KOBARIŠKEGA MUZEJA, ki ga institucija obeležuje vsako jesen s kulturnim programom, 
je pomemben tudi z vidika ohranjanja spomina na dogodke pred več kot sto leti.

kulturi podeljuje Znak evropske de-
diščine (ZED). Srečanja se je udele-
žilo 27 od skupno 38 nosilcev zna-
ka, nacionalni koordinatorji, pred-
stavniki komisije, ki izbira in ocenjuje 
kandidate za nosilce znaka, in drugi.

Prvi dan je Jutta Kastner (Kreativna 
Evropa, Komisija) predstavila sploš-
no evalvacijo ZED 2018. To je po-
sebna pobuda v Evropski uniji, ki se 
osredotoča na ozaveščanje o evrop-
ski zgodovini in kulturi ter ponuja po-
tencial za sinergijo z drugimi ukrepi 
EU na področju kulture, izobraževa-
nja in državljanstva. ZED je dosegel 
napredek pri krepitvi občutka pripa-
dnosti EU, zlasti pri mladih, na po-
dlagi skupnih vrednot ter elementov 
evropske zgodovine in kulturne de-
diščine ter spoštovanja nacionalne in 
regionalne raznolikosti ter pri krepitvi 
medkulturnega dialoga. Treba pa bo 
okrepiti razumevanje upravljavcev lo-
kacij ZED in zavezanost k doseganju 
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tržišču. Med drugim je na oder pova-
bil tudi Branka Veliščka, nekdanjega 
direktorja podjetja, ki je letos kot 
predstavnik tudi uspešno zastopal 
nekdanje in sedanje zaposlene, ki so 
imeli v lasti 14,48 odstotka delnic in 
ki so jih spomladi za 330.000 evrov 
prenesli na Certo.

Župan Občine Kobarid Marko Ma-
tajurc je poudaril pomembnost po-
djetja za celotno dolino; kruh si nam-
reč v njem služi več kot 160 ljudi, kar 
omogoča tudi razvoj in zagotavlja 
stabilno življenje na območju, ki se 
stalno sooča z odlivi prebivalstva.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

V Kobaridu `e tretja 
ambulanta

Preteklo poletje je bila močno iz-
postavljena problematika zdravstve-
nih uslug na Kobariškem, saj v času 
dopustov popoldne v kraju ni bilo 
zdravnika. Že prihodnje leto naj bi 
se to spremenilo. V. d. direktorja 

Zdravstvenega doma Tolmin Gau-
dencio Lucas Triep je namreč napo-
vedal, da načrtujejo odprtje še tretje 
splošne ambulante v Kobaridu. To je 
bil tudi razlog, da se je župan Občine 
Kobarid Marko Matajurc septembra 
sestal z ministrom za zdravje Ale-
šem Šebedrom, s katerim sta govo-
rila tudi o rešitvah za nekloriranje 
pitne vode in možni selitvi Zdrav-
stvene postaje Kobarid na drugo lo-
kacijo. Glede kloriranja pitnih voda 
je župan govoril tudi z zdravstvenim 
inšpektorjem. Tokratni pogovor s Tri-
epom pa je stekel tudi v smeri naku-
pa aparata za ultrazvok za potrebe 
ginekologije, ki ga v Kobaridu nujno 
potrebujejo. Prizadevajo si, da bi gi-
nekološka ambulanta že v prihodnjem 
letu delovala trikrat tedensko (sedaj 
dvakrat), zato bi bilo smiselno kupi-
ti nov aparat in pridobiti koncesijo za 
ultrazvočno dejavnost.

Triep je županu predstavil potrebo 
po dodatnih prostorih, saj tretje am-

bulante, ki naj bi obratovala v pri-
hodnjem letu, v tem trenutku ne 
morejo nikamor umestiti. Predstavil 
je tudi stroške in opremo, ki jo bo 
treba nabaviti. Župan Matajurc je 
zagotovil, da bodo »prostore poskusi-
li zagotoviti že do 1. januarja, saj bi 
bilo škoda, da bi Kobarid ostal brez 
ambulante, ki jo nujno potrebuje. 
Sredstva za nakup opreme pa bomo 
zagotovili v novem proračunu.« Trie-
pu je predstavil tudi rešitve glede še 
vedno oteženega dostopa do Zdrav-
stvene postaje Kobarid, h katerim se 
nagiba Občina Kobarid, in pojasnil, 
da v kratkem pričakuje končno reši-
tev
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Kaj TNP meni o kloru v vodi?
Kobarid je novembra gostil forum 

zainteresirane javnosti Triglavskega 
narodnega parka (TNP). Gre za po-
membno srečanje, ki se je odvilo 
prvič po letu 2012 in na katerem lah-
ko predstavniki številnih institucij, 
zavodov in društev s svojimi predlogi 
ter idejami prispevajo k viziji razvoja 
in dela TNP v prihodnjih letih. Ude-
ležili so se ga tudi župani vseh treh 
posoških občin, predstavniki Ministr-
stva za okolje in prostor RS, območ-
nih enot Zavoda za gozdove Sloveni-
je, zavodov za turizem, kmetijskih 
organizacij, lovskih družin, organiza-
cij s področja varovanja kulturne 
dediščine in drugi. V moderiranih 
delavnicah so tokrat delili svoja pri-
čakovanja glede treh osrednjih tema-

Spoštovani občanke 
in občani,

čas, ki prihaja, je čas  
upanja, hrepenenja in 

pričakovanj. Je čas, ko se 
lahko zazremo vase in 

postanemo še boljši, ko si 
obljubimo, da se bomo otresli 
slabih navad ter še več volje 
in energije vložili v dobre. V 

obdobju, ko nam potrošniška 
družba in hiter razvoj 

narekujeta poteze in ritem 
življenja, Vam vsem iskreno 

želim, da bi vsaj za kratek čas 
vaše domove napolnila zgolj 

mir in toplina skupnega 
druženja, pogovor ter iskreni 
objemi. Morda bomo s tem 

zasejali seme, ki bo klilo dlje 
časa, da bomo tudi med letom 

večkrat postali, se pogovorili 
in kaj dobrega postorili zase 

ter svojo okolico. Kajti za 
družbo ni večjega kapitala, 

kot so srečni in s seboj 
pomirjeni ljudje, ki delajo ter 

živijo z veseljem in 
nasmeškom na obrazu. 

Srečno!

Marko Matajurc, župan
ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN NAČRTUJE ODPRTJE ŠE TRETJE SPLOŠNE AMBULANTE V 
KOBARIDU. Kot je povedal župan Marko Matajurc, bodo prostore zanjo poskusili zagotoviti še 
v tem letu, sredstva za nakup opreme pa v novem proračunu.

Utrinki

splošnih ciljev projekta, razviti na-
daljnje izobraževalne dejavnosti ter 
okrepiti zmogljivosti lokacij ZED. 
Med nosilci ZED so velike razlike 
zlasti zaradi pomanjkanja kadrov.

Gerald Wagenhofer je spregovoril 
o EHL@N, mreži 19 partnerjev in 
devetih pridruženih partnerjev. Sle-
dile so predstavitve dobrih praks šti-
rih nosilcev ZED. Slovenski pred-
stavnici mag. Damjana Fortunat 
Černilogar (Tolminski muzej) in Mi-
lojka Magajne (Mestni muzej Idrija) 
sva predstavili naše dejavnosti in iz-
kušnje v povezavi z ZED, ki ga nosi-
ta Spominska cerkev Sv. Duha v Ja-
vorci in Partizanska bolnica Franja. 
Izpostavljeno je bilo gostovanje raz-
stave Tolminskega muzeja Spo-
minska cerkev Sv. Duha v Javorci – 
»bazilika miru«, s katero smo lani šir-
ši javnosti predstavili evropski po-
men in vrednote, ki jih Javorca pred-
stavlja. Razstava je gostovala v Be-

ljaku, Pragi in na Reki. Predstavljene 
so bile tudi druge dejavnosti muzeja 
in Občine Tolmin, dogodki, ki so se 
zvrstili v Javorci, ter nove pridobitve: 
digitalizirana razstava muzeja, nova 
spletna stran Javorce, posodobljena 
zgibanka Turizem Dolina Soče ter 
spominki, ki so jih za trgovino Tol-
minskega muzeja izdelali uporabniki 
Varstveno delovnega centra Tolmin. 
Dobre izkušnje, vezane na ZED, so 
večja medijska izpostavljenost, zani-
manje za gostujočo razstavo Tol-
minskega muzeja, delo z mladimi in 
starejšimi, povečan obisk Javorce, 
mreženje nosilcev ZED v juniju 2018 
v Cerknem in Tolminu, pa tudi to, da 
je spominska cerkev ohranila prvot-
ni namen in da se v njej vsako leto 
zvrstijo vsaj štiri bogoslužja. V pove-
zavi s Partizansko bolnico Franja je 
bilo predstavljeno sodelovanje 
Mestnega muzeja Idrija z Muzejem 
krapinskih neandertalcev.

Predstavitve dobrih praks so bile ko-
ristne za vse, saj omogočajo izme-
njavo idej, dejavnosti in razmislek o 
medsebojnem sodelovanju. Udele-
ženci smo si ogledali muzej Hiša 
evropske zgodovine. Naslednji dan 
je po uvodnih predstavitvah delo po-
tekalo po skupinah. Razprava je tek-
la o bližajoči se Evalvaciji ZED 2020 
in skupni promociji ZED.
mag. Damjana Fortunat Černilogar, 
direktorica Tolminskega muzeja

DNEVI EVROPSKE KULTURNE 
DEDI[^INE V TOLMINU
Tolmin – Oktobra se je v starem 
mestnem jedru v Tolminu odvil do-
godek pod okriljem Dnevov evrop-
ske kulturne dediščine z naslovom 
Bejn, a b’ se ki igral?. Organizirali so 
ga Varstveno delovni center (VDC) 
Tolmin, Tolminski muzej ter Vzgojno 
varstveni zavod llke Devetak Bignami.

NA KONFERENCI ZNAKA EVROPSKE DE-
DIŠČINE V BRUSLJU je bila kot primer dobre 
prakse predstavljena tudi Javorca. To ji je pri-
neslo večjo prepoznavnost med nosilci Zna-
ka evropske dediščine. O možnostih skupne 
promocije in novih skupnih projektih pa so že 
stekli pogovori. Foto: Milojka Magajne
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tik: razvoja TNP, upravljanja trajno-
stnega turizma in sobivanja z veliki-
mi zvermi.

Posoški župani so tudi tokrat izra-
zili globoko nestrinjanje in ogorče-
nost, da še vedno ni prišlo do razpo-
reditve sredstev, ki jim pripadajo po 
53. členu Zakona o TNP. Ta bi olaj-
šala poslovanje občin, ki imajo z 
urejanjem infrastrukture in naselij na 
območju TNP velike stroške. Kobari-
ški župan Marko Matajurc pa je na 
predstavnike Javnega zavoda TNP 
naknadno naslovil tudi pričakovanje 
in pobudo, da se v bližnji prihodno-
sti opredelijo glede uporabe klora v 
vodovodnih sistemih v parkovnih 
občinah in do predloga o njegovi uki-
nitvi. »V TNP so pravila igre jasna, 
strogo določena, spoštovanje pa strogo 

nadzorovano z namenom, da bi se 
zaščitilo njegovo občutljivo biosfero. 
Po drugi strani pa velike količine klo-
rirane vode iz vodovodnih sistemov 
pristanejo v naravi, tudi zato, ker je 
pri vodohranih treba zagotoviti odliv 
dela vode v naravo,« je kobariški žu-
pan pojasnil, da eno z drugim ne gre 
skupaj, saj gre za umetno pridoblje-
no organsko spojino.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Gasilci se pripravljajo na 
130-letnico

Kobariški gasilci odštevajo tedne 
do leta 2020, v katerem bodo vse 
leto obeleževali 130-letnico delovanja 
Prostovoljnega gasilskega društva 
(PGD) Kobarid. Enega pomembnej-
ših korakov v leto praznovanja so 

storili s selitvijo svojega najstarejšega 
vozila, tako imenovane Kadorne, v 
Zasavje. Gre za začasno selitev, saj 
so po letih prizadevanj v okviru stra-
teškega čezmejnega projekta WALK- 
ofPEACE prišli do sredstev za njegovo 
obnovo. V zahteven izziv je zagrizlo 
podjetje Ekoen iz Zasavja, ki se je 
uspešno prijavilo na razpis Posoške-
ga razvojnega centra. Po kobariškega 
starostnika se je pripeljal kar direktor 
in solastnik podjetja Metod Kurent, 
ki se ga iz zlatih časov slovenskega 
relija spominjamo kot sovoznika An-
dreja Jereba, s katerim sta osvojila 
številne lovorike. Kurent skupaj s 
poslovnim partnerjem vodi podjetje, 
ki se ukvarja z restavratorstvom sta-
rih avtomobilov, vseeno pa je priznal, 
da je tokratni izziv tudi zanj pose-

ben, saj tako starega avtomobila še 
niso imeli v rokah. Gre za vozilo 
Fiat 15 TER iz leta 1911, ki je ime 
dobilo po generalu italijanske vojske 
v prvi svetovni vojni Luigiju Cadorni.

Vozilo je kobariškim gasilcem oko-
li leta 1940 dodelilo takratno gasilsko 
poveljstvo v Gorici, pred tem pa je 
štirikolesnik služil drugim gasilskim 
enotam v regiji. Vozili so ga do leta 
1960, ko so ga zamenjala novejša in 
modernejša vozila. V prihodnjih me-
secih bodo Kadorno v Zasavju teme-
ljito prenovili, restavrirali stare dele, 
povsem na novo pa namestili zavore, 
tako da bo povsem pripravljeno tudi 
za nove vožnje. V Kobarid naj bi se 
vrnila sredi prihodnjega leta, v kate-
rem bo PGD Kobarid slavil 130-letni-
co delovanja. Gasilci upajo, da bodo 

KOBARID JE NOVEMBRA GOSTIL FORUM ZAINTERESIRANE JAVNOSTI TRIGLAVSKEGA 
NARODNEGA PARKA. Gre za pomembno srečanje, na katerem predstavniki številnih institucij, 
zavodov in društev s svojimi predlogi ter idejami lahko prispevajo k viziji razvoja in dela parka v 
prihodnjih letih.

KOBARIŠKI GASILCI SO SE NOVEMBRA ZAČASNO POSLOVILI OD 108 LET STARE KA-
DORNE, ki jo bo podjetje Ekoen temeljito prenovilo, restavriralo stare dele in na novo namestilo 
zavore. Ob tej priložnosti so se še enkrat zahvalili tudi vsem, ki so jim pomagali pri nabavi teh-
ničnega vozila (HTRV) Ford Ranger 3.2, Limited.

Utrinki

Dnevi evropske kulturne dediščine 
so skupna akcija številnih evropskih 
držav pod okriljem Sveta Evrope in 
Evropske komisije. Letošnja obširna 

tema je zajemala zabavo, razvedrilo, 
prosti čas in umetnost. Zato so or-
ganizatorji dogodka ponudili obisko-
valcem številne načine zabave brez 

DOGODEK BEJN, A B’ SE KI IGRAL? je pod okriljem Dnevov evropske kulturne dediščine po-
tekal oktobra v starem mestnem jedru v Tolminu. Organizatorji so obiskovalcem ponudili števil-
ne načine zabave brez sodobne tehnologije – igre naših babic in dedkov.

sodobne tehnologije. Obiskovalci so 
se kratkočasili z igrami naših babic 
in dedkov, ki jih je predstavil Ludvik 
Janež iz Čadrga. Svojo spretnost 
so preizkušali na hoduljah in ustvar-
jali z naravnimi materiali (izdelovali 
so punčke iz ličkanja, risali z ogljem 
na soške kamne). Na fontani so se 
vrteli mlinčki, ki so jih izdelovali s 
pomočjo zaposlenih v Triglavskem 
narodnem parku. Ogledali so si  
lahko tudi razstavo starih igrač, ki jo 
je pripravil Tolminski muzej.

Celotno dogajanje so s pevskimi in 
plesnimi točkami popestrili lajnar, 
Kulturno društvo Folklorna skupina 
Razor, otroci iz vrtca ter uporabniki 
VDC Tolmin. Dogodka se je udeleži-
la tudi predstavnica Zavoda za varo-
vanje kulturne dediščine Slovenije 
Alenka di Battista.
Besedilo in foto: Vesna Lapanja, 
skupinski habilitator

SLAVNOSTNO OBELE@ILI  
200 LET [OLSTVA NA MOSTU 
NA SO^I
Most na So~i – Leto 2019 je za OŠ 
Dušana Muniha Most na Soči jubi-
lejno, saj obeležujemo častitljivo 
200-letnico šolstva. V dveh stoletjih 
delovanja – od šole za silo, enoraz-
rednic, dvorazrednic … do današnje 
devetletke – se je zbralo veliko dra-
gocenih spominov. Na počastitev 
obletnice smo se začeli pripravljati 
že v lanskem šolskem letu. Številne 
dejavnosti, v katere smo poskušali 
vključiti kar največ otrok in učencev, 
so skušale slediti prehajanju časa iz 
preteklosti v sedanjost za prihod-
nost.

Izšla je jubilejna številka šolskega 
glasila Mišelovka in izdali smo jubi-
lejni koledar za leto 2020. Oblikova-
na sta bila poseben logotip šole in 
spominska razglednica. Posneli 
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tedaj že postavili tudi temeljni kamen 
za nov reševalni center na obrobju 
Kobarida. Predpriprave na izgradnjo 
so se že pospešeno začele. Arhitekt 
Andrej Čopič je predstavnikom ga-
silcev, civilne zaščite in občine konec 
novembra predstavil idejno zasnovo 
projekta in jih pozval, naj mu v nas-
lednjih tednih pošljejo pripombe. 
Razložil je možnost umestitve objek-
ta na predvideno lokacijo in možne 
vstopno-izstopne točke, obenem pa 
poudaril, da bi bila umestitev garaž 
in izvozov lažja, če bi Občina Koba-
rid pridobila tudi krak parcele, ki je 
trenutno v lastništvu podjetja TIK. V 
idejni zasnovi je predvidena tudi iz-
gradnja heliporta. Čopič je pojasnil, 
kako bi bili razporejeni prostori v 
centru in okolici.

