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UVOD 

Most na Soči (179 m nmv) je kraj, ki je s svojo bogato zgodovinsko preteklostjo in lepim 
naravnim okoljem dobro znan ne le znotraj, temveč tudi zunaj naših meja. 

Arheološke najdbe iz prazgodovine in kasnejših časov pričajo, da je bilo to ozemlje že davno 
pomembno stičišče kultur. Najdbe so shranjene v muzejih na Dunaju, Trstu, Novi Gorici in 
Tolminu. V kraju je možen ogled muzeja, restavrirane rimske hiše idr. 

Kraj leži ob umetnem jezeru ob sotočju rek Soče in Idrijce in je priljubljeno letovišče in izhodišče 
za mnoge ture v gore ali izlete v bližnjo okolico. 

Ribičem so dobro poznane soške postrvi, ki jih iz jezera ne preženejo niti vedno številčnejši 
ljubitelji ostalih vodnih športov. Obiskovalci, ki se ne zadovoljijo samo s čolnarjenjem, se poleti 
lahko osvežijo v bistri Idrijci, ki s svojimi naravnimi plažami nudi prijetno ohladitev. 

Obiskovalci, ki danes pridejo na Most na Soči lahko uživajo na urejenih, razglednih in 
nezahtevnih osvetljenih sprehajalnih poteh. Najbolj priljubljeni sprehajalni poti sta: 
Kulturnozgodovinska pot »Čez most po modrost« in Vodno-energijska pot »Na Most po 
krepkost«. 

Kraj naj bi uveljavil prednost, ki jo ima zaradi svojih naravnih lepot. Možnosti vlaganja tujih 
družb v turizem nam daje obete za boljše turistične trženje. 

Most na Soči se ponaša tudi z nekaterimi znanimi Slovenci. Tu so se rodili pisatelja Ivan Pregelj 
in Saša Vuga ter dirigent Marko Munih. Ima več športnikov, ki so ali so bili na ravni državnega 
ranga: kolesarja Boruta Rovščka, lokostrelca Maksija Muznika, alpinistko Mirando Ortar, 
triatlonca Igorja Kogoja in kajakaša Dejana Testena, danes uspešnega trenerja še bolj uspešnih 
kajakašev in kanuistov. Vse bolj pa se uveljavljajo mladi športniki. 

Most na Soči leži ob umetnem akumulacijskem jezeru, ki predstavlja akumulacijo za HE Doblar. 
Hidroelektrarna je bila zgrajena v zadnjih letih italijanske vladavine na naših tleh. 

Že v prvih letih po vojni so krajani organizirali večjo prireditev, kateri naj bi ji dala osnovno 
vsebino jezero. Prireditev so poimenovali Beneška noč. Žal je kmalu zamrla in celih 20 let je bilo 
potrebnih, da se je ponovno rodila. Leta 1973 se je začelo in od takrat ni manjkala niti eno leto. 
Tudi vojna jo je lahko samo premaknila za nekaj tednov. Menjavali so se organizatorji, 
tradicionalna prireditev pa je ostala. 

Prve prireditve je organiziral mladinski aktiv; kasneje pa je breme organizatorja prevzelo 
domače Turistično društvo. Večji del dobička je ostal v kraju, enkrat na leto pa je bil ta tudi 
generalno očiščen in urejen. Leta 1993 je Turistično društvo Most na Soči prepustilo izvedbo 
prireditve družbi Jezero d.o.o. Most na Soči, katera je do leta 2018 opravlja funkcijo izvajalca 
prireditve. Od leta 2019 naprej pa prireditev ponovno v celoti organizira Turistično društvo 
Most na Soči.  
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Noč na 

jezeru 

 

V naslednjem kronološkem pregledu bomo na kratko predstavili posamezne prireditve: 

 

1973 

Prva prireditev je bila v soboto, 25. avgusta, z balinarskim turnirjem na novo odprtem balinišču 
ob jezeru, nogometom med starimi in mladimi, otvoritvijo poti na razgledno točko in plesom, 
kjer je pela Sonja Gabršček. Prireditev so podprli: Klavnica Tolmin, Metalflex Tolmin, Tovarna 
pohištva Krn Klavže, hotel Soča, gostilna Skrt in Avtoprevoz Tolmin. Delo organizacijskega 
odbora je vodil Rado Taljat; takrat predsednik aktiva Zveza mladine Slovenije. 

