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Občinski šolski prevoz

LAS KRAS - Nov razpis, vreden 165.000 evrov, zapade 15. septembra

Poziv društvom,
naj promovirajo Kras
Športna, kulturna in druga društva
se morajo vsako leto soočati z iskanjem
ﬁnančnih virov, ki bi jim omogočila redno delovanje, a tudi izvedbo kakega bolj
ambicioznega projekta. V času, ko tako
javne uprave kot potencialne sponzorje
pestijo posledice ekonomske krize, je
iskanje teh sredstev vse prej kot enostavno. Društvom, ki imajo sedež na območju goriškega Krasa, a tudi tržaškega
in Brega, je zato priskočila na pomoč Lokalna akcijska skupina (LAS-GAL) Kras,
ki jo kot znano sestavljajo goriške in tržaške javne uprave ter zasebniki. LAS je neke vrste posrednik med Evropsko unijo,
Deželo Furlanijo Julijsko krajino in teritorijem; v ta namen pripravlja razpise, ki
imajo kot cilj ovrednotenje kmetijske dejavnosti krajevnega prebivalstva in privabljanje turistov. 17. julija je bil v deželnem uradnem listu objavljen nov
razpis, ki je tokrat namenjen izključno
društvom. Njegov cilj je podpreti društvene projekte, ki so usmerjeni v animacijo in kulturno vrednotenje Krasa.
O razpisu je bil v sredo govor v Sovodnjah, na srečanju, ki ga je pokrajinska
podpredsednica Mara Černic priredila v
sodelovanju s tamkajšnjo županjo Alenko Florenin in njeno zagrajsko kolegico
Elisabetto Pian. »Zanimanje je bilo res veliko, saj so se srečanja udeležili predstavniki okrog 25 društev in skoraj vseh občin,« pravi podpredsednica, ki je bila posebno vesela tolikšne udeležbe društev.
»Tako pokrajina kot občine nimajo na razpolago veliko sredstev za Kras in njegova društva, LAS-ovi projekti so ena redkih priložnosti, ko jim lahko pomagamo.«
Podrobnosti razpisa sta predstavila
direktor LAS-a Erik Švab in podpredsednik Miloš Čotar. Na razpolago je
165.00 € za kulturno in turistično vrednotenje Krasa, projekti pa lahko zaobjemajo izboljšanje turističnega informiranja,
prirejanje didaktičnih laboratorijev, delavnic, vodenih ogledov ter organiziranje
take turistične ponudbe, ki naj omogoči
spoznavanje Krasa. Na sovodenjskem
srečanju je bilo na primer slišati, da nekateri razmišljajo o pripravi turističnih paketov, povezanih s skorajšnjo obletnico izbruha prve svetovne vojne. Predstavljeni
projekti morajo biti vredni med 5000 in
40.000 €, LAS bo društvom kril 75% stroškov, za preostalih 25% bodo morala poskrbeti sama.
»Zavedamo se, da je to ena kritičnih
točk projekta, na katero so nas sicer opozorili tudi predstavniki društev. Ampak
pravila so taka: evropska sredstva ne morejo stoodstotno kriti stroškov, vedno je
predvidena tudi investicija interesenta. Cilj
teh projektov je na nek način spodbujanje podjetniške žilice, čeprav vemo, da
društva težko najdejo dodatna sredstva.
Druga kritična točka je dokumentacija, ki jo mora društvo predložiti. Prekomerna birokracija je žal sistemski problem, ampak mislim, da ima, kdor predstavi vsebinsko dober projekt, dobre
možnosti, da bo ﬁnanciran. Tako LAS-ovi
uradi kot uradi Pokrajine Gorica so vsekakor društvom na razpolago za pomoč
pri pripravi dokumentacije.«
Podrobnejše informacije, besedilo
razpisa ter vsi potrebni obrazci so na razpolago na spletni strani www.laskras.eu
(italijanska različica je bolj ažurirana).
LAS-ova uprava odgovarja na elektronski naslov info@galcarso.eu in na telefonsko številko 040 2455468. Razpis zapade 15. septembra. (pd)

Komu je namenjen
razpis LAS-a Kras?

Na nov razpis konzorcija LASGAL Kras se lahko prijavijo društva goriškega in tržaškega Krasa
ter Brega.
V poštev pridejo projekti, usmerjeni v kulturno in turistično
ovrednotenje Krasa.
Na razpolago je 165.000 evrov,
vsak predloženi projekt mora biti vreden med 5000 in 40.000
evrov. Las krije 75% stroškov.
Vse informacije dobite na
www.laskras.eu, kjer so na voljo
tudi informacije o drugih razpisih
(na primer o tistem, ki zapade 30.
septembra in je namenjen ovrednotenju kraških proizvodov).