Predstavitev je med prisotnimi na-
letela na pozitiven odziv. Predsednik 
PGD Kobarid Sašo Rosič je bil zado-
voljen, svetovalec kobariškega župa-
na za okolje in prostor Marko La-
vrenčič pa je poudaril, da bi moral 
biti cilj pridobitev gradbenega dovo-
ljenja do konca leta 2020. Sestanka 
se je na povabilo kobariškega župana 
udeležila tudi direktorica podjetja 
TIK Petra Borovinšek, ki so ji priso-
tni pojasnili, kaj bi pridobili z delom 
parcele v njihovem lastništvu, ki se 
zajeda v lokacijo, predvideno za 
gradnjo. Zagotovila je, da bo doku-
mentacijo idejne zasnove podrobno 
pregledala in županu podala informa-
cijo o možnostih, ki so na voljo.

Besedilo in foto: 
Tanja Volarič Karlo

Doktorici pravnih znanosti 
kar {tiri najvi{ja priznanja

Vsakič, ko do zaposlenih na Obči-
ni Kobarid prispe novica o posebnem 
dogodku ali dosežku, za katerim sto-
ji kateri od njenih prebivalcev, je 
čutiti neizmerno zadovoljstvo. Letos 
prihajajo prav posebne novice iz slo-
venskih pravnih krogov. 30-letna doc. 
dr. Bruna Žuber iz Kreda pušča velik 
pečat v vseh pravnih sredinah, v ka-
terih deluje, in bo leto 2019 zaključi-
la s kar štirimi prestižnimi pravnimi 
nagradami, ki ji jih je za njeno izje-
mno znanstveno, raziskovalno in 
pedagoško delo podelila stroka v 
Sloveniji.

Pravna fakulteta (PF) Univerze v 
Ljubljani je Žuberjevi za njeno od-
mevno delo na področju obštudijskih 

dejavnosti že aprila podelila prizna-
nje za izjemne dosežke, istega dne 
pa je na Dnevu fakultete prejela še 
nagrado za izjemne znanstvene do-
sežke. Oktobra ji je Zveza društev 
pravnikov Slovenije zaradi njenega 
poglobljenega in odmevnega razisko-
valnega dela ter uspešnega prenaša-
nja znanj v praktično uporabo pode-
lila priznanje za mlado pravnico leta 
2019, kar je najvišja cehovska nagra-
da v Sloveniji. V začetku decembra 
pa ji je Univerza v Ljubljani podelila 
svečano listino mladim visokošol-
skim učiteljem in sodelavcem za iz-
jemne pedagoške in raziskovalne 
dosežke.

Žuberjeva je na PF Univerze v Lju-
bljani docentka na Katedri za uprav-
no pravo, je pa tudi višja pravosodna 

svetovalka na Vrhovnem sodišču Re-
publike Slovenije in zunanja strokov-
na sodelavka Inštituta za javno upra-
vo pri PF v Ljubljani. S sklepom 
Vlade Republike Slovenije je imeno-
vana članica Medresorske delovne 
skupine za pripravo izhodišč za spre-
membe in dopolnitve zakonodaje, ki 
ureja referendum in referendumsko 
kampanjo. Od junija je članica delov-
ne skupine za pripravo pokrajinske 
zakonodaje. Kot pravna strokovnjaki-
nja aktivno sodeluje tudi pri pripravi 
zakonodaje na drugih področjih jav-
nega prava. Je članica Upravnega 
odbora in Habilitacijskega odbora PF 
v Ljubljani. Kot vabljena predavatelji-
ca se udeležuje odmevnih mednaro-
dnih konferenc v Sloveniji in tujini, 
kot gostujoča predavateljica pa gos-

ZAPOSLENI NA OBČINI KOBARID ČUTIJO NEIZMERNO ZADOVOLJSTVO, ko do njih prispe novica o posebnem dogodku ali dosežku, za katerim 
stoji kateri od njenih prebivalcev. Letos jih navdušujejo izjemni dosežki doc. dr. Brune Žuber, ki ji izrekajo iskrene čestitke. Foto: arhiv Brune Žuber

Utrinki

PreMOSTimo čas – Prireditev ob 200-letnici šolstva na Mostu na Soči. Foto: Foto Červ

smo dve radijski oddaji Kotiček za 
šolarje. Sedmošolci so izdelali sce-
no za prireditev. Na šolskih hodnikih 
so svoj prostor ponovno dobili pano-
ji z razstavo o zgodovini šole ter raz-
stave likovnih in fotografskih del 
učencev.

Osrednji dogodek je bila kulturna 
prireditev PreMOSTimo čas, na ka-
teri se je 22. novembra v šolski telo-
vadnici zbralo več kot 500 udele-
žencev, ki so kakorkoli povezani z 
življenjem in delom šole. Soobliko-
vali so jo učenci matične in podruž-
ničnih šol, glasbene šole, otroci iz 
vrtca, nekdanji učenci in delavci šo-
le. Prepevali so vrtčevski, otroški, 
mladinski in projektni učiteljski pev-
ski zbor. Med pomembnimi mejniki 
200-letne zgodovine so nas vodili 
nastopajoči s pestrim programom 
recitacij in spominov na šolska leta, 
z glasbo, folklornim plesom in ple-
som s trakovi, rapom in filmom.

Ravnatelj Ciril Makovec je pozdravil 
zbrane – v. d. generalnega direktor-
ja Direktorata za predšolsko vzgojo 
in osnovno šolstvo Antona Baloha, 
tolminskega župana Uroša Breža-

na, predstojnico novogoriške enote 
Zavoda RS za šolstvo Marizo 
Škvarč, predstavnike javnega življe-
nja, nekdanje in sedanje sodelavce, 
starše ter učence. Poudaril je, da 

šola ni le hram učenosti, ampak kraj 
združevanja in povezovanja. Župan 
je ob visokem jubileju čestital vsem 
za opravljeno delo in dosežke. Po-
vedal je, da se mora občina truditi 
za razvoj kraja, saj je ena od njenih 
nalog ustvarjanje primernih pogojev, 
ki bodo zagotavljali možnost razvoja, 
kar v demografsko ogroženih krajih 
ni lahka naloga. Baloh je prenesel 
pozdrave in čestitke ministra dr. Jer-
neja Pikale ter povedal, da so v slo-
venskem prostoru proslavljanja 
200-letnic šolstva redki jubileji. Pou-
daril je, da je prihodnost šole lahko 
odlična, če gojimo najvišje vrednote, 
ki si jih v slovenskem prostoru želi-
mo. Po osrednjem dogodku so si 
obiskovalci lahko ogledali učilnice in 
tematske razstave, dobili koledar ter 
prispevali prostovoljni prispevek za 
šolski sklad.
Martina Kozorog Kenda, OŠ Most na 
Soči
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tuje in predava na številnih uglednih 
tujih pravnih fakultetah. Žuberjeva je 
avtorica številnih znanstvenih del s 
področja upravnega in ustavnega 
procesnega prava, objavljenih v naj- 
uglednejših revijah ter založbah do-
ma in v tujini.
Tanja Volarič Karlo

@upan ~estital zamejcem ob 
jubileju

Vez med Kobaridom in zamejskimi 
Slovenci je bila vedno močna. Skozi 
zgodovino so se prepletale poslovne 
in prijateljske vezi sosedov, ki jih lo-
či le nekaj kilometrov ceste. Zato se 
je župan Marko Matajurc z veseljem 
odzval vabilu sosedov z druge strani 
Matajurja in se udeležil praznovanja 
visoke obletnice ene najpomembnej-
ših radijskih oddaj zamejskih Sloven-
cev. V Špetru so namreč obeležili 40 
let oddaje Nediški zvon. Gre za po-
membno radijsko oddajo za zamej-
ske Slovence v Nadiških dolinah, ki 
jo ustvarja radio Trst A, ki spada pod 
italijanski RAI.

V bogatem kulturnem programu 
so se ustvarjalci spomnili začetkov 
pred 40 leti. Sodelovali so mnogi zna-
ni obrazi z obeh strani meje. Tudi 
tokrat so se dotaknili najpomembnej-
ših tem, ki zadevajo preživetje slo-
venske manjšine na drugi strani me-

je, šole, ohranjanja narečja in jezika, 
kulturnega delovanja in medijev, 
čezmejnega povezovanja, odnosa do 
jezika … »Zamejci so bili vedno moč-
no povezani s Kobariško, omenjena 
oddaja pa je veliko prispevala k po-
vezovanju in ohranjanju narodne 
identitete manjšine, saj je v njihove 
domove 40 let prinašala slovenski 
jezik in aktualne teme. Vesel sem, da 
so me povabili. Obenem smo se ime-
li tudi priložnost pogovoriti o možno-
stih nadaljnjega sodelovanja. Sam 
iskreno upam, da bomo že v bližnji 
prihodnosti uspeli realizirati načrto-
van projekt izgradnje kolesarske steze 
proti Italiji, se je pa tokrat odprlo še 
nekaj novih idej, ki bodo zanimive 
za prihodnost,« je dejal kobariški žu-
pan Marko Matajurc.
Tanja Volarič Karlo

Otroci pri`gali sve~ke 
`rtvam v prometu

Veliko je bilo zapisanega in pove-
danega o črni statistiki posoških cest, 
ki je v tem koledarskem letu zabele-
žila osem smrtnih žrtev. Tudi nanje 
so se spomnili učenci OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid, ki so se v okviru 
svetovnega dneva spomina na žrtve 
prometnih nesreč zbrali v Kulturnem 
domu Kobarid. Ob kulturnem pro-
gramu so prisluhnili opozorilom in 

TUDI LETOS SO V KOBARIDU OBELEŽILI SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROME-
TNIH NESREČ. Pred tamkajšnjim kulturnim domom so osnovnošolci prižgali svečke kot žareč 
spomin in opomin, kako uničujoča je lahko človeška naglica in nespamet.

pozivom k premisleku o ravnanju na 
cestah v prihodnje.

Na dogodku v organizaciji Sveta 
za preventivo in varnost v cestnem 
prometu Občine Kobarid so učencem 
spregovorili predstavniki policije in 
gasilcev, predvsem pa jih opomnili, 
da prav naglica, v katero nas sili so-
dobna družba, pogosto pripelje do 
katastrofe. Posebej so se mladi za-
mislili, ko jim je komandir Policijske 
postaje Bovec Damjan Žagar pojas-
nil, da je v zadnjih 40 letih na cestah 
v Kobaridu in Bovcu umrlo toliko 
ljudi, kot zdaj šteje povprečna osnov-

nošolska generacija – to je okoli 40, 
kar predstavlja slaba dva šolska ra-
zreda. »Poskušajte si predstavljati, 
kako bi se odzvali, če bi slišali, da 
zaradi vaše krivde ni več vašega pri-
jatelja, sorodnika. Če se boste tega 
zavedali, boste v prometu ravnali, kot 
bi morali,« je otroke opozoril Žagar.

Pred kulturnim domom so nato za 
vse žrtve prižgali svečke kot žareč 
spomin in opomin, kako uničujoča 
sta lahko človeška naglica ter nespa-
met.

Besedilo in foto:  
Tanja Volarič Karlo

Utrinki

STOLETNICA TOLMINSKEGA 
U^ITELJI[^A
Tolmin – V Tolminskem muzeju so 
se novembra s predstavitvijo knjige 
Andreja Šavlija Vrsta skozi čas 
spomnili stoletnice ustanovitve slo-
venskega učiteljišča v Tolminu. Itali-
janska oblast se je odločila učitelji-
šče postaviti v Tolmin in tako zmanj-
šati pomen Gorice kot kulturnega 
središča.
Sprva ni imelo stalnega prostora in 
je gostovalo po raznih stavbah. V 
šolskem letu 1923/1924 je bil učni 
jezik še slovenski, so pa dijaki imeli 
tedensko pet ur italijanščine. Zaradi 
tako imenovane Gentilijeve šolske 
reforme je bil slovenski učni jezik 
ukinjen že naslednje šolsko leto. Do 
leta 1924 so učiteljišče obiskovali 
dijaki iz vse Primorske, ki so bili do 
leta 1925 izključno slovenskega po-
rekla. Da so ga lahko obiskovali od 
drugje, je bil ob začetku delovanja 
urejen dijaški dom v Skodnikovem 
konviktu. Leta 1924 so morali četrti 
letniki maturo opravljati že v Vidmu 
in to v italijanskem jeziku.
Po tem se je učiteljišče postopoma 

preoblikovalo v italijansko gimnazijo 
oziroma licej, s šolskim letom 
1927/1928 pa je kot povsem itali-
jansko prenehalo delovati. Ponovno 
je bilo obnovljeno konec leta 1937 
kot italijansko učiteljišče, poimeno-
vano po Vincenzu Arbarellu, in kot 
takšno je delovalo do kapitulacije 
Italije. Po zlomu fašizma in koncu 2. 
svetovne vojne je slovensko učitelji-
šče ponovno zaživelo. Februarja 
1946 je potekal vpis v 1. letnik uči-
teljišča in pedagoški tečaj. Zaradi 

bojazni, da bo s šolsko reformo, ki 
se je izvajala med letoma 1958 in 
1962, Tolmin ostal brez srednje šo-
le, so z odločbo občine 13. junija 
1963 ustanovili Gimnazijo Tolmin, ki 
je po dokončni ukinitvi učiteljišča le-
ta 1968 prevzela vlogo srednješol-
skega izobraževanja.
Andrej Šavli, po rodu iz Tolmina, je 
bil eden izmed učiteljiščnikov, ki so 
morali leta 1924 maturo opravljati v 
Vidmu. Leta 1950 je bil član priprav-
ljalnega odbora za ustanovitev Mu-

zeja za Tolminsko. Na predstavitvi 
njegove knjige so urednika Mirjana 
Kontestabile Rovis in Matej Muže-
nič iz Pokrajinskega arhiva Koper 
ter dr. Savin Jogan, Vlasta Tul in 
Aleksandra Pavšič - Milost 
predstavili avtorja ter obdobje tol-
minskega učiteljišča. Izpostavili so 
dobro izobraženost učiteljev in nji-
hov velik pomen med obema vojna-
ma, v času 2. svetovne vojne ter po 
njej. Bili so gonilo kraja in območja, 
kjer so delovali. Izpostavljena je bila 
njihova vključenost in povezanost z 
lokalnim okoljem ter njihovo delova-
nje tudi izven šolskih klopi.
mag. Damjana Fortunat Černilogar

ODPRTJE NOVIH PROSTOROV 
GLASBENE [OLE PALBIN
Poljubinj – Začetki Glasbene šole 
(GŠ) Palbin segajo v leto 2006, ko 
so prvi učenci začeli z učenjem dia-
tonične harmonike. Vse do danes 
se je pri nas igranja na ta inštrument 
učilo več kot 150 ljudi. Znani smo 
tudi po tem, da združujemo harmo-
nikarje v orkester, s katerim se 

S PREDSTAVITVIJO KNJIGE ANDREJA ŠAVLIJA VRSTA SKOZI ČAS so se spomnili stoletnice 
ustanovitve slovenskega učiteljišča v Tolminu. Foto: Marko Grego
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TUDI KOBARIŠKI OTROCI SO SE PRIDRUŽILI PROJEKTU TRADICIONALNI SLOVENSKI 
ZAJTRK.

Slovenski zajtrk tudi v 
kobari{ki O[

Odkar je pred osmimi leti po slo-
venskih šolah zaživel projekt Tradi-
cionalni slovenski zajtrk, so se z njim 
seznanili že številni rodovi otrok. Z 
veseljem se mu vsako leto pridruži 
tudi kobariška osnovna šola. Osnov-
nošolci in otroci, ki obiskujejo vrtec, 
so ponovno ugriznili v kos kruha z 
maslom in domačim medom, ga 
poplaknili z lokalnim mlekom in za-
činili z jabolkom iz domače doline.

Hvalevredna akcija Čebelarske zve-
ze Slovenije, ki opozarja na pomem-
bnost in moč domače prehrane ter 

domačih izdelkov, je v preteklih letih 
zagotovo vplivala tudi na prehrano v 
šolskih institucijah po Sloveniji. Če-
tudi v 1. a razredu kobariške OŠ niso 
skrivali, da doma rade volje posežejo 
po priljubljenem lešnikovo-čokoladnem 
namazu, so priznali, da tudi med z 
vso njegovo sladkostjo z veseljem 
zajamejo.
Besedilo in foto: Tanja Volarič Karlo

Vijoli~na fasada v podporo 
boju proti raku

Svetovna javnost vsako leto 21. no-
vembra obeležuje svetovni dan raka 
trebušne slinavke. Ob tej priložnosti 

se je tudi Občina Kobarid pridružila 
svetovnemu gibanju in pročelje ob-
činske stavbe osvetlila z vijolično 
bravo. S tem je podprla kampanjo, s 
katero je v slovenskem prostoru za-
čelo Združenje EuropaColon Slove-
nija, ki zastopa bolnike z raki preba-
vil, med njimi tudi tiste z rakom 
trebušne slinavke. Več kot 50 sloven-
skih občin se je pridružilo gibanju, 
katerega kampanja poteka pod sloga-
nom Skupaj smo v tem. Po svetu pa 
so tega dne osvetlili zgradbe v več 
kot 30 državah.

Rak trebušne slinavke ima eno naj-
bolj črnih statistik; pet let po diagno-
zi živi le še okoli štiri odstotke bol-
nikov, povprečno preživetje od dia-
gnoze pa je 4,6 meseca. Na leto v 
Sloveniji zboli okoli 400 ljudi, okoli 
385 jih umre. Če za primerjavo po-
vemo, pet let po diagnozi raka dojk 
živi več kot 85 odstotkov bolnic.
Tanja Volarič Karlo

Z zabavo za dober namen
Praznični december ni le čas za 

pogled nazaj in inventuro opravljene-
ga, je tudi čas umirjanja, čas, ko se 
posamezniki sprostijo pred novimi 
izzivi v naslednjem koledarskem letu. 
V občini Kobarid se dogodki vrstijo že 
od tradicionalnega Miklavževega sej-
ma, ki ga je kobariško turistično dru-

štvo izvedlo na Miklavžev večer. V 
kulturnem domu je potekal dobrodel-
ni koncert tolminske skupine Po-
mladni dan, na svoj račun pa bodo 
prišli tudi ljubitelji gledališča. Že 14. 
decembra namreč gostuje Gledališka 
skupina Zvonko Gimnazije Tolmin, ki 
jo sestavljajo nadobudni mladi igral-
ci, njihova predstava Grenki sadeži 
pravice pa ima za seboj že vrsto upri-
zoritev, s katerimi so vsakič navdušili.

