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Datum: 29. 03. 2019
14. redni občni zbor Društva Baška dediščina 2019 (Podbrdo, 9.3.2019)
KRAJŠE POROČILO O DELU DRUŠTVA BAŠKA DEDIŠČINA ZA LETO 2018
Društvo Baška dediščina je tudi v letu 2018 delovalo v skladu z Zakonom o društvih (UL
RS, št. 64/2011), po katerem je leta 2012 uskladilo pridobitno dejavnost v skladu s
predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti.
Plan dela društva za leto 2018, ki so ga člani sprejeli na rednem letnem občnem zboru 4.
marca 2018, je izvedlo v celoti s presežki. Zaradi zapore ceste skozi Baško grapo za
avtobuse je zabeležilo precejšen izpad obiska na objektih tehniške dediščine in na
Tematski poti Na svoji zemlji, kar posledično pomeni tudi izpad dohodka in s tem
posledično manj finančnih sredstev za vzdrževanje Tematski poti Na svoji zemlji.
Povzetek celotne dejavnosti DBD v letu 2018:
1.
V letu 2018 je društvo izvedlo 5 tradicionalnih prireditev:
 12. 5. 2018: Volfovo srečanje s sveto mašo na Petrovem Brdu na Robarjevem griču
 12. 8. 2018: Stržiškarski sejem v sodelovanju s KS Stržišče,
 16. 9. 2018: Pohod po Bevkovi poti (letos šesti) in sodelovanje na prireditvi pri
Bevkovi domačiji;
 5. 10. – 7. 10. 2018: 13. Festival Odmevi dediščine – 70 let filma Na svoji zemlji na
o Grahovem ob Bači in na Koritnici:
o 1.dan: premierno predvajanje dokumentarnega filma RTV SLO »Baška grapa
- živi spomenik filma« v režiji Slavka Hrena; (pri tridnevnem snemanju v Baški
grapi je pri organizaciji snemanja in sodelovanju pri vsebini sodelovalo tudi
Društvo Baška dediščina skupaj s KS Grahovo ob Bači)
o 2.dan: 8. pohod po Tematski poti Na svoji zemlji, poučna otroška igrica
Vililandija, strokovno srečanje društev – članov Zveze organizacij za Tehnično
kulturo Posočje Tolmin, večer dokumentarnega filma (Vetrovalna, Gremo u
hrib sejct, Plamen v dvonožcu in Vsa življenja Toneta Mlakarja);
o 3.dan: Poklon slovenskemu filmu: slavnostni govornik Marcel Štefančič ml.;
povezovalec Boris Kobal; z glasbo in pesmijo iz slovenskih filmov so
sodelovali Pihalni orkester Tolmin, pet pevskih zborov Baške grape, otroški
pevski zbor s Koritnice in ženski sestav Kariške čeče s Koritnice.
 25. 11. 2018. Pasljdn´ca na Bači pri Podbrdu
Priznanja: Murkova listina – 2007, Naj NVO v Občini Tolmin – 2010 , 2012, 2013 in 2014, Naša Slovenija 2014,
Bronasto priznanje Turistične zveze Slovenije 2015, TPNSZ – NAJ REGIJSKA POT 2015, Bronasto priznanje ZOTKS 2016,
Zahvala Občine Tolmin 2016
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Poleg tega je izvedlo tri delavnice izdelave cvetnonedeljskih butaric (puslov) v Železnikih,
v Cerknem in v Podbrdu in sodelovalo na Festivalu cvetnonedeljskih butaric v Zgornjih
Palovčah. V društvu pa smo še posebej ponosni, da je v potujočo panojsko razstavo
Nesnovna kulturna dediščina Slovenije v luči Unescove Konvencije, ki jo je ob Evropskem
letu kulturne dediščine postavil Slovenski etnografski muzej, umeščen cvetnonedeljski
pusl (butarica), ki je bil na njegov predlog leta 2013 razglašen za nesnovno kulturno
dediščino državnega pomena in vpisan v Unescov reprezentativni seznam. V letu 2018 so
jo občudovali v osmih državah Evrope, obšla pa bo skoraj cel svet. Januarja 2019 je bila
ogled v Braziliji.
.