 

1974 

Organizator je bil mladinski klub, pokrovitelj pa Krajevna skupnost Most na Soči. Prireditev je 
bila v nedeljo, 21. julija in se je delila na dopoldanski in popoldanski del. Izveden je bil plavalni 
maraton (1 km) in atraktivno smučanje na jezeru. Elan pa je predstavil svoj padalski program. 
Marsikomu je še danes znana temno modra plastična značka, na kateri je bil upodobljen most čez 
Sočo. To je bila prva značka prireditve. V naslednjih letih so bile značke redne. Predsednik 
organizacijskega odbora je bil Zoran Taljat. 

 

1975 

Organizator prireditve, ki je bila v nedeljo, 20. julija je bila Krajevna skupnost Most na Soči. 
Izveden je bil zaključni del 1. padalskega tekmovanja za pokal Primorske s skoki na cilj na jezeru. 
Stojnice »šanke« je prevzel Hotel Park, ki je dal organizatorju 5% od prometa. Poleg tega sta bila 
tudi izvedena tudi parada motornih čolnov in atraktiven nastop Elana. Za ples so igrali Laposi z 
Jankom Ropretom, Mejaši in Iskre. Delu organizacijskega odbora je predsedoval Darij Vouk. 

 

1976 

Prireditev je bila 4. julija. Ob bregovih jezera je bilo republiško tekmovanje in 2. padalsko 
tekmovanje za pokal Primorske. Plesnih prireditev ni manjkalo. Izveden je bil ognjemet. Čisti 
dobiček prireditve je bil namenjen za obnovo po potresu poškodovane Tolminske. Predsednik 
organizacijskega odbora je bil Gabrijel Kavčič. 
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Noč na 

jezeru 

1977 

Prireditev je bila v nedeljo, 3. julija. Tudi v počastitev dneva borca je bil ples ob jezeru, kjer je 
igral ansambel Laposi. Prireditev je obsegala tekmovanje v jadranju na deski in padalsko 
tekmovanje za pokal Primorske z mednarodno udeležbo. Izvedene so bile letalske akrobacije 
LTC-ja iz Ajdovščine. Za ples sta igrala ansambel Laposi z Jankom Ropretom in Iskre. Predsednik 
organizacijskega odbora je bil že drugič Rado Taljat. 

 

1978 

V nedeljo, 2. julija so se po uradni otvoritvi smučarji na vodi (SK Olimpija). Ti so preizkušali novo 
skakalnico. Tekmovali so tudi zmajarji, izvedeni so bili: veslaška regata za pokal Most na Soči, 
kajakaški spust iz Kobarida do Mosta na Soči, ter modna revija kreatorja Debevca na trgu. Plesalo 
se je lahko do dveh po polnoči. Meblovi tolminski TOZD-i so razstavljali stilno pohištvo v dvorani 
za hotelom Soča. Vodstvo prireditve je bilo zaupano Ljubu Skrtu. 

 

1979 

Prireditev je bila v soboto, 30. junija in v nedeljo, 1. julija. Izvedlo se je republiško prvenstvo v 
smučanju na vodi (slalom, figure), ki se je štelo za izbirno tekmovanje za mediteranske igre v 
Splitu. Na novo je bila izdelana skakalnica za skoke na vodi, ker je prejšnjo odnesla ob poplavah. 
Ob jezeru je bil tudi zaključek republiškega prvenstva v poletih z zmaji, ki se je štelo kot izbirna 
tekma za svetovno prvenstvo v Grenoblu. Poleg tega sta bila še ski-surf kombinacija in kajakaški 
maraton. Za zabavo je poskrbel Vinko Šimek – Jaka Šraufcinger. Tudi plesnih prireditev ni 
manjkalo. Igrali so Novi fosili. Pri spustu z zmajem se je smrtno ponesrečil zmajar. Prireditev si je 
ogledal visoki funkcionar Andrej Marinc. Pripravljalni odbor je vodil Rajko Skrt. 