Občina Kobarid dan za tem na 
istem prizorišču organizira koncert 
ene najbolj znanih dalmatinskih 
klap, Klape Maslina. 20. decembra 
bo sledil še nastop pihalnega orkestra 
iz Cerknega, ki je svoj praznični re-
pertoar pripravil kot kombinacijo 
glasbe, šova in gledališča, zato tega 
zagotovo ne gre zamuditi. Otroke bo 
23. decembra po ogledu otroške 
predstave pozdravil dedek Mraz. Ko-
nec leta, 28. decembra, pa se v Ko-
barid vrača Matjaž Javšnik s kome-
dijo Razočarana gospodinja. Občina 
Kobarid 27. decembra vabi še na 
božično-novoletni koncert Slovenske-
ga okteta, ki bo potekal v kobariški 
cerkvi, vsi prostovoljni prispevki tega 
večera pa bodo namenjeni posoške-
mu društvu za zdrave dojke, ki veli-
ko energije vlaga v pomoč tistim, ki 
jih prizadene ta zahrbtna bolezen.
Tanja Volarič Karlo

Utrinki

predstavimo na marsikateri priredi-
tvi. Leta 2016 smo naredili velik 
koncert ob 10-letnici delovanja, kjer 
smo zaigrali z vsemi učenci naše šo-
le in se predstavili kot velik orkester 
harmonik s spremljavo ansambla.

Novost v letošnjem šolskem letu je, 
da smo razširili ponudbo še na pou-
čevanje kitare in baritona, za katera 
je kar veliko povpraševanja. Do le-

tošnjega julija smo učili v najetih pro-
storih v Poljubinju, s prihodom nove-
ga lastnika pa smo bili primorani za 
to šolsko leto iskati nove. Že več let 
je v nas tlela želja po svojih, novih in 
modernih prostorih, ki bodo učen-
cem in učiteljem nudili kar najboljše 
možne pogoje za učenje. Ponosni 
smo na to, da smo vse to uredili v 
dobrih štirih mesecih, večinoma v 
lastni režiji.

Vrata novih prostorov smo odprli 24. 
novembra. Slovesnost se je začela z 
glasbo priložnostnega ansambla 
učencev in učiteljev naše šole, ki je 
dokaz, da glasba v Poljubinju še dol-
go ne bo izumrla. Po uvodnih bese-
dah lastnikov in mentorjev šole, An-
dreje in Andreja Lebana, smo se 
pomaknili do vhoda v šolo, kjer sva 
simbolično prerezala trak in s tem 
odprla nov hram glasbe v Poljubinju. 
V novi šoli je prostora za 60 glasbe-
nikov, ki si bodo želeli novega zna-
nja ali le utrditi starega. Med druže-
njem, ki je sledilo uradnemu delu, 
so učenci šole obiskovalce z igra-
njem razveseljevali še dolgo v večer.
Andrej Leban, GŠ Palbin

NOVEMBRA SO SLOVESNO ODPRLI NOVE 
PROSTORE GLASBENE ŠOLE PALBIN. Nji-
hova vrata so na široko odprta vsem, ki jih 
zamika želja po učenju diatonične harmoni-
ke, kitare ali baritona. Foto: arhiv GŠ Palbin

OB 90. LETNICI ROJSTVA PAVLETA KALANA, skladatelja in nekdanjega ravnatelja tolminske 
glasbene šole, so konec novembra organizirali spominski večer, na katerem so učenci predsta-
vili njegove skladbe. Foto: arhiv Glasbene šole Tolmin

PONOSNI NA GLASBENE 
USPEHE
Šolsko leto 2019/2020 smo na 
Glasbeni šoli Tolmin začeli z novim 
elanom in cilji ter s še večjim številom 
učencev. Naše programe na matični 
šoli in štirih zunanjih oddelkih obisku-
je skoraj 350 učencev; od tega 221 
učencev individualni pouk 18 instru-
mentov in petja, 52 učenk obiskuje 

ples, 67 sedanjih in nekdanjih učen-
cev sodeluje v štirih orkestrih, 20 
učencev pa v pevskem zboru. Tudi 
letos bomo izvajali nastope internega 
in javnega značaja, sodelovali s širšo 
lokalno skupnostjo ter oddajali pro-
store v najem zunanjim uporabnikom.

Nadaljevali bomo z organiziranimi 
prevozi učencev iz Bovca v Kobarid 
in s Petrovega Brda po Baški grapi v 
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Ob~ina Tolmin
Nadaljuje se sanacija ceste 
na planino Stador

Občina Tolmin je v začetku no-
vembra pristopila k drugi fazi sana-
cije pomembne občinske ceste Lju-
binj–Stador. Delavci iz podjetja Ko-
lektor CPG so se najprej lotili najbolj 
poškodovanega zgornjega odseka 
ceste v dolžini skoraj en kilometer. 
Sicer celoten projekt zajema rekon-
strukcijo 7,8 kilometra dolgega odse-
ka ceste med odcepom za Sela nad 
Podmelcem (nad Ljubinjem) in Sta-
dorjem. Predvideni ukrepi za sanaci-
jo vozišča so razdeljeni na štiri odse-
ke. Na prvem in tretjem odseku v 
skupni dolžini 4,5 kilometra je pred-
videna le preplastitev obstoječega 
asfaltnega vozišča, na bolj dotrajanih 
preostalih dveh odsekih v skupni 
dolžini 3,3 kilometra pa bo obstoječa 
voziščna konstrukcija ojačana z vgra-
dnjo dodatne tamponske nosilne pla-
sti in asfalta. Na celotni trasi ceste je 
treba urediti še odvodnjavanje ter 
sanirati oziroma izvesti nove podpor-
ne konstrukcije.

Letos in prihodnje leto občina za 
to dvoletno naložbo zagotavlja skup-
no 150.000 evrov proračunskega de-
narja. Druga faza sanacije je namreč 
predvidena v novembru in decembru 
letos ter marca in aprila prihodnje 
leto. »Dela na tej cesti so tako, kot to 

velja za druge podobne višje ležeče 
ceste, zelo zahtevna, obenem pa tudi 
časovno zelo omejena. Na eni strani 
je treba upoštevati turistično in pašno 
sezono, na drugi pa se izogibati zim-
skim razmeram, ki lahko tu trajajo 
precej dolgo. Gradbena dela so zato 
omejena na zgodnjo pomlad in pozno 
jesen, saj cesta pozimi ni vzdrževana 
in je v času snega zaprta,« posebno-
sti cest v višje ležečih predelih poja-
snjuje župan Uroš Brežan. Zaradi 
nemotene in čim bolj varne izvedbe 
načrtovanih del je na odseku od km 
6,330 do km 7,920:

• med 4. novembrom in 20. decem-
brom 2019 postavljena 24-urna 
popolna zapora prometa brez ob-
voza,

• v času zimskega mirovanja del na 
gradbišču med 21. decembrom 
2019 in 16. marcem 2020 predvi-
dena delna zapora prometa,

• med 16. marcem in 24. aprilom 2020 
predvidena popolna zapora prome-
ta od ponedeljka do petka od 8. do 
17. ure, ob sobotah pa od 8. do 15. 
ure; sicer pa mora biti cesta izven 
časa zapore normalno prevozna za 
vse vrste vozil.

Ob nedeljah in praznikih mora bi-
ti javna pot Ljubinj–Podkuk normal-
no prevozna za vsa vozila brez izjem, 
na vozišču se ne smejo izvajati ni-
kakršna dela.

Prva faza sanacije, v kateri so iz-
vajalci sanirali dober kilometer naj-
bolj poškodovanega in hkrati najvišje 
ležečega odseka, je potekala konec 
novembra lani in je Občino Tolmin 
stala dobrih 100.000 evrov lastnih 
proračunskih sredstev. V njej so na 
celotni dolžini izvedli propuste, na 
zadnjih 500 metrih pa še ostala sa-
nacijska dela, in sicer so izvedli kam-
nito-betonske zložbe ter armiranobe-
tonske krone, utrdili zgornji ustroj 
cestišča in ga asfaltirali.
Marjetka Čopi Cvek in Špela Kranjc

Brezpla~na pravna pomo~ bi 
morala postati obvezna 
javna slu`ba

Varuh človekovih pravic Peter Sve-
tina je s sodelavci 7. novembra po-
sloval v Tolminu. Pogovore sta oprav-
ljali dve skupini in sprejeli devet 
ljudi, ki so ocenili, da so jim kršene 
človekove pravice in jim pri njihovem 
uveljavljanju lahko pomaga instituci-
ja varuha. Dopoldne je varuh obiskal 
tolminsko enoto Centra za socialno 
delo (CSD) severna Primorska, OŠ 
Franceta Bevka Tolmin, v okvir ka-

CESTA NA PLANINO STADOR – Letos in prihodnje leto občina za to dvoletno naložbo zagota-
vlja skupno 150.000 evrov proračunskega denarja. Druga faza sanacije je predvidena v novem-
bru in decembru letos ter marca in aprila prihodnje leto. Foto: Boštjan Uršič

Utrinki

Tolmin ter tako skušali staršem olaj-
šati prevoze. Želimo si, da bi tudi v 
prihodnje ustvarjalna moč učiteljev, 
ki prihajajo iz različnih krajev zahod-
ne Slovenije in zamejstva, rodila ta-
ko bogate sadove kot v preteklem 
šolskem letu. Pogled nanj nas nam-
reč upravičeno navdaja s ponosom. 
Na 53 razrednih in šolskih nastopih 
je skupno zaigralo 915 učencev. 
Prav tako je 166 učencev popestrilo 
46 najrazličnejših dogodkov širom 
Posočja. Sodelovali smo z Zvezo 
Primorskih glasbenih šol (sedem 
dogodkov s 60 nastopajočih) in 
pripravili 15 javnih nastopov, na ka-
terih je sodelovalo 333 učencev. 
Štirje šolski orkestri so nastopili 
16-krat. Učenke plesnega oddelka 
so s plesno predstavo nastopile štiri-

krat. Učenci so pod skrbnim men-
torstvom učiteljev dosegali zavidljive 
rezultate na regijskih (štirje učenci), 
državnem (dve učenki) in mednaro-
dnih tekmovanjih (deset učencev). 
Pri tem je treba izpostaviti 1. nagra-
do na tekmovanju TEMSIG (oboist-
ka Ajda Sovdat) in 100 točk na 
mednarodnem tekmovanju (harmo-
nikarka Lara Fortunat). Dve učenki 
sta snemali na Radiu Koper, ena 
med njima nadaljuje svojo glasbeno 
pot na umetniški gimnaziji.
Hvaležni učiteljem, učencem in star-
šem imamo več kot dovolj razlogov 
za upanje, da glasbeno šolanje v 
tem odmaknjenem kotičku Slovenije 
še dolgo ne bo zamrlo.
Maja Klanjšček, ravnateljica Glasbene 
šole Tolmin

CÓRDOBA – (NI^) DALJNA IN 
SAMA
Córdoba ([panija) – Od 9. do 15. 
novembra smo tolminski gimnazijci v 
okviru projekta Erasmus+ »Europe-
ans on the move« obiskali špansko 
Córdobo. Kljub mrzlemu in oblačne-
mu vremenu nas je to andaluzijsko 
mesto toplo sprejelo, presenetila pa 
nas je suha in pusta pokrajina, saj 
smo navajeni visokih dreves in zele-
nih gozdov. Ob ogledu mesta so 
nas najbolj navdušile palme in naj-
večja cerkev Velika mošeja ali kot jo 
imenujejo v Córdobi »La Mezquita«. 
To je edina cerkev na svetu, kjer pod 
eno streho sobivata krščanska in 
muslimanska cerkev. V tej znameni-
tosti so nam bili najbolj všeč rdeče- 
beli stebri v muslimanskem delu.

Za temo projekta smo doma razisko-
vali uspešne zgodbe migrantov in jih 
sredi tedna predstavili drugim udele-
žencem projekta iz Danske, Islandi-
je, Nemčije in seveda Španije. Z za-
nimanjem smo spremljali tudi zgod-
be migrantov iz drugih držav ter iz-
menjali svoje izkušnje in stališča.
Za konec smo obiskali oljarno na 
podeželju; v njej se s pridobivanjem 
olja ukvarjajo že pet generacij. Ugo-
tovili smo, da je pridelava oljčnega 
olja kar zapleten proces. Olje, ki 
smo ga poskusili, je bilo tako dobro, 
da smo prepričani, da je bila to ena 
najboljših jedi, ki smo jih kdaj okusili.
Izmenjava nam je omogočila, da 
smo se v živo srečali z velikodušnimi 
in izjemnimi ljudmi, ki so nam za en 
teden odprli vrata svojega doma ter 
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Drage občanke in 
dragi občani

Zopet prihaja tisti najbolj 
čaroben čas v letu, ko narava 

počiva in mi z njo.
Leto se končuje in vsi se z 

upanjem oziramo v prihodnost 
ter razmišljamo o preteklosti. 
Govorimo o miru, družini, 
prijateljstvu, spoštovanju, 
ljubezni ter vseh lepih in 

pozitivnih stvareh. Zazremo se 
vase in si obljubimo, da bomo 

v novem letu še boljši, 
vzamemo si čas za družino in 

prijatelje.
Naj bodo prihajajoči prazniki 

in novo leto, ki jim sledi, 
navdihujoče za vse vas, 

vzemite si čas za družino, 
prijatelje, stvari, ki vas 
veselijo, predvsem pa si 

vzemite čas zase.
Naj bo novo leto polno novih 
izzivov, srečnih dni, veselja in 
smeha; v težkih trenutkih, ki 
so neizogibni del življenja, pa 
pomagajte sočloveku, dobra 

dela se vedno povrnejo.
Naj bodo lepe želje več kot le 

besede, največja darila za naše 
najdražje pa čas, ki si ga 

vzamemo zanje.

Srečno!

Uroš Brežan, župan

tere spada tudi Podružnična šola za 
izobraževanje in usposabljanje otrok 
s posebnimi potrebami, in Gimnazijo 
Tolmin ter Upravno enoto Tolmin. 
Seznanil se je z njihovim delom in 
izzivi, s katerimi se pri tem srečujejo. 
Pogovoril se je tudi s tolminskim žu-
panom Urošem Brežanom in direk-
torjem občinske uprave Davorinom 
Simčičem.

Pobudniki so predstavili predvsem 
premoženjskopravne in zemljiške te-
žave, le malo je bilo socialnih stisk. 
Varuh in sodelavci so se seznanili na 
primer s težavami pri odmeri pokoj-
nine, s predolgo ter po besedah po-
budnikov nekoordinirano in neustre-
zno komunicirano sanacijo plazu pri 
naselju Grahovo ob Bači ter primerom 
medsosedskega spora, kar pa ne sodi 
v pristojnost varuha, je na krajši no-
vinarski konferenci povedal Svetina. 
Ocenil je tudi, da se regije med seboj 
razlikujejo po tem, koliko in kaj so 
ljudje pripravljeni izpostaviti kot težavo. 
»Rdeča nit vseh poslovanj pa so osebne 
težave, ki nemalokrat izvirajo iz sla-
bega izvajanja pojasnilne vloge orga-
na,« je poudaril. »Brezplačna pravna 
pomoč bi morala postati obvezna jav-
na služba, saj ljudje celo k varuhu 
pridejo po osnovne pravne nasvete, 
kar kaže, da so predpisi prezahtevni, 
pravni postopki zanje pretežki, s tem 
pa se poveča tveganje za kršenje nji-
hovih pravic,« je Svetina ugotavljal 
tudi po tokratnem poslovanju.

Varuh je s pomočnico direktorja 
CSD-ja severna Primorska, enota Tol-
min mag. Kristino Šturm Leban go-
voril o problematiki po reorganizaciji 
CSD- jev ter izzivih, ki jih prinaša 
razpršenost prebivalstva, kar otežuje 

dostopnost do določenih storitev. 
Različne servisne službe za občane 
so se skoncentrirale v Novi Gorici, kar 
otežuje življenje ljudi na tem obmo-
čju, saj je oddaljenost mnogih krajev 
od mesta velika. »Država bo morala 
več narediti, da bodo določene storitve 
bolj dostopne ljudem, predvsem na 
območjih, kjer je prebivalstvo razprše-
no,« tudi tokrat ugotavlja Svetina. Dru-
gi izziv je tudi v teh krajih starajoča 
se družba, čemur na CSD-ju in tudi 
na občini posvečajo veliko pozornos-
ti. Starejši so zaradi oddaljenosti od 
mestnih središč precej osamljeni, ne-
kateri tudi težje poskrbijo zase, zato 
na CSD-ju izvajajo pomoč na domu. 
Občina je zagotovila prevoze starejših 
po opravkih, nekaj pa je še izzivov 
pri zagotavljanju dnevnega varstva, je 
še poudarila Šturm Lebanova.

Varuh Peter Svetina je ravnatelju 
OŠ Tolmin Vladimirju Mavriju in 
ravnateljici Gimnazije Tolmin mag. 
Branki Hrast Debeljak predstavil za-
govorništvo otrok. Dogovorili so se, 
da ga v prihodnosti predstavi tudi 
učencem in dijakom. Govorili so še o 
skrbi za otroke s posebnimi potreba-
mi, duševnem zdravju mladih ter 
izzivih, s katerimi se srečuje šola ob 
razvezah.