2.
Skozi vse leto je vzdrževalo objekte tehniške dediščine Jakovo kovačijo, Prangarjev mlin in
vetrovalno napravo predora Bukovo, skrbelo za urejenost njihove okolice in za
promocijo. Vzporedno je tekla tudi promocija Bohinjske proge kot pomembnega objekta
tehniške dediščine v Baški grapi.
3.
Kot skrbnik tematske poti Na svoji zemlji je skozi leto skrbelo, da je bila pokošena in
očiščena, popravile pa so tudi informacijske table, ki so jih poškodovale ekstremne
vremenske razmere. Izvedlo je vse po strategiji planirane aktivnosti in promocijo. Vodniki
so se z nenehnim izobraževanjem potrudili za kvalitetno vodenje.
4.
Promocija društva in njegovih turističnih programov je bila zelo intenzivna skozi celo leto,
večja pa na naslednjih dogodkih: sejem Natour Alpe Adria v Ljubljani (3 dni), strokovno
srečanje članov Zveze organizacij za tehnično kulturo Posočja Tolmin, strokovno srečanje
članov Turistične zveze Gornjega Posočja (TZGP) v Bovcu, srečanje nevladnih organizacij
(NVO) Goriške statistične regije v Vipavskem križu, Stržiškarski sejem.
Promocija s članki in najavami je tekla v dnevnem časopisju, na spletnih straneh in
socialnih omrežjih, na radijskih in TV-medijih (npr. v oddajah: Kanala A: Kam na izlet, TV
SLO: Na lepše, tridnevno aktivno sodelovanje članov (nad 10) pri snemanju
dokumentarnega filma RTV SLO v režiji Slavka Hrena FILMOLJUBJE: Baška grapa – živi
spomenik filma, predvajan na TV SLO1, 5. 12.2018), ki je bil septembera predvajan tudi na
Slovenskih filmskih dnevih v Portorožu.
5.
Člani so se izobraževali na seminarjih, predavanjih, strokovni ekskurziji z ogledom
tehniške dediščine Koroške in na strokovnem srečanju članov Turistične zveze Gornjega
Posočja.
6.
Društvo si je intenzivno prizadevalo za umestitev zgodovinske tehniške dediščine Baške
grape v projekte Občine Tolmin in izven nje z namenom ohranjanja za obogatitev
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turistične ponudbe Baške grape in njene prepoznavnosti nasploh. Največji uspeh je
umestitev tehnične dediščine Bohinjske proge in tehnične industrijske dediščine Baške
grape (TVI »Bača« Podbrdo) v projekt Mrouce cajta.
Industrijska dediščina TVI »Bača« Podbrdo je bila kot primer za obravnavo umeščena tudi
v temo Revitalizacije degradiranih površin, ki so jo skozi Projekt Alpsko mesto obravnavali
predstavniki alpskih mest na gostovanju v Podbrdu in v Tolminu.
7.
Društvo je tudi letos raziskovalo zgodovinske teme iz preteklosti Baške grape: snemanje
filma Na svoji zemlji, ljudski izumitelj Ivan Brovč (1899-1990)s Koritnice - tudi skozi
dokumentarni film Plamen v dvonožcu, Baška grapa - zaledje Soške fronte).
8.
Sodelovalo je z organizacijami, katerih član je (TZS, ZOTK, LAS Dolina Soče, TZGP,
Fundacija BIT Planota, Javni zavod za turizem Dolina Soče – snovanje nove poti Pot okrog
Alp) in se udeleževalo občnih zborov in sej.
9.
Sredstva za delovanje je društvo prejelo iz razpisa pri Zvezi organizacij za tehnično kulturo
Posočja Tolmin, iz razpisa za sofinanciranje prireditev in akcij, ki pospešujejo turistični
razvoj in promocijo Občine Tolmin za leto 2018, iz razpisa za sofinanciranje prireditev
turističnih društev v letu 2018 pri Turistični zvezi Slovenije. Za prireditev 13. Festival
odmevi dediščine je prejelo tudi nekaj donatorskih sredstev.
10.
V letu 2018 je imelo društvo 91 članov, ki so opravili preko 3224 ur evidentiranega
prostovoljnega dela.
11.
Priznanja društvu in članom društva v letu 2018:
V februarju 2018 je društvo oddalo Komisiji za nagrajevanje pri Občini Tolmin predlog za
sprejem občinskega priznanja Ivanu Brovču, zmajarju s Koritnice. Ivan Brovč je ob
občinskem prazniku Občine Tolmin priznanje tudi prejel. Na Dnevih slovenskega turizma
2018 v Portorožu je prejel priznanje za prizadevno prostovoljno delo v DBD Franci
Peternelj.
Zapisala: Olga Zgaga

Predsednica: Alenka Zgaga

Priznanja: Murkova listina – 2007, Naj NVO v Občini Tolmin – 2010 , 2012, 2013 in 2014, Naša Slovenija 2014,
Bronasto priznanje Turistične zveze Slovenije 2015, TPNSZ – NAJ REGIJSKA POT 2015, Bronasto priznanje ZOTKS 2016,
Zahvala Občine Tolmin 2016

3