Podpredsednica
Pokrajine Gorica
Mara Černic
in kraški utrinek

GORICA - Deželna svetnica Gibanja 5 zvezd Ilaria Dal Zovo

»Nova rečna pregrada bi bila
za ekosistem reke Soče usodna«
»Nova rečna pregrada na predelu
Soče med pevmskim mostom in državno
mejo bi uničila eno izmed redkih območij na Goriškem, ki še ohranjajo svojo naravno podobo.« Ilaria Dal Zovo, deželna svetnica Gibanja 5 zvezd, odločno
nasprotuje projektu novega jeza, za katerega se zavzemajo nekatere ustanove s
konzorcijem za boniﬁkacijo Posoške
ravnine na čelu. Dal Zovova meni, da je
načrt nesprejemljiv, obenem pa spominja, da je novembra lani goriški občinski svet sprejel resolucijo načelnice Gibanja 5 zvezd Manuele Botteghi, s katero se je zavzel za zaščito reke Soče pred
novimi poskusi izkoriščanja. »Tovrstni
projekti danes niso v skladu s stanjem
okolja, podnebnimi spremembami in
vedno hujšim pomanjkanjem vode,«
trdi deželna svetnica iz Doberdoba.
»Po izgradnji jeza v Solkanu je minilo dvajset let, preden je rečni ekosistem
ponovno našel svoje ravnotežje. Zato bi
bila gradnja nove pregrade napačna
odločitev, ki bi ogrozila rečno populacijo. Nihanja vodostaja Soče, ki jih povzroča neenakomerno spuščanje vode
skozi solkanski jez, ne moremo rešiti z
gradnjo nove pregrade. Ciljati moramo
na kakovost voda in boj proti onesnaževanju,« pravi Dal Zovova, ki se zaveda,
da je problem pomanjkanja vode za potrebe kmetijstva pereč, prepričana pa je,
da bi bilo mogoče v najbolj sušnih obdobjih z znižanjem pretoka vode, ki je
namenjen hidroelektrarnam ob namakalnih kanalih, omejiti težave kmetovalcev. »Večji del vode je namreč namenjen
hidroelektričnim centralam in se nato izteka v morje. Skupini izvedencev bi bilo treba poveriti nalogo, da preverijo to
možnost,« poudarja Dal Zovova. Svetnica dalje meni, da bi se morala deželna vlada FJK zavzeti za ustanovitev
skupnega italijansko-slovenskega omizja, ki bi se ukvarjalo z upravljanjem in zaščito Soče. »V skladu z evropsko zakonodajo je nujna tudi uresničitev mednarodnega hidrografskega okraja,« zaključuje Ilaria Dal Zovo.
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V uradu za vzgojne storitve goriške občine v centru Lenassi (Ul. Vittorio Veneto 7) zbirajo prijave za šolski prevoz
v letu 2013/2014. Družine imajo čas do
6. septembra, število mest je omejeno.
Dodatne informacije ponujajo v centru Lenassi od ponedeljka do petka
med 10. in 12. uro, ob ponedeljkih tudi med 16. uro in 17.30, na spletni strani www3.comune.gorizia.it ter na številki 0481 383517-518-510.

Spomin na Silvana Furlana

Za mestno hišo v Novi Gorici bo drevi ob 21. uri zaključni večer Letnega
kina, ki ga organizatorji posvečajo Silvanu Furlanu - rojaku, ﬁlmskemu kritiku in scenaristu, nekdanjemu direktorju Slovenske kinoteke in ustanovitelju Filmskega gledališča v Novi Gorici. O Silvanu bo spregovorila njegova sestra in predsednica Ustanove Silvana Furlana Miranda Brataševec, ki
nadaljuje bratovo delo na področju
ﬁlmske vzgoje med mladimi. Sledil bo
ogled dveh ﬁlmov, nastalih v letošnjem
letu v okviru Ustanove Silvana Furlana. Prisotni bodo tudi mladi ustvarjalci
in mentorji ter ravnateljica OŠ Dobrovo, kjer poteka eden od ﬁlmskih
krožkov. Komedijo Ernsta Lubitscha
Ko sem bil mrtev (1916) bo predstavila ﬁlmska kritičarka Ivana Novak. Z
avtorsko glasbo Urbana Kodra bosta
ﬁlm v živo spremljala Andrej Goričar
(klavir) in Jože Kregar (klarinet in saksofon).