Načelnik UE Tolmin mag. Simon 
Leban je varuhu Svetini in direktori-
ci strokovne službe varuha Martini 
Ocepek predstavil delo UE, pri čemer 
sledijo največji koristi strank, kot na 
to vse organe v luči načela dobrega 
upravljanja Varuh človekovih pravic 
RS redno opozarja.
Nataša Kuzmič, svetovalka varuha za 
odnose z javnostmi

Delavnice o o`ivljanju 
starega mestnega jedra 
Tolmina

Po izteku spremenjenega prome-
tnega režima in ureditve na območju 
starega mestnega jedra Tolmina se 
nadaljujejo dejavnosti oživljanja tega 
območja. Pred dobrim mesecem je 
Občina Tolmin v sodelovanju s Poso-
škim razvojnim centrom izvedla prvo 
od štirih delavnic na temo oživljanja 
starega mestnega jedra, ki se odvijajo 
v okviru projekta Oživljanje starega 
mestnega jedra Tolmina. Vodil jo je 
strokovnjak s področja urejanja pros-
tora, arhitekt mag. Tomaž Krušec.

Druga delavnica se je odvijala 26. 
novembra, namenjena pa je bila bolj 
usmerjeni temi iskanja rešitev prome-
tnega režima v starem mestnem je-
dru. Izkazalo se je, da je promet v 
mestnem središču velika težava, zato 
je pogovor tekel o možnih rešitvah 
prometnega režima, kaj pomeni iz-
gradnja obvoznice za mestno jedro, 
prikazani pa so bili tudi primeri dob-
rih praks v mestih, ki so po velikosti 
primerljiva s Tolminom. Moderator 
delavnice Krušec je razdelil vprašal-
nike o urejanju starega mestnega je-
dra, analize pa bodo predstavljene na 
naslednji delavnici, ki bo 16. decem-
bra. Ta bo namenjena temi zaželenih 
dogodkov v starem mestnem jedru. 
Na zadnji delavnici, ta bo 14. januar-
ja, bo pogovor tekel o vnosu podje-
tniških vsebin v staro mestno jedro. 
Vabljeni ste, da se nam pridružite v 
Tornijevi dvorani.

Na delavnice so prek vabil, ki jih 
prejmejo v poštne nabiralnike, vablje-
ni stanovalci, poslovni subjekti in 
institucije z območja starega mestne-

Utrinki

IZMENJAVA V OKVIRU PROJEKTA ERAS-
MUS+ dijakom omogoča doživetje nepozab-
ne dogodivščine in spoznavanje velikodušnih 
ljudi. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin

dežele. Spoznali smo novo kulturo 
ter uživali tudi ob dobri hrani, še po-
sebej ob značilni cordobski omleti, 
siru in pršutu. Obisk je bil edinstvena 
izkušnja za ekipo petih dijakov in 
dveh učiteljic iz Gimnazije Tolmin, 
zato si ga bomo zapomnili za vedno.
Kaja Rejc Krebs, dijakinja Gimnazije 
Tolmin

AKTIVNA KT[-JEVSKA JESEN
Novoletne lučke, raznorazna obdaro-
vanja, prvi sneg … Veseli december 
je tukaj že lep čas, a pri Klubu tol-
minskih študentov še nismo odšli na 

praznične počitnice. Pravzaprav smo 
še vedno v istem zagonu, ki se nas 
»drži« že od začetka študijskega leta.

Poletne počitnice smo septembra 
zaključili s Frika festom, kjer smo, v 
sodelovanju z drugimi društvi in go-
stinci, združili dva tradicionalna do-
godka: Praznik frike in Kmečki pra-
znik. V oktobru smo nadaljevali s Tol-
minskimi knjigojedci, knjižnim klu-
bom, na katerem smo tokrat prebirali 
že drugo knjigo – Alamuta. Z dogod-
kom bomo nadaljevali tudi v januarju, 
ko bomo skupaj premlevali utopični 
roman Ne zapusti me nikdar, ki ga je 
napisal Kazuo Ishiguro. Oktober 
smo zaključili tradicionalno: z Bruco-
vanjem, kjer je skupina Joker Out 
oživila Bugatti, bruce pa smo tudi 
uradno sprejeli medse.
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ga jedra. Prek občinske spletne strani 
in lokalnih medijev pa so na delav-
nice vabljeni tudi ostali prebivalci ter 
tisti, ki ta prostor uporabljajo.
Nika Ivančič, koordinatorka projekta

Predstavniki alpskih mest in 
okoljsko odgovorni mladi v 
Sonthofnu

Bavarsko mesto Sonthofnu je 18. 
in 19. oktobra gostilo predstavnike 
združenja Alpsko mesto leta. Pro-
gram je obsegal drugo letno skupšči-
no združenja in srečanje mladih, ki 
so sodelovali v projektu Erazmus+, 
poimenovanem LOCAL (»Low Car-
bon Alpine Lifestyle«). Občino Tol-
min sta na skupščini zastopala župan 
Uroš Brežan, ki je bil tokrat znova 
izvoljen za podpredsednika združe-
nja Alpsko mesto leta v naslednjem 
mandatu, in Jana Podgornik s Poso-
škega razvojnega centra. Med drugim 

so na skupščini obravnavali še pro-
račun za leto 2020 ter se seznanili z 
dejavnostmi v letošnjem alpskem 
mestu leta Morbegno, v drugih čla-
nicah združenja in z napredovanjem 

projektov sekretariata.
V mednarodnem projektu LOCAL, 

vezanem na nizkoogljični način živ-
ljenja v Alpah, so sodelovali mladi iz 
alpskih mest leta, med njimi tudi 
Gimnazija Tolmin, ki so jo v Sontho-
fnu zastopale ravnateljica mag. Bran-
ka Hrast Debeljak ter dijakinji Klara 
Lužnik in Mara Mei Leban. Udele-
ženci so na delavnicah razmišljali o 
podnebnih spremembah, si zastavlja-
li vprašanja ter snovali ideje in pobu-
de za večjo kakovost življenja mladih 
v alpskih mestih. Kaj lahko storijo za 
bolj čisto okolje in kako jih lahko 
alpska mesta pri tem podprejo? 
Zaključke so nato na sklepnem do-
godku posredovali »svojim« župa-
nom.

Naslednje srečanje združenja Alp-

sko mesto leta bomo predvidoma 
marca prihodnje leto gostili v Tolmi-
nu. Prvo generalno skupščino v letu 
2020 bodo obogatili tematske delav-
nice in srečanje mladih predstavni-
kov iz občin, ki so članice združenja 
Alpsko mesto leta – trenutno jih je 17.
Špela Kranjc

Alpe kot kulturna delavnica
Letna konferenca Društva za 

varstvo Alp CIPRA je potekala 25. in 
26. oktobra v osrčju švicarskih Alp, 
v mestu Altdorf. Udeležili so se je 
tudi predstavniki CIPRA Slovenija, 
med njimi član upravnega odbora 
CIPRE International s Posoškega ra-
zvojnega centra Miro Kristan, v ime-
nu Občine Tolmin pa sem na njej kot 
predstavnica kulturnih institucij so-

DRUGO LETNO SKUPŠČINO DRUŠTVA ALPSKO MESTO LETA V SONTHOFNU JE OBOGATILO SREČANJE MLADIH, ki so sodelovali v projek-
tu LOCAL, vezanem na nizkoogljični način življenja v Alpah. Predstavnikom alpskih mest so predstavili ugotovitve, kako jih lahko podprejo pri nji-
hovemu prizadevanju za bolj čisto okolje. Foto: arhiv društva Alpsko mesto leta

V OKVIRU PROJEKTA OŽIVLJANJE STAREGA MESTNEGA JEDRA TOLMINA potekajo delav-
nice, na katerih želita Občina Tolmin in Posoški razvojni center pridobiti mnenja stanovalcev 
in uporabnikov tega območja. Foto: arhiv PRC

Utrinki

Konce tedna deževnega novembra 
smo nato preživljali na delavnicah v 
sklopu dogodka NoVEMber. Na prvi 
smo se izobraževali o oglaševanju 
na družbenih omrežjih, sledili sta 
delavnica Microsoft PowerPoint, 
kjer smo po korakih ustvarili vizualno 
atraktivno predstavitev, in potopisno 
predavanje Od Aljaske do Nika-
ragve, kjer smo poslušali o delu v tu-
jini. Končali smo z delavnico Adobe 
Lightrooma, kjer smo se učili obde-
lati fotografijo tako, da zaživi. V de-
cembru pa smo bili spet dobrodelni 
– že četrto leto zapored smo izvedli 
dogodek Božiček za en dan, v sklo-
pu katerega delujemo kot zbirno 
mesto za darila, ki jih vsak lahko po-
dari otroku oziroma starostniku v sti-
ski. Glede ostalih dogodkov pa vas 
pustimo v prazničnem pričakovanju 
– kliknite na FB ali Instagram, kjer 
sproti objavljamo svoje dejavnosti.
Ana Žuber, aktivistka Kluba tolminskih 
študentov

MEDGENERACIJSKO  
DRU@ENJE V VRTCU 
PODMELEC
Podmelec – Je lahko še kaj lepše-
ga, kot da se v prijetni družbi podaš 
na bližnji hrib, se naužiješ jesenske-
ga sonca in napolniš baterije s pozi-
tivno energijo? Tako dobro so se 17. 
oktobra počutili podmelški otroci, 
njihovi starši, stari starši in njihove 
vzgojiteljice. Kolona planincev je 
štela 60 nasmejanih obrazov. V 
sklopu vseslovenskega projekta 
Simbioza giba so se izpred vrtca po-
dali po vznožju Tlake do prekrasne 
gozdne jase na Zaslaf.

Med potjo je bilo veliko časa za 
sproščen klepet, opazovanje narave 
in nabiranje gob dežnikaric. Otroci 
so ponosno stopali s planinskimi 
nahrbtniki na rami, najhitrejši pa so 
imeli možnost pokazat športno 
vztrajnost pri teku v strmi breg. Na 
cilju je skupino pričakal lovec Vlado 

PODMELŠKI OTROCI SO SE V SKLOPU PROJEKTA SIMBIOZA GIBA skupaj s starši, starimi 
starši in vzgojiteljicami podali po vznožju Tlake do prekrasne gozdne jase na Zaslaf. Foto: Bran-
ko Humar

Perše, ki je preveril znanje otrok o 
divjadi v naših gozdovih in nas iz lov-
ske preže fotografiral za spomin na 
prijeten pohod.

Gozdna jasa na Zaslaf je znana tudi 
po močili, v kateri živijo čisto prave 
zlate ribice, zato si je vsak pohodnik 
lahko zaželel tri skrite želje. Ena je 
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delovala Špela Mrak iz Kinogledali-
šča Tolmin. Tokratno srečanje se je 
namreč odvijalo pod nekoliko nena-
vadnim, a zanimivim naslovom Alpe 
kot kulturna delavnica. Tolmin je na 
konferenci zastopal vizijo društva 
Alpsko mesto leta, katerega član je 
od leta 2016, naziv pa nosi s pono-
som na uspešna prizadevanja v sme-
ri naravi prijazne, družbeno odgovor-
ne politike.

Ideja konference o povezavi med 
kulturo in Alpami temelji na zaveda-
nju, da je kultura izraz stanovitnosti 
in sprememb ter da ima moč, da 
povzroča spremembe, ki temeljijo na 
sedanjih vrednotah in tradiciji. V tem 
smislu se tudi uporablja v okviru re-
gionalnega razvoja. Kultura povezuje 
in utrjuje to, kar že obstaja, odpira 
prostor za nove pobude, rahlja za-
ostritve, pod vprašaj postavlja do-
mnevne realnosti in vzpostavlja no-

ve. Predstavljen je bil primer dobre 
prakse povezovanja kulture in lokal-
ne politike izpostavljen na odnosu 
Zavoda za kulturo, šport in mladi-
no, Kinogledališča Tolmin (ZKŠM) 
ter Občine Tolmin. Prispevek je pov-
zel, kako ta odnos deluje in kateri 
okvirni pogoji so potrebni, da lahko 
kulturne pobude prispevajo tako k 
zadovoljstvu vpletenih ter ob enem 
stremijo k višjim ciljem, na primer k 
trajnostnemu razvoju v Alpah in iz-
boljšanju demografskih trendov. Kul-
turna institucija, kot je Kinogledali-
šče Tolmin, mora opolnomočiti vse 
vpletene akterje, da je lahko kulturno 
življenje posrednik med lokalnim 
prebivalstvom in vsem zunanjim, kar 
moderna družba potrebuje: aktiviz-
mom, kritičnostjo mišljenja, inovativ-
nostjo, sodelovanjem in drugimi 
vrednotami. Poslanstva kinogledali-
šča ne dojema le kot kulturne usta-

nove, ki je kraj kratkočasja, doživetja 
in novega; nasprotno: pomembnejši 
je moment spodbujanja izobraževa-
nja, objektivnosti in novih perspektiv. 
Kultura in umetnost sta vsekakor 
pomemben gradnik identifikacije lo-
kalne družbe mesta in občine Tol-
min. Kultura na območju Alp odpira 
potencial za nadaljnji razvoj, pri če-
mer sta doprinos in podpora lokalne 
politike temeljna, vlaganja v kulturo 
pa glede na izkušnje upravičena, saj 
se značaj in zavest prebivalstva tudi 
skozi kulturo konstituira v preteklo-
sti, sedanjosti in prihodnosti.
Špela Mrak, ZKŠM Tolmin

Zakaj je kino v mestu 
pomemben?

Letošnji Ljubljanski mednarodni 
filmski festival Liffe, ki je največji 
slovenski filmski festival, je bil že 

jubilejni 30. po vrsti. V njegovem 
okviru je 14. novembra potekalo stro-
kovno srečanje Art kino mreže Slo-
venije v soorganizaciji Cankarjevega 
doma in Skupnosti občin Slovenije. 
V luči snovanja Strategije delovanja 
Art kino mreže Slovenije 2020–2025 
in praznovanja 10-letnice delovanja 
združenja v letu 2020 je izostrilo pre-
gled delovanja Art kino mreže Slove-
nije v preteklem desetletju. Vse od 
ustanovitve je njen član tudi Kinogle-
dališče Tolmin.

Na vprašanji, kaj je prinesla digiti-
zacija kinematografov ter kaj lahko 
skupaj naredimo za rast in razvoj 
kulture v lokalnih skupnostih po vsej 
Sloveniji, je na omenjenem strokov-
nem srečanju med drugim odgovarjal 
tudi župan Občine Tolmin Uroš Bre-
žan. Izpostavil je primer dobre pra-
kse – prenovo tolminske kinodvorane 

PRIMER DOBRE PRAKSE POVEZOVANJA KULTURE IN LOKALNE POLITIKE je na letni kon-
ferenci organizacije CIPRA v švicarskem Altdorfu predstavila koordinatorka programa Kinogle-
dališča Tolmin Špela Mrak. Foto: Caroline Begle

ŽUPAN UROŠ BREŽAN JE NA STROKOVNEM SREČANJU ART KINO MREŽE SLOVENIJE v 
okviru največjega slovenskega filmskega festivala Liffe predstavil primer dobre prakse – preno-
vo tolminske kinodvorane in njeno programsko oživitev. Foto: arhiv Art kino mreže Slovenije

Utrinki

zagotovo bila tudi ta, da bi se gene-
racije različnih starosti tudi drugo le-
to povezale in dejavno preživele je-
sensko popoldne.
Špela Krivec, vzgojiteljica, vrtec 
Podmelec

@UPAN OBISKAL STOLETNO 
MARIJO
Tolmin – V tolminski enoti Doma 
upokojencev Podbrdo je bil 23. no-
vember vesel dan, saj so praznovali 
sto let Marije Kavs iz Soče oziroma 
Vasi na skali. Pod vodstvom bovške-
ga župana Valterja Mlekuža jo je 
obiskala delegacija z Bovškega, ki 
so jo sestavljali Jožica Kavs iz Ob-
čine Bovec, bovški župnik in dekan 
Vilijem Čušin, predstavniki Rdeče-
ga križa Slovenije, župnijske Karitas 
in društva upokojencev, ter ji ob vi-
sokem jubileju iskreno čestitali.

Že vhod v dom upokojencev je naz-
nanjal, da je ta sobotni dan pri njih 

nekaj posebnega. V večnamenskem 
prostoru so proslavili sto let Marije 
Kavs, čeprav ji glede na njen izgled 
in korajžo nihče ne bi dal toliko let. 
Njeno življenje, ki ni bilo lahko, je 
predstavila njena vnukinja, slavljen-
ka pa je bila obkrožena z družinski-
mi člani. Župan je slavljenki vesel in 
ponosen zaželel še veliko lepih in 
srečnih dni, šopek cvetja pa naj ji da 
dodatnih moči.

Pred slavljenko Marijo so pripeljali 
torto, nakar je ta vstala in brez težav 
vpihnila svečke na njej, prav tako pa 
izvedla tudi prvi rez. Ob voščilih, pri 
katerih so bile izrečene želje za veli-
ko zdravja, je Marija odgovarjala: 
»Če je življenje, naj bo pa še zdrav-
je,« in tudi sama opisala del svojega 
življenja.

Na vprašanje, kako ji je uspelo ohra-
niti tak spomin vse do stotega leta, 
pa je Marija brez pomisleka odgovo-
rila: »Jaz sem za to prosila gospoda 

Boga! Dejala sem, da vsaj spomin 
mi pustite, drugo pa bo že šlo.« 
Vsem se je zahvalila za pripravljeno 
praznovanje in požela bučen aplavz.
Besedilo in foto: Milan Štulc

ALEKSANDRINKE SO BILE 
TUDI IZ BA[KE GRAPE
Nedavna strokovna ekskurzija čla-
nov Društva Baška dediščina (DBD) 
je bila prepletena z zgodbo o Ale-
ksandrinkah. Žene in dekleta iz Go-
riške so namreč od druge polovice 
19. stoletja, ko so začeli graditi  
Sueški prekop, pa do začetka druge 
vojne množično odhajale v Egipt, 
kjer so pri družinah evropskih podje-
tnikov delale kot kuharice, sobarice, 
varuške, dojilje in šivilje ter bile zelo 
cenjene.
Najprej so se ustavili v Križu pri Tr-
stu, od koder izhaja najbogatejša 
Aleksandrinka in Slovenka nasploh 
Joža Sedmak, poročena Finney. 

MARIJA NA PRAZNOVANJU SVOJEGA VI-
SOKEGA JUBILEJA. Dogodek je hudomuš-
no pospremila s komentarjem: »Ja, te mlade 
ukop pašemo!«
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in njeno programsko oživitev. Za 
uspešno zgodbo mestnega kinemato-
grafa in njegov pomen za življenje v 
lokalni skupnosti so po Brežanovem 
mnenju zaslužni različni akterji – za 
primernost infrastrukture predvsem 
odločitve in spodbuda lokalnih poli-
tičnih struktur, za vsebinsko in kon-
tinuirano delovanje pa kadrovska 
zasedba zaposlenih v zavodu. Izku-
šnje drugih sodelujočih, na primer 
Mestne občine (MO) Ljubljana, MO 
Nova Gorica in Občine Pivka, kaže-
jo podobno, saj premišljena, strate-
ška politika lokalne skupnosti odlo-
čilno posega na polje popularizacije 
kulture za vse generacije, trdna pod-
pora ustanoviteljev pa krepi kulturno 
sodelovanje in povezovanje med iz-
obraževalnimi in drugimi javnimi 
zavodi.
Špela Mrak, Zavod za kulturo, šport in 
mladino občine Tolmin

Za vajo so gasili dom 
upokojencev

Ob izteku letošnjega meseca po-
žarne varnosti je Gasilska zveza 
(GZ) Tolmin 25. oktobra pripravila 
občinsko gasilsko vajo na objektu 
tolminske enote doma upokojencev. 
»Z vidika varstva pred požarom in 
ukrepanja ob požaru so starostniki 
posebej ogrožena skupna. Zaradi 

zmanjšanih sposobnosti zaznavanja, 
omejenega gibanja in različnih bolez-
ni so v primeru požara bistveno bolj 
ranljivi kot ostali del populacije,« so 
svojo odločitev pojasnili organizatorji.

V taktični vaji je sodelovalo kar 74 
gasilcev iz vseh osmih prostovoljnih 
gasilskih društev GZ Tolmin, in sicer 
Prostovoljno gasilsko društvo (PDG) 
Tolmin, PGD Most na Soči, PGD Do-
lenja Trebuša, PGD Ponikve-Plano-
ta, PGD Kneža, PGD Grahovo ob 
Bači,  PGD Rut-Grant in PGD 
Podbrdo, ki so jim na pomoč prisko-

NA OBČINSKI GASILSKI VAJI, KI JO JE PRIPRAVILA GZ TOLMIN, je sodelovalo vseh osem 
prostovoljnih gasilskih društev z območja občine Tolmin, pridružili so se jim tudi kolegi iz Koba-
rida in Kanala. Aktivirani sta bili še PP Tolmin in ekipa NMP ZD Tolmin. Foto: Kristina Rutar 
Gabršček

čili kolegi iz PGD Kobarid in PGD 
Kanal. Aktivirani sta bili še Policij-
ska postaja (PP) Tolmin in ekipa 
Nujne medicinske pomoči (NMP) 
Zdravstvenega doma (ZD) Tolmin. 
Pomembno vlogo so odigrali vodstvo 
in zaposleni tolminske enote Doma 
upokojencev (DU) Podbrdo. Že pred 
izvedbo vaje se je sestal tudi Štab 
civilne zaščite Občine Tolmin, ki se 
v praksi aktivira na zahtevo vodje 
intervencije, ko okoliščine izrednega 
dogodka zahtevajo vključitev doda-
tnih sil (in sredstev). Pristojnosti vo-

denja člani sicer nimajo, zagotavljajo 
pa logistično in administrativno pod-
poro poveljniku štaba pri vodenju in 
izvajanju operativnih nalog.

Scenarij vaje je predvideval, da je 
prišlo do požara v eni od sob v 
prvem nadstropju doma upokojen-
cev. Zaposleni so obvestili center za 
obveščanje na 112 in izvedli primar-
no evakuacijo, regijski center za ob-
veščanje pa je aktiviral vse za inter-
vencijo potrebne enote, ki so na 
prizorišče prihajale ena za drugo – 
odvisno od njihove oddaljenosti. Ga-
silske enote so glede na scenarij vaje 
na objektu posredovale iz štirih sme-
ri.

Ob zaključnem postroju sta se za 
udeležbo in pripravljenost pomagati 
nasploh vsem zahvalila tudi župan 
Uroš Brežan in direktorica DU 
Podbrdo Ines Krajnik. Kot je v ime-
nu vodstva vaje povedal poveljnik GZ 
Tolmin Miha Vencelj, bodo njeno 
temeljito oceno še opravili, sicer pa 
je bila glede na prve ocene izpeljana 
uspešno in je dosegla svoj namen. »V 
sklopu vaje smo preverjali več kazal-
nikov, med drugim izvedbo evakua-
cije, delovanje sistema aktivne požar-
ne zaščite, reševanje pogrešanih, 
taktično delo gasilskih enot in štabno 
vodenje intervencije večjega obsega. 
Poleg tega smo izvedli strokovni pos-

Utrinki

Obogatela je s poroko z angleškim 
tovarnarjem. V rojstnem Križu je 
podprla gradnjo kulturnega doma, 
zavetišča in razvoj ribištva. Kako je 
ribolov, predvsem tun, več kot tisoč 
let dajal kruh Slovencem od Barko-
velj pa do reke Timave, je v tamkaj-
šnjem Ribiškem muzeju tržaškega 
Primorja nazorno in doživeto obra-

zložil domačin, ladijski inženir Fran-
ko Košuta. Samo v Križu je še pred 
sto leti lovilo 198 poklicnih ribičev, 
ki so imeli 62 plovil. Danes ni nobe-
nega. Poleg dokumentarne ima mu-
zej neprecenljivo nacionalno vred-
nost, saj priča o tisočletni prisotnosti 
Slovencev v Tržaškem zalivu.
Sončen dan je bil kot nalašč za spre-

hod ob morju v Trstu, kjer jih je z 
zgodbo o svoji materi Aleksandrinki 
in poznavanjem življenja v Egiptu v 
zadnjih 70 letih navdušil Gilberto 
Chivardi. Pri 80 pomladih je še ved-
no turistični vodik v Trstu in Egiptu.

Po kraškem kosilu v Avberju so obi-
skali še muzejsko zbirko fotografij in 
predmetov nekdanjih Aleksandrink v 
Prvačini. Članice Društva za ohra-
njanje kulturne dediščine Aleksan-
drink so jih sprejele v avtentičnih ob-
lačilih in s krajšim skečem. Na sre-
čanju so člani društva sprejeli ča-
stno nalogo gostitelja: z obrazi bodo 
dopolniti seznam Aleksandrink iz 
Baške grape.
Olga Zgaga, DBD

4. STROKOVNO SRE^ANJE 
TURISTI^NE ZVEZE 
GORNJEGA POSO^JA
Ba{ka grapa – Sredi oktobra je 
Društvo Baška dediščina (DBD) v 
Podbrdu gostilo strokovno srečanje 
Turistične zveze Gornjega Posočja 
(TZGP). Udeležilo se ga je več kot 
60 članov društev in podpornikov 

TZGP ter več sobodajalcev in go-
stincev.

Po dobrodošlici so v prostorih 
društva stekli pozdravni nagovori 
predsednice DBD Alenke Zgaga, 
predsednika TZGP Aljoše Križniča 
in tolminskega podžupana Tomaža 
Štenklerja. Sledila je projekcija, ob 
kateri je predsednica udeležence 
vodila po znamenitostih zgornjega 
dela Baške grape, kjer delujejo DBD 
in še dva člana zveze (Planinsko 
društvo Podbrdo in Turistično dru-
štvo Podbrdo) ter predstavila ponu-
dnike nočitev in gostinskih storitev.

Gost strokovno-izobraževalnega de-
la srečanja je bil Jan Orsič, vodja 
Kongresnega urada Ljubljana pri Tu-
rizmu Ljubljana, ki ima za seboj bo-
gate izkušnje s področja turizma, 
poslovnega turizma in vodenja med-
narodnih projektov. Skozi temo Ra-
zvoj destinacije ali ko globalno pos-
tane lokalno je na številnih primerih, 
že uvedenih v praksi, razložil, kaj 
lahko postane destinacija s pravo vi-
zijo in jasnimi cilji.

Sledil je obisk Jakovkne hiše v sta-
rem podbrškem jedru, kjer je doma-

VODNIK GILBERTO CHIVARDI (v sredini z vodniško izkaznico) je navdušil z enciklopedičnim 
poznavanjem življenja v Egiptu v času, ki je zaznamoval Aleksandrinke in danes. Foto: arhiv 
DBD
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OBČINA TOLMIN JE BILA ENA IZMED VEČ KOT 50 SLOVENSKIH OBČIN, ki so katerega od 
svojih objektov 21. novembra obarvale vijolično v počastitev petega svetovnega dneva ozave-
ščanja o raku trebušne slinavke. Foto: mag. Matjaž Kos

vet z vodstvom doma, sestal pa se je 
tudi Štab civilne zaščite Občine Tol-
min. Vaja je pokazala dober odziv 
gasilskih enot, ustrezno je bilo vode-
nje, zaznali pa smo pomanjkljivosti 
na področju prepoznavanja požarno-
varstvenih gradbeno-tehničnih ukre-
pov na objektu. Zahvala gre službi 
NMP ZD Tolmin ter policistom PP 
Tolmin za aktivno vključitev in op-
ravljeno delo na vaji. Pohvaliti mora-
mo zaposlene in vodstvo DU Podbrdo, 
enota Tolmin, ki so k vaji pristopili 
resno in zavzeto, kar se je pokazalo 
tudi pri uspešni izvedbi evakuacije,« 
je prve ugotovitve povzel Vencelj.
Špela Kranjc

Stavba ob~inske uprave za 
en ve~er vijoli~na

V počastitev petega svetovnega 
dneva ozaveščanja o raku trebušne 
slinavke smo 21. novembra stavbo 
občinske uprave obarvali v vijolično 
barvo. Tako se je tudi Občina Tolmin 
pridružila kampanji »Skupaj smo v 
tem!«, s katero je v slovenskem pro-
storu začelo Združenje EuropaColon 
Slovenija, ki zastopa bolnike z ra-
kom prebavil, med drugim tudi tre-
bušne slinavke. Osvetljene so bile 
številne stavbe v več kot 30 državah 
po vsem svetu, pridružilo se jim je 
tudi več kot 50 slovenskih občin.

Kot pojasnjujejo v združenju, v 
Sloveniji za to obliko raka vsako leto 
zboli okoli 400 ljudi, večinoma po 
65. letu. Rak trebušne slinavke je rak 
z zelo slabo prognozo, saj je petletno 
preživetje zgolj okoli petodstotno. 
Boljšo prognozo imajo tisti bolniki, 
ki so primerni za kirurški poseg ozi-
roma imajo ob diagnozi omejeno 
bolezen. Takih je le okoli 20 odstot-
kov, zato je ključno zgodnje odkriva-
nje bolezni in pravočasno posvetova-
nje z zdravnikom. V združenju Eu-
ropaColon kot dejavnike tveganja za 

nastanek raka trebušne slinavke po-
leg starosti navajajo tudi kajenje, 
prehrano, preveč bogato z mesom in 
živalskimi maščobami, sladkorno bo-
lezen, kronično vnetje trebušne sli-
navke ter dednost. Znaki raka trebu-
šne slinavke so lahko dokaj nezna-
čilni, vsekakor pa je treba nanj po-
misliti ob pojavu bolečin v žlički ali 
na sredini hrbta, tiho nastali zlateni-
ci, svetlem blatu in temnem urinu, 
opaznem nenamernem hujšanju in 
slabosti.
Marjetka Čopi Cvek

V PRIPRAVI TOLMINSKI 
ZBORNIK – VABLJENI K 
SODELOVANJU
Nova {tevilka Tolminskega zbor-
nika	bo	po	desetih	letih	znova	
iz{la	v	prihodnjem	letu.	Uredni{ki	
odbor	z	ekipo	sodelavcev	in	 
Ob~ina Tolmin	pripravljata	vse-
binsko	bogato	publikacijo	o	dru`-
benem,	gospodarskem,	kulturnem	
`ivljenju	minulega	desetletja	v	
ob~ini,	pomemben	del	je	name-
njen	domoznanskim	prispevkom.	
Prispevke	na	omenjene	teme	lahko	
do	5.	januarja	2020	predlagate	
na elektronski naslov  
zbornik2020@tolmin.si. Prek tega 
bomo	pojasnili	tudi	podrobnosti	
glede	obsega	in	oblike	ter	drugih	
morebitnih	vpra{anj.

Predstavniki ukrajinske 
samouprave se u~ijo tudi od 
Tolmina

Občino Tolmin je 14. novembra 
obiskala skupina 19 predstavnikov 
lokalne in regionalne samouprave iz 
Ukrajine, ki se je v okviru evropske-
ga programa U-LEAD z Evropo ude-
ležila 11. študijskega obiska v Slove-
niji. Slovenski partner programa je 
vladna organizacija Center za evrop-
sko prihodnost (CEP), v kateri na-

Utrinki

če turistično društvo ob predvajanju 
kratkega filma goste seznanilo s pr-
vim gorskim maratonom v Sloveniji, 
ki je prerasel v Podbrdo Trail Ru-
nning Festival.
Turistični del srečanja je potekal na 
relaciji Podbrdo–Grahovo ob Bači, 
obogatili pa so ga kar trije vodniki 
DBD. Dobro razpoloženi udeleženci 

so spoznavali Bohinjsko progo, so-
tesko Driselpoh, Prangarjev mlin, 
kovanje v Jakovi kovačiji, vetrovalno 
napravo predora Bukovo, film Na 
svoji zemlji, peščene slike Stanke 
Golob in ljudsko pesem Kariških 
čeč. Preizkusili so tudi kulinarično 
ponudbo.
Olga Zgaga, članica DBD

PREDSTAVNIKE DRUŠTEV TZGP, PODPORNIKE, SOBODAJALCE IN GOSTINSKE PONU-
DNIKE so pritegnili strokovna vsebina srečanja ter turistične zanimivosti Baške grape. Foto: 
Cveto Zgaga

MED NAJZASLUŽNEJŠIMI PROSTOVOLJCI TZS sta tudi Veri Krajnik in Pavle Lapanja. Nagra-
jencema je priznanji podelil predsednik TZS Pavle Hevka (stoji med njima). Spremljajo ju še 
društveni prijatelji in predsednik TZGP Aljoša Križnič. Foto: arhiv TZGP

PROSTOVOLJCA TZGP  
V DRU@INI NAJ 
PROSTOVOLJCEV TZS
Ljubljana – Turistična zveza Gornje-
ga Posočja (TZGP) se je 13. novem-
bra udeležila tradicionalnega sreča-
nja turističnih društev in zvez, ki ga 
je v sklopu letošnjih Dnevov sloven-

skega turizma v Ljubljani pripravila 
Turistična zveza Slovenije (TZS). 
Predsednik Pavle Hevka je pozdra-
vil in pohvalil prostovoljce za izvedbo 
številnih odmevnih turističnih priredi-
tev in za njihovo skrb za urejenost 
krajev. Poudaril je, da nemalokrat 
opravljajo delo poklicnih turističnih 
delavcev. Srečanje je bilo obogate-
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men študijskih obiskov pojasnjujejo 
kot izmenjavo dobrih praks pred-
vsem na področju socialnega in go-
spodarskega razvoja lokalne skup-
nosti, izboljšanja znanja udeležencev 
o pripravi in   izvajanju lokalnih in 
regionalnih razvojnih projektov ter 
spodbujanju sodelovanja med sloven-
skimi in ukrajinskimi občinami.

Ukrajina je samostojnost razglasila 
2. decembra 1991 in že od prvih dni 
neodvisnosti stremi k decentralizaci-
ji države, s čimer želijo povečati moč 
lokalnih oblasti ter pospešiti regional-
ni razvoj države, omogočiti ljudem 
lažji dostop do zdravstvenih storitev 
in izobraževanja, boljšo cestno in 
komunalno infrastrukturo ter učinko-
vitejšo upravo. Leta 2014 je nova vla-
da začela pospešeno izvajati projekt 
decentralizacije in do začetka letoš-
njega leta je bilo ustanovljenih več 
kot 800 teritorialnih skupnosti. »To je 
sedaj tudi osnovna raven lokalne sa-
mouprave, imenovana združena teri-
torialna skupnost ali hromada, pri 
nas občina. Te skupnosti so sestav-
ljene iz nekdaj več kot 4.000 lokalnih 
(vaških ali mestnih) svetov. Z decen-
tralizacijo se pristojnosti in finančna 
sredstva selijo z državne na lokalno 
raven, torej bližje lokalnim prebival-
cem,« je povedala Ana Novak iz CEP. 
Kot še pravi, so rezultati študijskih 

V OKVIRU 11. ŠTUDIJSKEGA OBISKA SO PREDSTAVNIKI LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI IZ UKRAJINE (večinoma je šlo za župane) 
med drugim obiskali tudi Občino Tolmin, ki so jo slovenski partnerji mednarodnega programa U-LEAD z Evropo prepoznali kot primer dobre 
prakse. Foto: arhiv programa U-LEAD z Evropo

obiskov v Sloveniji pozitivni, saj je 
od septembra lani skupno 25 občin 
obiskalo več kot 180 predstavnikov 
lokalne in regionalne samouprave iz 
vseh 24 regij Ukrajine, podpisanih pa 
je bilo 15 pisem o nameri sodelova-
nja med slovenskimi ter ukrajinskimi 
občinami.

Med pomembnejšimi je pismo o 
nameri sodelovanja med Berezivskim 
mestnim svetom (oblast Odesa) in 
Občino Tolmin, ki sta ga podpisala 
župana Uroš Brežan in Valeriy 
Grygorash. »CEP je Občino Tolmin 

kontaktiral za možnost podpisa, ker 
je ta odličen primer občine, ki je v 
želji za razvoj investirala ter uspešno 
sodelovala pri prijavah na projekte 
Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj in Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja ter veliko investi-
rala v razvoj regije, turizma, obnove 
cestne infrastrukture, načrtuje oživlja-
nje starega mestnega jedra Tolmina, 
širom Evrope in po svetu pa je pozna-
na tudi kot odlična destinacija festi-
valskega turizma,« je CEP-ovo pobu-
do Občini Tolmin za pomoč pri šir-

jenju njenih dobrih praks v Ukrajino 
pojasnila Novakova.