Robbie Williams v Kinemaxu
Angleški pop zvezdnik Robbie Williams bo v torek nastopil v estonski
prestolnici Talin, koncert pa si bo mogoče v neposrednem prenosu ogledati tudi v goriškem in tržiškem Kinemaxu. Pričetek ob 19.50, vstopnina 10
ali 12€.

Piknik na Palkišču

Pogled na Sočo

BUMBACA

Kulturno športno društvo Kras prireja v četrtek, 15. avgusta, »Pik-nik de feragošto«, ki bo potekal na društvenem
sedežu na Palkišču. Od 12.30 dalje se
bodo udeleženci zabavali z igrami za
otroke in odrasle, kot so vleka vrvi, tek
v vrečah, tekmovanje s samokolnico,
streljanje s fračo, briškola, ipd. Organizatorji zagotavljajo, da mesa na žaru in pijače ne bo manjkalo. Cena za
odrasle je 15 evrov, za otroke je udeležba brezplačna. Prijave zbirajo še danes, 11. avgusta; zainteresirani naj pokličejo tel. 338-3176605 (Katiuša).

NOVA GORICA - Slovo od Andreja Malniča

Človek, ki je povezoval
Na žalni seji novogoriška in goriška javnost - Jurij Paljk se je spomnil pokojnikove svobodoljubnosti, skromnosti in odprtosti
Novogoriška in s simbolnimi prisotnostmi tudi goriška javnost se je poslovila
od Andreja Malniča, ravnatelja novogoriškega muzeja, čezmejnega entuziasta in zavzetega javnega delavca, v petek popoldne v
veliki dvorani občinske skupščine v Novi
Gorici. V povsem zasedenem prostoru s približno 250 udeleženci vseh proﬁlov in zanimanj je, po pridušenih pogovorih, legla tišina ob začetnih otožnih zvokih violine in
harmonike.
Protokol je predvideval pet posegov.
Začel je župan Matej Arčon, ki je Malniča
okviril v novogoriški družbeni prostor,
podčrtal nekaj značajskih prvin, ki so ga
opredeljevale in ga delale izjemnega vsakič,
ko se je udeleževal razprav za majhne in velike projekte. Inga Miklavčič Brezigar je govorila v imenu delovne ustanove in stanovskih kolegov; spomnila je prisotne na sicer poznane pobude in slog dela, ki jih je po

nastopu na ravnateljskem mestu uvedel Andrej Malnič ob ohranitvi splošnih smernic,
ki so veljale za Goriški muzej, zaradi česar
se je uveljavil v prostoru tudi zunaj Slovenije. Ivan Bassin, nekdanji novogoriški župan in član odbora Slovenija - Azerbajdžan
je o preminulem, ki je vršil v njem podpredsedniško vlogo, poudaril zavzetost za
prijateljsko sodelovanje in za ovrednotenje
izročila, ki korenini v skupnem partizanskem uporu, kar izpričujejo azerbajdžanski
borci v primorskih brigadah.
Dario Stasi, glavni urednik dvojezične
revije Isonzo Soča, in tolmač Aldo Rupel –
tudi v imenu številnih, s katerimi je Andrej
sodeloval in uresničeval številne zamisli med
manjšinsko skupnostjo – sta opozorila prisotne na projekt za postavitev zgodovinsko
geografskih jumbo tabel s posnetki v Gorici in Novi Gorici, pri čemer je Malnič zastopal novogoriške vsebine. Prav zaradi nje-

govega odhoda sta obljubila, da bodo odslej s projektom še posebej pohiteli.
Glavni poseg je bil zaupan Juriju Paljku in posredoval ga je izrazno neoporečno.
Zlasti je bila bogata vsebina, ki je prehajala
od prijateljskega zanosa do objektivnih
dejstev: Andrej Malnič je bil svobodoljuben
človek in najraje bi bil živel zelo skromno,
kot je bil navajen pri vojakih in kot je dokazovala njegova pisarna, čez mejo je imel
plodovite in prijazne odnose, imel je velik
socialni čut, s svojimi sodelavci je pomagal,
kjer je bila potreba, osebe je povezoval – nikoli ločeval. Prihajal je na Travnik, na uredništvo Novega glasu, v Svetoivansko ulico
na uredništvo Isonzo Soča, v Kulturni
dom in Kulturni center, v razstavne galerije, v društva od Milj do Trbiža...
Po minuti zbranosti je sledilo podpisovanje v žalno knjigo, kar bo mogoče opraviti tudi v ponedeljek in torek. (ar)