Gostje iz Ukrajine so se v Tolminu 
najprej srečali z županom Brežanom 
in dodobra izkoristili priložnost za 
povsem konkretna vprašanja s širo-
kega področja delovanja občinske 
uprave. Študijski obisk so zaključili 
z ogledom spominske cerkve v Javor-
ci, kjer sta jih spremljala direktorica 
Tolminskega muzeja mag. Damjana 
Fortunat Černilogar in mag. Matjaž 
Kos z občinske uprave.
Špela Kranjc

Utrinki

no s predavanji in moderatorskimi 
delavnicami. Udeleženci so skozi ži-
vahno razpravo izmenjevali izkušnje, 
sprejemali zanimive in koristne infor-
macije ter iskali nove načine pove-
zovanja, ki bodo pripomogli k učin-
kovitejšemu razvoju turizma.

TZS je v vabilu poudarila, da je 
»podlaga delovanja turističnih dru-
štev prostovoljstvo, ki ga ne more-
mo plačati, lahko pa ga nagradi-
mo«. Med prostovoljci, ki jih je pre-
poznala kot najzaslužnejše, sta tudi 
dva iz društev TZGP. Veri Krajnik je 
dobro desetletje prostovoljec v Dru-
štvu Baška dediščina. Trenutno je 
tudi podpredsednik, član upravnega 
odbora in član ekipe društvenih lo-
kalnih turističnih vodnikov. Prosto-
voljstvo ga je izoblikovalo v odgovor-
nega in samoiniciativnega turistične-
ga delavca, odprtega za potrebe 
društva ter zavzetega za promocijo 
Baške grape kot mlade turistične 
destinacije. Zadnja leta je tudi član 
Folklorne skupine Razor Tolmin. Pa-
vle Lapanja pa v svojem dolgole-
tnem turističnem udejstvovanju bo-
gati delovanje Turističnega društva 

Most na Soči. Je med najbolj dejav-
nimi prostovoljci, gonilna sila 
društvenih prireditev in nepogrešljiv 
pri promociji društva izven domače-
ga kraja ter na turističnih sejmih.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

MI-DO @E PETO LETO 
POVEZUJE VSE TRI POSO[KE 
OB^INE
Tolmin – Društvo za zdrave dojke, 
ki ima po zaslugi Danice Hrast in 
Doroteje Batistuta po novem sta-
tus humanitarne organizacije, obele-
žuje peto obletnico. Enako obletni-
co je zabeležila tudi največja 
društvena prireditev MI-DO – Miga-
nje za dojke, ki se je 16. novembra 
odvila v športni dvorani tolminskega 
šolskega centra. Na odru so se 
zvrstili številni prostovoljci in akterji, 
med njimi Nataša Benedejčič, Ti-
na Fratina Žagar, Barbara Kova-
čič, Mojca Maurič, Iris Ohojak in 
Jerca Poznič, s katerimi smo se 
prepuščali zdravilnemu zvoku tibe-
tanskih ter kristalnih posod, gongov, 
glasu in petja ter tako ustvarjali so-

MI-DO JE ŽE PETO LETO POVEZAL VSE TRI POSOŠKE OBČINE in v tolminski šolski center 
privabil več kot 280 obiskovalk in obiskovalcev. Tak odziv pove, da je tovrstno druženje, ki po-
staja oblika vzajemne psihosocialne podpore, še kako pomembno. Foto: Nace Uršič

zvočje vibracij naših src. Program 
so dopolnili izkušeni terapevti iz Po-
sočja, ki so z masažami popestrili 
dogajanje, predstavniki ZD Tolmin 
pa so predstavili pravilno skrb za 
ustno higieno.

Pester je bil tudi spremljevalni pro-
gram. Na Teku SOzvoČjA so ob So-
či tekla dekleta, ki so si predajala 
štafeto od Bovca do Tolmina. Zadnji 

del poti so z njimi tekli župani vseh 
treh občin, Uroš Brežan, Marko 
Matajurc in Valter Mlekuž, ter po-
slanec Matjaž Nemec. Glede na 
težave pri organizaciji mobilne enote 
mamografa so župani prisluhnili po-
trebam po dostopnosti preiskave. 
En dan v tednu bo vsaka občina pri-
spevala vozilo, prostovoljci pa bodo 
poskrbeli za prevoz žena, ki imajo 
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Podpisani! v drugi sezoni o 
mo~i medijev

V drugi sezoni medijskih srečanj 
Podpisani!, ki je bila letos podnaslov-
ljena Psi vojne ali golobi miru?, so 
poznavalci in obiskovalci razpravljali 
o moči in nemoči medijskih novic, 
zgodb in komentarjev. Program cikla 
je, tako kot premiernega lani, sestavil 
Zdravko Duša, organizatorki Občini 
Tolmin pa so pri izvedbi štirih večer-
nih srečanj pomagale tri osrednje 
kulturne ustanove – Kinogledališče 
Tolmin, Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin in Tolminski muzej.

Okvirni naslov se sprašuje, ali me-
diji s svojim nedvomnim vplivom za-
ostrujejo ali blažijo nasprotja, ki vodi-
jo v konflikte. Celotni cikel je dal 
zanimive odgovore. Na uvodnem 
srečanju 8. novembra sta obiskovalce 
ogrela mladi novinar informativnega 
programa TV Slovenija, pravzaprav 
domačin, Rok Šuligoj ter izkušeni 
novinar in urednik Ali Žerdin. Prvi z 
opisi dinamike novinarskega poroča-
nja in različnih dilem med časovnimi 
stiskami in pritiski interesov, drugi s 
časovno distanciranim pogledom na 
vlogo naključij in naknadnih perspek-

tiv pri umeščanju novic. 14. novem-
bra je novinar portala Pod črto in 
raziskovalec medijev Lenart J. Kučić 
skozi zgodbi o lastništvu medijev 
prikazal dolgotrajne in temeljite po-
stopke preiskovalnega novinarstva ter 
se nato pridružil Roku Šuligoju kot 
del raziskovalne skupine Tarča na TV 
Slovenija in voditeljici Tednika Jeleni 
Aščić pri prikazu televizijske različi-
ce tovrstnega novinarstva. Upokojeni 
dolgoletni novinar, dopisnik in TV 
voditelj Tone Hočevar je večer po-
zneje kot barvit pripovedovalec ob-
navljal neverjetne prigode dolgotrajne 

dopisniške kariere iz svoje pravkar 
objavljene knjige spominov Skušnja-
ve in pričaral življenje novinarja v 
zlatih časih tega poklica. Direktorica 
TV Slovenija, Tolminka Natalija Gor-
ščak, je zapleteno organizacijo jav-
nega novinarskega servisa in izzive 
pri prehodu v digitalno dobo pribli-
žala skozi slikovito ilustrirano osebno 
perspektivo. Cikel dogodkov za jav-
nost je sklenil novogoriški zgodovi-
nar in kolumnist Luka Lisjak Gabri-
jelčič, z njim se je o intelektualnem 
influencerstvu pogovarjala novinarka 
Primorskih novic Vesna Humar.

Dodatno srečanje je bilo namenje-
no mladim, in sicer dijakom drugih 
in tretjih letnikov Gimnazije Tolmin. 
S predpremiero svojega novega do-
kumentarnega filma Videti El Aaiún 
jih je 21. novembra obiskal avtor fil-
ma, novinar s kriznih žarišč Erik 
Valenčič. Z njimi je na primeru 
ljudstva Sahravijcev iz Zahodne Sa-
hare, ki že od leta 1975 živi v begun-
skem taborišču, razpravljal o tem, kaj 
vse je vojna. Govorili so o hrepenenju 
po svobodo, borbi za pravičnost in 
vztrajanju ne glede na vse okoliščine.

Avtor cikla Zdravko Duša pravi, da 
bi lahko medijske zgodbe drugo leto 
še razširili – če bo v pestri ponudbi 
tolminskih dogodkov najti čas in 
prostor zanje.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

NA SREČANJIH V OKVIRU LETOŠNJEGA CIKLA PODPISANI! so gostje in obiskovalci iskali odgovor na vprašanje, ali mediji s svojim nedvom-
nim vplivom zaostrujejo ali blažijo nasprotja, ki vodijo v konflikte.

Utrinki

težave pri organizaciji prevoza do 
stacionarne enote mamografa v 
Splošni bolnišnici Franca Derganca 
Nova Gorica. Poleg tega smo najavi-
li nov pilotni projekt vseh treh občin 
in Društva za zdrave dojke v sodelo-
vanju z nacionalnim projektom Dora.

V uvodu je predsednica društva Bar-
bara Klinkon skupaj z voditeljicama 
Tino Fratina Žagar in Suzano Bre-
šan nagovorila več kot 280 obisko-
valk in obiskovalcev, ki so z udelež-
bo na prireditvi podprli nesebična 
dejanja ter doprinesli pozitivno ener-
gijo pri pisanju naše skupne zgod-
be. Omenimo naj še, da smo 35 
obiskovalkam omogočili brezplačen 
pregled kožnih znamenj.

Vztrajanje društva pri osveščanju 
proti raku dojk se je letos obrestova-
lo, saj je število prijav preseglo števi-
lo prostih mest. Tak odziv pove, da 
je tovrstno druženje, ki postaja obli-
ka vzajemne psihosocialne podpo-
re, še kako pomembno. Zato pozi-
vamo, da se nam pridružite tudi pri-
hodnje leto.
Damjana Teodorovič, Društvo za 
zdrave dojke

OSNOVNI NAMEN PROJEKTA SOPA je zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola pri odra-
slih prebivalcih Slovenije ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola. Za več informacij pokli-
čite v CKZ Nova Gorica (Tanja Makarovič: 05/33-83-289). Foto: arhiv NIJZ

S POMO^JO 
STROKOVNJAKOV DO 
OPUSTITVE [KODLJIVEGA 
PITJA ALKOHOLA
Od oktobra 2016 do decembra 2020 
poteka projekt Skupaj za odgovoren 
odnos do pitja alkohola (SOPA), kate-
rega osnovni namen je zmanjšati tvega-
no in škodljivo pitje alkohola pri odra-
slih prebivalcih Slovenije ter vzpostaviti 
odgovoren odnos do alkohola. V pro-
jektu, ki ga sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropske-
ga socialnega sklada, na Goriškem 
sodeluje več deležnikov iz zdravstve-
nega in socialnega sektorja ter nevla-
dnih organizacij: Nacionalni inštitut za 
javno zdravje (NIJZ) kot nosilec projek-
ta, svetovalka in psihologinja Centra 
za krepitev zdravja Nova Gorica (CKZ), 
referenčne in patronažne medicinske 
sestre, zdravniki Zdravstvenega doma 
(ZD) Nova Gorica ter socialne delavke 
Centra za socialno delo Nova Gorica.
Strokovnjaki nudijo pomoč v obliki in-
dividualnega svetovanja posamezni-
kom, ki imajo težave s prekomernim 
uživanjem alkohola. S podporo pri 
opuščanju tveganega in škodljivega 
pitja alkohola jih lahko posredno 

zaščitijo pred potencialno izgubo za-
poslitve zaradi težav, povezanih z al-
koholom. V primeru brezposelnosti 
pa s podporo posameznika posredno 
podprejo izhod na trg delovne sile.

Kot je povedala medicinska sestra 
Marija Poljanšek iz ZD Nova Gorica, 
se v ambulanti s pacienti pogovarjajo 
tudi o količini zaužitega alkohola, šte-
jejo merice. »Pri svojem delu me pre-
seneča, da alkohol ni tema, o kateri 
se ne bi želeli pogovarjati. Vprašanje 
o alkoholu nemalokrat izzove izpo-

ved, življenjsko zgodbo, tudi izris 
tragedije posameznika in družine. 
Prek dela v projektu spoznavam, ka-
ko močno prekomerno pitje alkohola 
vpliva na naše zdravje in posledično 
celotna življenja.« Dodaja, da je to te-
ma, za katero si je vredno vzeti čas in 
o njej govoriti več. »Več se pogovarja-
mo o alkoholu, več ljudi bo preštelo, 
koliko meric alkohola zaužije in več 
ljudi bo spilo kakšno merico manj.«
Nina Bizjak, predstavnica za stike z 
javnostmi CKZ Nova Gorica
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TEDEN LOKALNO PRIDELANE 
HRANE V MOSTARSKEM 
VRTCU
Most na So~i – V tednu tradicional-
nega slovenskega zajtrka smo se v 
vrtcu na Mostu na Soči posvetili lo-
kalno pridelani hrani. Ves teden so 
potekale različne dejavnosti, skozi 
katere smo otrokom približali pomen 
zdrave in lokalno pridelane hrane. 
Vzgojiteljice so otrokom zaigrale igri-
co, v kateri so spoznali naše doma-
če dobrote – od sadja, zelenjave, 
mlečnih izdelkov do medu.
Že naslednji dan so se otroci razve-
seli čebelarja Branka. Predstavil jim 
je življenje čebel ter njihov vpliv na 
človeka in naravo. Na dan sloven-

skega zajtrka pa nas je obiskala če-
belica Maja in nam v igralnice pripe-
ljala medeni zajtrk. Slastnega do-
godka so se udeležili tudi predstav-
niki Občine Tolmin, župan Uroš 
Brežan, mag. Matjaž Kos in Matej 
Kavčič, predstavnica Kmetijske za-
druge Tolmin Minka Kurinčič, rav-
natelj OŠ Dušana Muniha Most na 
Soči Ciril Makovec in vodja vrtca 
Irena Kovačič.

Najpomembnejše je spoznanje, da 
z uživanjem lokalno pridelane hrane 
ne poskrbimo samo za lastno zdrav-
je, temveč tudi za naše okolje, saj s 
tem pripomoremo tudi k zmanjševa-
nju odpadkov.
Irena Kovačič, vodja vrtca

15. GOBARSKA RAZSTAVA
Bovec – Na letošnji gobarski razsta-
vi, ki je konec oktobra potekala v 
Stergulčevi hiši, je bilo predstavlje-
nih več kot 400 užitnih, neužitnih, 
pogojno užitnih, strupenih in tudi 
smrtno nevarnih gob z Bovškega. 
Med njimi so bile tudi nekatere 
vrste, ki jih zelo redko najdemo v ce-
lotnem slovenskem prostoru.

Razstavo že tradicionalno pripravlja 
domačin, determinator – samostojni 
svetovalec Bojan Rot. Zaradi izje-
mno bogate predstavitve gob in še 
posebno zaradi izobraževalne nara-
ve razstave pa jo že več let finančno 
in logistično podpira tudi Občina 

Bovec. Letos so si razstavo ogledali 
vsi učenci OŠ Bovec in še okoli sto 
drugih obiskovalcev. Z zanimanjem 
si jo je ogledal tudi župan Valter 
Mlekuž.

Rot si želi svoje mikološko znanje in 
ljubezen do gobarjenja približati mla-
dim. Zanje je bilo še posebno zani-
mivo determiniranje vrst gob z mi-
kroskopom in raznimi reagenti. Ob 
tem je Rot vsakemu obiskovalcu raz-
ložil, kako gobe pripraviti za hram-
bo. Vse je povabil, da si ogledajo 
njegovo spletno stran, kjer je obja-
vljenih nekaj zanimivih receptov za 
pripravo okusnih gobjh jedi.
Besedilo in foto: Milan Štulc

OBISK ČEBELICE MAJE V VRTCU MOST NA SOČI. Foto: Polona Štrukelj

GOBARSKO RAZSTAVO SO SI V STERGULČEVI HIŠI ogledali vsi učenci OŠ Bovec in še okoli 
sto drugih obiskovalcev.

^ETRT STOLETJA PE[^ENIH 
ILUZIJ
Tolmin – Tolminski muzej od začet-
ka novembra do konca januarja pri-
hodnje leto gosti razstavo domače 
likovne ustvarjalke Stanke Golob. 
Svojstven način ustvarjanja slik s pe-
skom je začela razvijati že pred 25 
leti. Likovna znanja je pridobivala 
postopoma. Redno se je udeleževa-
la tečajev in likovnih delavnic v orga-
nizaciji Zveze kulturnih organizacij 
Slovenije in Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti. Leta 2012 pa je 
prav na temo slikanja s peskom di-
plomirala na ljubljanski Šoli za risa-
nje in slikanje Arthouse.

V naravi je Stanka našla že 60 različ-
nih vrst naravno obarvanih peskov, 
ki jih nabira in nato v domačem ate-
ljeju ustrezno pripravi. Z različnimi 
odtenki in granulacijami peščenih 
zrnc, ki jih premišljeno nanaša na 
podlago, ustvarja neverjetne podobe.

Na pregledni razstavi v Tolminskem 
muzeju se predstavlja z deli iz treh 
tematskih sklopov, ki jih je izoblikova-
la. Prvega je posvetila pomembnim 
lokalnim osebnostim in osebam, ki 
so povezane z Baško grapo. V dru-
gem sklopu je izpostavljena geome-

trična abstrakcija z različnimi podoba-
mi geometrijskih likov in teles, dotika 
pa se tudi nekaterih svetovnih proble-
mov, kot so na primer migracije. Tretji 
sklop pa obiskovalcu na ogled ponu-
ja podobe krajin – predvsem gora in 
rečnih strug. Vsa njena dela izžareva-
jo njen prefinjen občutek za naravne 
materiale, povezanost z naravo in 
tradicijo okolja, iz katerega izhaja.

Kustos razstave je Marko Grego. 
Tolminski muzej je ob razstavi izdal 

razstavni katalog z uvodnikom likov-
ne kritičarke Nataše Kovšca, ki je 
na odprtju razstave slikarko in njeno 
delo tudi predstavila.
Besedilo in foto: mag. Damjana 
Fortunat Černilogar, direktorica 
Tolminskega muzeja

PASLEJDN’CA, POD^RTANA S 
TRADICIJO
Ba~a pri Podbrdu – Konec novem-
bra je oživela vasica Bača pri Podbr-
du, ki je praznovala star vaški pra-
znik, imenovan Paslejdn’ca. Letos je 

bil odziv še posebno razveseljiv, saj 
so prišli obiskovalci od vsepovsod: 
iz Baške grape, Gorenjske, Selške 
doline, Bohinja, Tolmina, Cerkljan-
ske, Goriške in Vipavske. V zgo-
dnjem popoldnevu je pritrkavanje 
vabilo v vaško cerkvico sv. Lenarta, 
ozaljšano s cvetjem in prazničnimi 
prti. Ob petju cerkvenega pevskega 
zbora iz Podbrda in Stržišč, ki je v 
akustičnosti ambienta še posebej 
lepo zvenelo, je podbrški župnik 
Danilo Kobal daroval sveto mašo.

Nekdaj je bil to dan, ko so svoj rojstni 
kraj obiskali izseljeni Bačarji in so se 

VAŠKI PRAZNIK PASLEJDN’CA na Bačo pri Podbrdu vsako leto privablja več izseljenih doma-
činov, pa tudi krajane iz sosednjih območij. Foto: Cveto Zgaga

V TOLMINSKEM MUZEJU SO ODPRLI PRE-
GLEDNO RAZSTAVO DEL STANKE GOLOB, 
ki je svojstven način ustvarjanja slik s pe-
skom začela razvijati pred 25 leti.
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po sveti maši zadržali pri sorodnikih. 
Društvo Baška dediščina že od leta 
2007 s povabilom izseljencem in 
prijateljem oživlja korenine praznika. 
Toplino domačega ognjišča nadome-
šča s kulturnim programom v središču 
vasi in druženjem v nekdanji mlekarni.
Ob ocvetličenem pomniku hribovskim 
materam – sliki iz peska slikarke 
Stanke Golob – je s štiriglasnim pet-
jem ljudskih pesmi, ki so prinesle s 
seboj toliko čustev, srca ogrel Kvar-
tet Karik. V tradicionalno temo iz zgo-
dovine kraja in okolice je društvo na-
trosilo prizadevanja za cestno pove-
zavo Tolminske z Gorenjsko po Baški 
grapi v sredini 19. stoletja, najdena v 
takratnih časopisnih zapisih. Program 
je zaključila pesem, posvečena dekle-
tom, ženam in hribovskim materam.
Društvo je s prireditvijo zaključilo leto 
režiserja Franceta Štiglica, ki je s 
svojo kamero pogosto poudarjal čustva 
žena in mater v različnih življenjskih 
situacijah. Ob pogostitvi, ogledu raz-
stave Bača skozi čas, nekdanje mle-
karne in filmskega utrinka o zadnjem 
vaškem mlekarju so se med obiskoval-
ci srečali, spopadli in objeli številni 
spomini, ki so ob kipeči družabnosti 
in brbotanju besed hvaležno zadihali.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

RAZPR[ENA GALERIJA V 
BA[KI GRAPI
Ba{ka grapa – Društvo Baška de-
diščina z razstavo plakatov največjih 
filmskih uspešnic režiserja Franceta 
Štiglica zaključuje niz dogodkov, ki 
jih je posvetilo stoti obletnici njego-
vega rojstva. Temo je kot rdečo nit 
vpletlo v program 14. FEStivala Od-
mevi dediščine, 9. pohoda po Bev-
kovi pot in 7. pohoda po Tematski 
poti Na svoji zemlji. Štiglic je namreč 
neločljivo povezan z Baško grapo 
vse od leta 1948, ko je Grahovo ob 
Bači in Koritnico izbral za kuliso svo-
jega prvega slovenskega celovečer-
nega zvočnega prvenca Na svoji 
zemlji.

Društvo razstavo umešča v gostin-
ske lokale na območju svojega delo-
vanja, kjer bo na ogled do konca le-
ta. Sestavlja jo sedem plakatov, ki 
mu jih je odstopila Layerjeva hiša 
Kranj ter so del razstave Balada o fil-
mu in kolažu. V poletnih mesecih jo 
je v Kranju s še štirimi partnerji pro-
jekta postavil Zavod Carnica. Raz-
stavljeni so plakati za filme Na svoji 
zemlji (1948), Dolina miru (1956), 
Balada o trobenti in oblaku (1961), 
Tistega lepega dne (1962), Pastirci 

(1973), Povest o dobrih ljudeh 
(1975) in Veselo gostivanje (1984).

France Štiglic je v svoji 40-letni kari-
eri ustvaril opus 15 igranih celove-
černih filmov, ki je med slovenskimi 
filmarji še vedno največji, vrsto krat-
kih in dokumentarnih del ter pet od-
mevnih televizijskih nadaljevank. Za 
dokumentarec Mladina gradi (1946) 
je prejel beneškega bronastega le-
va, na filmskem festivalu v Canessu 
pa so bili kar trije njegovi filmi uvr-

ščeni v tekmovalni program. Na svoji 
zemlji (1949) in Dolina miru (1956) 
sta bila nominirana za zlato palmo, 
Deveti krog (1961) pa za tujejezič-
nega oskarja.

Z razstavo si Društvo Baška dedišči-
na prizadeva nadgraditi krog pove-
zovanja z domačimi gostinskimi po-
nudniki z namenom ohranjanja ter 
promoviranja kulturne, tehniške in 
filmske dediščine Baške grape.
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

PLAKAT ZA FILM POVEST O DOBRIH LJUDEH v Baškem hramu v Podbrdu opominja na Štig-
ličevo leto. Foto: Alenka Zgaga
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BEREMO ZA MOJO  
KNJI@NICO
Zgornje Poso~je – Tudi v šolskem 
letu 2019/2020 smo začeli z našo 
že tradicionalno bralno akcijo Moja 
knjižnica – Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin, ki je namenjena učencem 
tretjega razreda osnovne šole.

Učenci so nas skupaj z učiteljicami 
posameznih osnovnih šol obiskali v 
vseh naših oddelkih. Predstavili smo 
jim pogoje sodelovanja v bralni akciji 
in časovni okvir branja. Skušali smo 
jih motivirati za branje in obiskovanje 
knjižnice. Večina tretješolcev se je 
za branje 12 knjig navdušila. Ob bra-
nju knjig bodo izboljšali svojo bralno 
tehniko, izpopolnili tehniko pisanja 
pisanih črk, usvojili nova znanja in 
se ob tem tudi zabavali. Ob zaključ-
ku akcije v naslednjem maju pa jih 
za bralni trud čaka priročna nagrada.

Akciji se vsako leto pridružijo tudi 
učenci PŠ za izobraževanje in uspo-
sabljanje otrok s posebnimi potreba-
mi ter varovanci Varstveno delovne-
ga centra Tolmin.
Alenka Mahajnc, knjižničarka

RASTEM S KNJIGO
Tolmin – Oktobra so Knjižnico Cirila 
Kosmača Tolmin obiskali dijaki prvih 
letnikov Gimnazije Tolmin in učenci 
sedmih razredov OŠ Dušana Muni-
ha Most na Soči. Tri dopoldneve 
smo posvetili knjižnično-informacij-
skemu opismenjevanju in promociji 
branja. S temi dejavnostmi se že več 
kot deset let pridružujemo projektu 
Rastem s knjigo, ki je nacionalni 
projekt spodbujanja bralne kulture. 
Z njim skušamo osnovnošolce in 
srednješolce motivirati za branje 

MOJA KNJIŽNICA – KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN je tradicionalna bralna akcija, 
namenjena učencem tretjega razreda osnovne šole. Ti bodo izboljšali svojo bralno tehniko, iz-
popolnili tehniko pisanja pisanih črk in usvojili nova znanja, ob zaključku pa jih za bralni trud 
čaka priročna nagrada. Foto: arhiv Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

NJEGOVE PESMI SO 
NJEGOVA ^A[A 
NESMRTNOSTI
Drežnica – Pred stotimi leti se je v 
Magozdu na Drežniškem rodil pevo-
vodja, organist in skladatelj Alojz 
Rakušček. Da bi obeležili spomin 
na pomembnega rojaka, je 19. ok-
tobra v župnijski cerkvi Srca Jezuso-
vega v Drežnici potekala spominska 
slovesnost, na kateri se je skozi pre-
pevanje, spomine in priložnostno 
razstavo slik izrazilo bogastvo njego-
ve glasbene dediščine.

Slavnostni dogodek se je začel s 
sveto mašo. Daroval jo je Rakuščk-
ov vnuk, duhovnik Marko Rijavec, 
bogoslužje pa je glasbeno obogatil 
Mešani pevski zbor Drežnica. Pod 
vodstvom zborovodkinje Martine 
Rakušček in ob orgelski spremljavi 
Marka Kanalca je zapel mašne pe-
smi, pod katere se je kot avtor pod-
pisal dolgoletni drežniški organist. 
Sledil je kulturni del spominske slo-
vesnosti, ki so jo organizatorji naslo-

V DREŽNIŠKI CERKVI SO SE S SLOVESTNOSTJO SPOMNILI stote obletnice rojstva pevovod-
ja, organista in skladatelja Alojza Rakuščka. Foto: Robert Rijavec

vili Vasovalec. Gre za navezavo na 
Rakuščkovo uglasbitev istoimenske 
pesmi Simona Gregorčiča. Pove-
zovalec programa Jože Kurinčič pa 
je poudaril, da je slavljenec praznič-
nega večera v resnici »vasovalec«, 
saj se prek svojih melodij nevidno 
vrača med vse tiste, ki njegove pe-
smi prepevajo in med one, ki jim z 
veseljem prisluhnejo. Prvi so jih šte-
vilnemu poslušalstvu predstavili si-
nova in hčere Alojza Rakuščka. Po-
leg njih so večer s petjem soobliko-
vali še Mešani pevski zbor Drežnica, 
Otroški pevski zbor Podružnične šo-
le Drežnica ter moški in mešani pev-
ski zbor sorodnikov.

Ob zaključku prireditve so se vsi na-
stopajoči združili v en sam mogočen 
zbor. Ta je ob spremljavi harmonike 
in berde skupaj s poslušalci zapel 
ljudsko Drežniško, ki je ime te vasi 
in njenega glasbenega glasnika po-
nesla širom naše domovine.
Polona Kapitan, članica Mešanega 
pevskega zbora Drežnica

PRIREDITEV NAŠI TA STARI PRAVJO TAKO, ki se je odvila v začetku oktobra, je bila že 12. po 
vrsti. Letošnja tema je bila življenje v planinah. Foto: Tomaž Kenda

NA[I TA STARI PRAVJO TAKO
Tolmin – V začetku oktobra je 
Folklorna skupina (FS) Razor Tolmin 
pripravila 12. tradicionalno prireditev 
Naši ta stari pravjo tako. Letos so za 
temo izbrali življenje v planinah.

Vsako leto povabijo v goste znane 
skupine s področja ljudskega 
udejstvovanja. Poleg domačih folklo-
ristov so letos nastopili otroška 
folklorna skupina Phči `n bebrce iz 
tolminske PŠ za vzgojo in izobraže-
vanje otrok s posebnimi potrebami, 
Hrušiški fanti in Folklorna skupina 
Bohinj. Phči ´n bebrce so po uvod-
nem »jutranjem prebujanju« prikazali 
nekaj pastirskih iger in plesov. Ob 
pitju bele kave so prisluhnili pesmi 
Naša mati kuha kafe, po kateri so 
organizatorji povzeli naslov priredi-
tve. Tokrat so jo v svojem brkinskem 
narečju zapeli Hrušiški fanti. Skupi-
no sestavlja 16 mož treh generacij. 
So ena najbolj prepoznavnih za-
sedb, ki poustvarjajo slovensko ljud-
sko vokalno izročilo. Folklorniki z 

druge strani bohinjsko-tolminskega 
grebena so med svojimi plesi prika-
zali zelo pogost pripetljaj, ko turisti v 
Nomenju sprašujejo, kje se gre v 
Bohinj, ne vedoč, da so že tam. Z 
očitnim veseljem do plesa in mla-
dostno energijo so prikazali tempe-
ramentne gorenjske plese, preplete-
ne s potrki, vrtenicami in skoki.

Plesalci in godci FS Razor so prep-
letli plese ožjega tolminskega obmo-
čja s spletom plesov širšega obmo-
čja Zgornjega Posočja. Pevska sku-
pina je zapela tri ljudske pesmi, 
dramska skupina pa zaigrala skeč 
Miš u hiš in v njem na hudomušen 
način prikazala veliko težavo v plani-
nah – miši v hramu.

Ob koncu je predsednik Zveze kultur-
nih društev Tolmin Erik Vrčon men-
torju FS Razor Borisu Laharnarju 
podelil posebno priznanje – zlato 
medaljo za 30-letno delo v folklori. 
Prireditev se je končala s poskočnim 
skupnim plesom špicpolko.
Maja Kenda, članica FS Razor
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Od vojne k miru, iz 
teme v svetlobo

V lanskem letu je Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti Območna 
izpostava Tolmin razpisal literarni in 
fotografski natečaj z naslovom Od 
vojne k miru, iz teme v svetlobo. Iska-
li so dela, ki naj bi izražala veselje 
do življenja.

Luč, ki je zasijala po koncu velike 
morije, je prinašala mir in svobodo. 
To luč naj bi odražala poezija in fo-
tografije. Med prispelimi deli sta izbor 
naredila Nevenka Janež (poezija) in 
Rafael Podobnik (fotografija). Kot 
sta v uvodih zapisala, sta imela težko 
delo. »Morda sta bili bolečina vedenja 

o veliki moriji in zavedanje, kako 
slabi učenci zgodovine smo, premoč-
ni in sta zasenčili luč,« ugotavlja Ja-
neževa.

NASLOV: Od vojne k miru, iz teme 
v svetlobo. Izbrana dela literarnega 
in fotografskega natečaja 2018. IZ-
DAL: Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti Območna izpostava Tolmin. 
LETO IZDAJE: 2019. ŠTEVILO STRA-
NI: 34. NAKLADA: 150 izvodov. FOR-
MAT: 14,7 cm × 20,9 cm. VEZAVA: 
mehka.

Prav’ce na robu
Kulturno društvo Nit – Posočje, 

Benečija, Rezija je letos izdalo novo 
knjižico pravljic. Tokrat so se podali 
v Robedišče, »vasico, prav tako na 
robu ali pa, kakor vzamemo, na sti-
čišču, kjer se po bližnjih dolinah in 
na gričevjih prepletajo tri različne 
jezikovne skupnosti: slovenska, fur-
lanska in italijanska. Ta robnost, ki 
je dobila svoje mesto tudi v imenu 
vasi, je botrovala relativno samosvo-
jemu kulturnemu in življenjskemu 
slogu njenih prebivalcev.«

V knjižici je zbranih 16 pravljic in 
zgodb, nastalih na takšnih in drugač-
nih robovih.

NASLOV: Prav’ce na robu. UREDI-
LA: Marjeta Manfreda Vakar. IZDA-
LO: Kulturno društvo Nit – Posočje, 
Benečija, Rezija. LETO IZDAJE: 2019. 

ŠTEVILO STRANI: 60. NAKLADA: 
200 izvodov. FORMAT: 15,4 cm × 
22,5 cm. VEZAVA: mehka.

Matajurjeve smu~ine
Ob 70-letnici delovanja je Smučar-

ski klub Matajur izdal zbornik, v 
katerem so zbrane številne fotografije, 
listine in članki, ki so jih v svojih ar-
hivih spravljale družine, povezane s 
smučanjem. Prinaša spomine na do-
godke in ljudi, »ki so v tem prostoru 
začeli tkati svojo zimsko zgodbo, jo 
nadaljevali in s svojim navdušenjem 
prispevali in še prispevajo tudi k 
skupni slovenski smučarski pravljici,« 
je zapisal Darjo Velušček.

Zgodba razvoja smučanja na Tol-
minskem je dolga več kot stoletje, 
začenja pa se na Livškem, zibelki 
množičnega smučanja na Primor-
skem. Zgodbo o tem je spisala Katja 
Roš, Radovan Lipušček pa je v pri-
spevku predstavil kronološki pregled 
organiziranega smučanja po 2. sve-
tovni vojni na Tolminskem, posebej 
pa se je posvetil delovanju Smučar-
skega kluba Matajur. Svoje spomine 
so prispevali tudi drugi – sedanji in 
nekdanji smučarji kluba.

NASLOV: Matajurjeve smučine. 
Zbornik ob 70-letnici Smučarskega 
kluba Matajur AVTORJA: Radovan 
Lipušček in Katja Roš. IZDAL IN 
ZALOŽIL: Smučarski klub Matajur. 
LETO IZDAJE: 2019. ŠTEVILO STRA-
NI: 224. NAKLADA: 700 izvodov. 
FORMAT: 21,6 cm × 21,6 cm. VEZA-
VA: mehka.
Knjižno polico napolnila: Mateja Kutin

Knji`na polica

Utrinki

mladinskega leposlovja slovenskih 
avtorjev ter jih spodbuditi k obisko-
vanju splošne knjižnice.
Dijakom in sedmošolcem smo 

predstavili ponudbo knjižnice, ki jim 
je na voljo, ko se včlanijo vanjo. 
Spoznali so njeno zgodovino in pro-
storsko ureditev. V domoznanskem 

oddelku so si ogledali dragocene 
stare knjige in nekatere predmete iz 
zapuščine pisatelja Cirila Kosma-
ča. Največ časa smo namenili iska-
nju knjižničnega gradiva po knjižnih 
policah, aplikaciji MCobiss in digital-
ni enciklopediji v angleškem jeziku, 

PROJEKT RASTEM S KNJIGO JE NACIONALNI PROJEKT SPODBUJANJA BRALNE KULTU-
RE. Z njim skušajo tudi v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin osnovnošolce in srednješolce motivi-
rati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splo-
šne knjižnice. Foto: arhiv Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin
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imenovani Britannica.
Ob koncu srečanja smo vsem dija-
kom in učencem razdelili knjige, ki 
jih izbira ter podarja Javna agencija 
za knjigo RS.
Alenka Mahajnc in Martina Golob, 
knjižničarki
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Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

13. 12. (17.00) KOBARID, Zelena hiša Odprtje razstave Praznični december – krašenje domov in drugi običaji TIC Kobarid

13. 12. (17.00) KOBARID, knjižnica Ura pravljic z Lisico Mico www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

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

14. 12. (19.00) KOBARID, kulturni dom
Predstava Grenki sadeži pravice v izvedbi gledališke skupine Zvonko 
Gimnazije Tolmin

Občina Kobarid

15. 12. (19.00) KOBARID, kulturni dom Koncert Klape Maslina Občina Kobarid

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

16. 12. (17.00) KOBARID, Dom A. Manfreda Predstavitev strategije razvoja in trženja turizma doline Soče Turizem Doline Soče

17. 12. (18.00) TOLMIN, knjižnica Poskrbite za svoje zdravje: Dihalnica (predava dr. Milan Hosta) KCK Tolmin: 05/38-11-528

17. 12. (20.00) TOLMIN, kinogledališče Koncert s pedalnim klavirjem – Dalibor Miklavčič, glasbeni abonma in izven info@kino-tolmin.si www.kino-tolmin.si

18. 12. (11.00) KOBARID, Dom A. Manfreda Sprejem za novorojenčke Občina Kobarid

18. 12. (17.00) TOLMIN, knjižnica Ura pravljic z Lisico Mico www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

18. 12. (17.00) KOBARID, Dom A. Manfreda Pot do telesnega in duševnega zdravja – uvodno predavanje
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

20. 12. (17.00) BOVEC, Stergulčeva hiša Ura pravljic z Lisico Mico bovec@kcktolmin.si, 05/38-86-030

20. 12. (18.00) KOBARID, Zelena hiša
Božični čas nekoč, od adventa do svetih treh kraljev, predavanje Karle 
Kofol

TIC Kobarid

20. 12. (18.00) TOLMIN, knjižnica Povratna vozovnica: Camino del Norte (potopisno predavanje Lenke Raspet) KCK Tolmin: 05/38-11-528

20. 12. TOLMIN, kinogledališče Noč kratkega filma – projekcija za otroke ob 18.30, za odrasle ob 19.30 info@kino-tolmin.si, www.kino-tolmin.si

20. 12. (19.30) KOBARID, kulturni dom Glasbena predstava zemlja–ogenj–voda–zrak Občina Kobarid

21. 12. TOLMIN, Trg 1. maja Božični sejem (9.00) in odprtje Jaslične poti (16.00) Društvo DOR, Občina Tolmin

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

KNJIŽNIČARKE KNJIŽNICE CIRILA KOSMAČA TOLMIN od letošnje jeseni dalje enkrat me-
sečno obiščejo stanovalce tolminske enote doma upokojencev. Spodbujajo jih h kulturnemu 
preživljanju prostega časa in poudarjajo medgeneracijsko povezovanje. Foto: arhiv Doma upo-
kojencev Podbrdo

NOVEMBRA SE JE ZAKLJUČIL PROJEKT PRIMORCI BEREMO, ki je bil že 13. po vrsti. Bralci 
so si letos lahko namesto enega knjižnega dela v tolminskem kinogledališču ogledali slovenski 
film. Foto: arhiv knjižnice

PRAVLJICE OBISKALE 
TOLMINSKO ENOTO DOMA 
UPOKOJENCEV
Tolmin – Knjižnica Cirila Kosmača 
Tolmin svoje dejavnosti namenja naj-
širšemu krogu uporabnikov, akcije, 
povezane s spodbujanjem bralne 
kulture, pa pripravlja za različne sta-
rostne skupine. Ure pravljic so obi-
čajno namenjene najmlajšim, v svet 
domišljije pa lahko popeljemo tudi 
starejše, predvsem tiste, ki knjižnice 
ne morejo obiskati sami.

Od letošnje jeseni enkrat mesečno 
obiskujemo stanovalce tolminske 
enote Doma upokojencev Podbrdo. 
Namen takih obiskov je seznanjanje 
starejših z vsebinami, ki jih hrani in 

ponuja knjižnica, ter storitvami, po-
vezanimi s spodbujanjem branja in 
pripovedovanja zgodb. Knjižničarka 
je na prvih dveh srečanjih pripove-
dovala tolminske ljudske pravljice in 
se pogovarjala o šegah in navadah 
na Tolminskem. Stanovalce tako 
spodbujamo h kulturnemu preživlja-
nju prostega časa in poudarjamo 
medgeneracijsko povezovanje.
Polonca Podreka Šturm, Knjižnica 
Cirila Kosmača Tolmin

PRIMORCI BEREMO 2019
Poso~je – Letošnjo izvedbo projekta 
Primorci beremo, ki je namenjen 
spodbujanju branja slovenskih avtor-
jev, smo 21. novembra zaključili s 

predstavo igralke Metke Pavšič  
Ničesar ne obžalujem, ki se je odvila 
v tolminski knjižnici. Trinajsto sezono 
smo popestrili z dodatnimi dejavnostmi 
za sodelujoče. Tokrat so si lahko na-
mesto enega knjižnega dela izbrali 
slovenski film, ki so si ga ob predlo-
žitvi bralnega znamenja brezplačno 
ogledali v Kinogledališču Tolmin.

V okviru projekta so dejavnosti pote-
kale tudi v Bovcu. V poletnih mese-
cih smo se pred knjižnico srečevali 
ob skodelici kave in klepetali o pre-
branih knjigah, ki so bile na sezna-
mu projekta.
Marijana Vajngerl, koordinatorica 
projekta Primorci beremo v Knjižnici 
Cirila Kosmača Tolmin

PREDSTAVITEV ZBORNIKA IN 
ODPRTJE RAZSTAVE
Tolmin – Letos praznuje Smučarski 
klub Matajur 70 let uspešnega delo-
vanja. Po osrednjem dogodku, ki se 
je odvil 9. junija na Livku in septem-
brski razstavi v Zeleni hiši v Kobari-
du, so organizatorji razstave ter  
avtorji knjige Matajurjeve smučine 
pripravili tudi njeno predstavitev v 
Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. Na 
prireditvi smo člani uredniškega  
odbora Radovan Lipušček, Vladi 
Mavri, Katja Roš, Maja Roš  
Kanellopulos in Darjo Velušček 
predstavili zgodovino smučanja na 
Kobariškem ter Tolminskem v pre-
teklem stoletju, aktualni predsednik 
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Datum Kraj Prireditev Informacije

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

23. 12. (17.00) KOBARID, kulturni dom Otroška predstava Škratka sladka – praznične igrarije in prihod dedka Mraza Občina Kobarid

25. 12. (16.00) DREŽNIŠKE RAVNE Odprtje jaslic s kulturnim programom Vaška skupnost Drežniške Ravne

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

26. 12. (18.00) BOVEC, trg Tradicionalni Božični dogodek Erna Wojčicki Germovšek: 040-619-368

26. 12. (19.00) TOLMIN, kinogledališče Tradicionalni božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Tolmin www.pihalniorkestertolmin.com

27. 12. (17.00) KOBARID, knjižnica Ura pravljic z Lisico Mico www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

27. 12. (18.00) KOBARID, cerkev Dobrodelni koncert Slovenskega okteta Občina Kobarid

27. 12. (20.00) TOLMIN, Mestni trg Koncert skupin Hladno pivo in Mi2 ZAVOD KŠM Tolmin: mladina@ksm

28. 12. (17.00) TOLMIN, šolski center Predstava za otroke s prihodom dedka Mraza ZAVOD KŠM Tolmin: mladina@ksm

28. 12. KOBARID, kulturni dom Gledališka predstava Razočarana gospodinja v izvedbi Matjaža Javšnika King Kong Teater

28.–30. 12. BOVEC BOFF – Bovec Outdoor Film Festival

30. 12. (18.00) ČEZSOČA Nočni pohod na Polico Kravanja Bruno: 031-383-440

31. 12. BOVEC
Otroško Silvestrovanje z Ribičem Pepetom (17.00)
Silvestrovanje z Dejanom Vunjakom & Brendijevimi barabami, DJ (21.00)

Mandarina: zalozba@mandarina.si, 
041-614-503

31. 12. (21.30) TOLMIN, Mestni trg Silvestrovanje: koncert Slavka Ivančića & skupine Gedore Zavod KŠM Tolmin: mladina@ksm

Januar ŠENTVIŠKA PLANOTA Nočni pohod na Črvov vrh (974 m n. m.) PD Tolmin (V. Pagon): 041-261-075

3. 1. (17.00) BOVEC, kulturni dom Ura pravljic z Lisico Mico bovec@kcktolmin.si, 05/38-86-030

3. 1. (17.30) BOVEC Pot do telesnega in duševnega zdravja – uvodno predavanje
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 031-553-021

8. 1. (17.00) TOLMIN, knjižnica Ura pravljic z Lisico Mico www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

8. 1. (19.00) TOLMIN, knjižnica Joža Mihelič: Vprašaj goro – predavanje in predstavitev knjige PD Tolmin (Ž. Rovšček): 041-442-085

Utrinki

PREDSTAVITEV ZBORNIKA MATAJURJEVE SMUČINE v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin z ure-
dniškim odborom. Foto: Metka Lipušček

PRVO NAGRADO V KATEGORIJI OTROŠKIH MASK za sodelovanje na letošnji pustni paradi v 
Beljaku sta v imenu tolminskih gasilcev prevzela vodja gasilske mladine Jure Beguš in Gorazd 
Kovačič. Foto: arhiv gasilcev okrožja Beljak

kluba Samo Kanellopulos pa je 
predstavil sedanje stanje v klubu in 
načrte za prihodnost. Stoletno smu-
čarsko tradicijo v tem prostoru je 
opisala Katja Roš. Kronološkemu 
pregledu sem se posvetil avtor tega 
prispevka, prispevke iz časa njihove 
dejavnosti v klubu pa so prispevali še 
predsedniki, trenerji in tekmovalci 
vseh generacij.

Prvi klub z imenom Matajur je nastal 
leta 1949 na Livku. Njegovo delova-
nje se je leta 1955 zlilo v TVD Parti-
zan Livek. Organizirano so smučali 
tudi v Tolminu. V okviru TVD Partizan 
Tolmin so v zimskem času organizi-
rali tečaje in tekmovanja, najbolj izur-

jeni pa so se udeleževali tudi tekmo-
vanj po Primorskem. Uradno je bil 
SK Matajur Livek ukinjen leta 1964. 
Smučanje se je po razpadu društev 
Partizan nadaljevalo tako na Livku 
kot v Tolminu, ki je vedno bolj prev-
zemal organizacijsko vlogo. V tem 
obdobju so bile zasnovane in realizi-
rane livške smučarske vlečnice.

Po ponovni ustanovitvi kluba z ime-
nom Matajur na Livku leta 1969, se 
je sedež po kratkem postanku v Ko-
baridu preselil v Tolmin, kjer deluje 
še danes. Kot vsaka ljubiteljska de-
javnost je njegovo delovanje imelo 
obdobja večje in tudi manjše dejav-
nosti. Vrhunce je doživel sredi 80. in 

konec 90. let ter v zadnjih letih, kar 
daje lepe obete tudi za prihodnost.
Radovan Lipušček, soavtor zbornika in 
razstave O ljudeh s krili na nogah

TOLMINSKI IN BELJA[KI 
MLADI GASILCI NAGRAJENI 
ZA SKUPNO PUSTNO MASKO
Beljak (Avstrija) – Tolminski in be-
ljaški mladi gasilci so 22. oktobra v 
Beljaku prejeli prvo nagrado v kate-
goriji otroških mask za sodelovanje 
na letošnji pustni paradi, ki je bila 
marca v Beljaku. V imenu Gasilske 
zveze Tolmin sta pokal in plaketo 
prevzela vodja gasilske mladine Jure 

Beguš in Gorazd Kovačič. Gre le za 
eno od skupnih dejavnosti, kjer je 
moči uspešno združilo približno 100 
mladih gasilcev in njihovih mentorjev 
iz pobratenih občin Tolmin ter Beljak. 
Našemili so se v malega zmajčka Gri-
suja iz risane serije, ki hoče na vsak 
način postati gasilec, čeprav bruha 
ogenj. Tradicionalno pustno povorko 
v Beljaku sta si takrat ogledala tudi 
kancler (in gasilec) Karl Glanznig ter 
podžupanja mesta mag. Gerda Sand-
riesser, dodeljena nagrada komisije 
pa je pri sodelujočih kmalu spodbudi-
la ideje za nov skupen nastop v Be-
ljaku na pustno soboto prihodnje leto.
Jure Beguš in Špela Kranjc
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( 36 )Koledar prireditev

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

Datum Kraj Prireditev Informacije

10. 1. (17.00) KOBARID, knjižnica Ura pravljic z Lisico Mico www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

10. 1. (17.00) BOVEC, kulturni dom Povratna vozovnica: Nova Zelandija – potopisno predavanje Katje Jarc bovec@kcktolmin.si, 05/38-86-030

10. 1. (18.00)
TOLMIN, knjižnica in 
kinogledališče

Predstavitev knjige Mateta Dolenca Kako dolg je čas (v knjižnici), po 
pogovoru premiera filma iOtok režiserja Mihe Čelarja (v kinogledališču)

KCK Tolmin: 05/38-11-528

11. 1. (18.00) DREŽNICA, cerkev Božični dobrodelni koncert pevskih zborov Župnijska Karitas in Župnija Drežnica

12. 1. (14.00) KOBARID, Dom A. Manfreda Fenomen Bruno Gröning – dokumentarni film
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

15. 1. (17.00) KOBARID, Dom A. Manfreda Pot do telesnega in duševnega zdravja – uvodno predavanje
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

16. 1. (18.00) TOLMIN, knjižnica Odprtje razstave Slovenska alpska arhitektura 2008–2018 KCK Tolmin: 05/38-11-528

17. 1. (17.00) BOVEC, kulturni dom Ura pravljic z Lisico Mico bovec@kcktolmin.si, 05/38-86-030

17. 1. (17.30) BOVEC Pot do telesnega in duševnega zdravja – uvodno predavanje
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 031-553-021

17. 1. (18.00) KOBARID, Dom A. Manfrede Povratna vozovnica: Colorado Trail – potopisno predavanje Marjana Moderca Knjižnica Kobarid: 05/38-90-191

18. 1. KOBARID, kulturni dom 50. novoletno srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja Občina Kobarid

19. 1. TRNOVSKI GOZD Pohod na Skozno (671 m n. m.)
PD Tolmin (N. in D. Gaberšček): 
031-876-010

20. 1. (17.00) TOLMIN, gimnazija Pot do telesnega in duševnega zdravja – uvodno predavanje
Društvo Krog za naravno življenjsko 
pomoč: 041-450-141

21. 1. (18.00) TOLMIN, knjižnica
Poskrbite za svoje zdravje: Kako prepoznati bolezni ščitnice? (predava Dejan 
Fabčič, dr. med.)

KCK Tolmin: 05/38-11-528

22. 1. (17.00) TOLMIN, knjižnica Ura pravljic z Lisico Mico www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

24. 1. (17.00) KOBARID, knjižnica Ura pravljic z Lisico Mico www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

24. 1. (18.00) TOLMIN, knjižnica Povratna vozovnica: Colorado Trail – potopisno predavanje Marjana Moderca KCK Tolmin: 05/38-11-528

26. 1. TRST Pohod po tržaški okolici PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

31. 1. (17.00) BOVEC, kulturni dom Ura pravljic z Lisico Mico bovec@kcktolmin.si, 05/38-86-030

1. 2. KARNIJSKE ALPE Pohod na vrh Cima Bella (Lepi Vršič) (1.911 m n. m.) PD Tolmin (A. Lužnik): 051-387-864

5. 2. (17.00) TOLMIN, knjižnica Ura pravljic z Lisico Mico www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

7. (17.00) KOBARID, knjižnica Ura pravljic z Lisico Mico www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

12. 2. (19.00) TOLMIN, knjižnica Projekcija filma s festivala gorniškega filma v Domžalah PD Tolmin (Ž. Rovšček): 041-442-085

14. 2. (17.00) BOVEC, kulturni dom Ura pravljic z Lisico Mico bovec@kcktolmin.si, 05/38-86-030

18. 2. (18.00) TOLMIN, knjižnica Poskrbite za svoje zdravje: Da s križem ne bo križ (predava Špela Koren) KCK Tolmin: 05/38-11-528

19. 2. (17.00) TOLMIN, knjižnica Ura pravljic z Lisico Mico www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

21. 2. (17.00) KOBARID, knjižnica Ura pravljic z Lisico Mico www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

23. 2. KARNIJSKE ALPE Pohod na Modričji vrh (Mt. Madrizze) (1.818 m n. m.) PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

28. 2. (17.00) BOVEC, kulturni dom Ura pravljic z Lisico Mico bovec@kcktolmin.si, 05/38-86-030

28. 2. (18.00) TOLMIN, knjižnica
Povratna vozovnica: V deželi Samijev (potopisno predavanje Radovana 
Lipuščka)

KCK Tolmin: 05/38-11-528

1. 3. NANOS Pohod po Vojkovih poteh PD Tolmin (S. Gorjup): 031-344-969

6. 3. (17.00) KOBARID, knjižnica Ura pravljic z Lisico Mico www.kcktolmin.si/zaotroke/lisica-mica

11. 3. (19.00) TOLMIN, knjižnica Jana Čarga: Najnovejše jamarske raziskave v Tolminskem Migovcu PD Tolmin (Ž. Rovšček): 041-442-085

13. 3. (17.00) BOVEC, kulturni dom Ura pravljic z Lisico Mico bovec@kcktolmin.si, 05/38-86-030

14. 3. AVSTRIJA Vzpon na Ovčji vrh – Kozjak (2.024 m n. m.) PD Tolmin (A. Lužnik): 051-387-864

22. 3. POREZEN Zimski pohod na Porezen (1.632 m n. m.) PD Tolmin (V. Pagon): 041-261-075

27. 3. (17.00) BOVEC, kulturni dom Ura pravljic z Lisico Mico bovec@kcktolmin.si, 05/38-86-030

28. 3. KARNIJSKE ALPE Pohod po stopinjah Valentina Staniča PD Tolmin (S. Boljat): 051-622-962

http://www.prc.si/socasnik/dodatno/objava-prispevka
www.prc.si/socasnik/dodatno/cenik-oglasevanja