 

1980 

Prireditev je bila v nedeljo, 6, julija. Program je obsegal: kajakaški maraton iz Kobarida, 
atraktivno smučanje s skoki na vodi (SK Snežinka), slalom kajakašev, izbor nenavadnih plovil, 
koncert godbe na pihala, nastop folklorne skupine. Za ples so igrali: Ottavio Brajko, Faraoni, 
Spektar, Beneški fantje in ansambel Antona Birtiča. 21. in 22. junija pa je bilo v sklopu prireditve 
mednarodno tekmovanje v Alpe Adria v smučanju na vodi (slalom, skoki, figure). Obiskovalci so 
lahko poskusili meso vola na žaru. Delo izvršnega odbora je vodil Darij Vouk. 
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Noč na 
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1981 

 

Prireditev je bila v nedeljo, 5. julija. Po otvoritvi so se predstavili smučarji na vodi s padali in jadralci 

na deski. Bil je tudi promenadni koncert godbe na pihala iz Tolmina, kajakaški maraton, paralelni 

slalom kajakašev, tekmovanje v »polu«, smučanje na travi in humoristična prireditev na trgu. Za ples 

sta igrala ansambel Ottavija Bajka in Planšarji. Pokrovitelj prireditve so bile Primorske novice. 

Organizacijo je vodil Darij Vouk. 

 

1982 

 

V soboto je bil slalom na Kaninu, v nedeljo pa košarkarska tekma ŠD Most na Soči:Fructal, kajakaški 

maraton, regata v jadranju na deski in artistični program. Predstavili so se čolni na daljinsko 

upravljanje in smučarji na vodi s padali. Bil je tudi paralelni slalom za kajakaše. Delo organizacijskega 

odbora je vodil Rajo Skrt. 

 

1983 

 

Razstava izdelkov obrtnikov, kajakaški maraton, zmajarji, zabavni del na trgu, rekreacijska regata v 

jadranju na deski, tekmovanje v »polu« s kajaki so obogatili to prireditev. Njena osrednja točka pa je 

bil izbor Miss topless. Vodenje organizacijskega odbora je bilo zaupano Franku Kacafuri. 

 

1984 

 

Prireditev je bila v nedeljo, 1. julija. Obsegala je kolesarsko prireditev »Vsi na kolo za zdravo telo«, 

ribiška tekmovanja, regato jadranja na deski, atraktivno smučanje na vodi, polete s padali, kajakaški 

maraton Kobarid-Most na Soči, paralelni slalom kajakašev, ples. Organizacijo je vodil Jože Cimerman. 

 

1985 

 

V soboto in nedeljo, 6. in 7. julija je bilo na Mostu na Soči spet živahno. Izvedeni so bili ski-surf 

kombinacija, kajakaški maraton Volarje-Most na Soči, atraktivno smučanje na vodi, paralelni slalom 

kajakašev. Slikarji amaterji pa so imeli razstavo svojih del. Osrednja atrakcija je bila v zabavnih Delo 

– Kompas. Za ples so igrali Plava trava zaborava, Time-out, Gorenjci s Sonjo Gabršček in Stil. 

Pokrovitelj je bil Kompas Jugoslavija, TOZD Gostinstvo Tolmin; sopokrovitelji pa Primorske novice, 

Meblo, TOZD Pohištvo Kneža in TTG Nova Gorica. Tudi to leto je delo odbora za izvedbo prireditve 

vodil Jože Cimerman. 

1986 

Prireditev je bila tridnevna. Začelo se je v petek z 12 urno košarkarsko tekmo, srečali so se borci 
in aktivisti, nastopili so tolminski godci na pihala, otvorila se je slikarska razstava Ex-tempore; 
bil pa je tudi glasbeni večer pod Vugovo lipo. V soboto so se predstavile tolminske krajevne 
skupnosti, nastopila je folklorna skupina in izvedlo se je lokostrelsko tekmovanje. V nedeljo, 6. 
julija, pa je bil izveden kajakaški maraton Kobarid – Most na Soči. Osrednjo pozornost pa sta 
pritegnila šahovska velemojstra Bruno Parma in Stojan Puc, ki sta na velikem splavu na jezeru z 
živimi figurami odigrala partijo šaha. Izvedene so bile tudi zabavne igre Nedeljskega dnevnika in 
Primorskih novic. Za ples so igrali: v petek – Prizma, v soboto – Veseli planšarji, Vitamin in Zarja, 
v nedeljo pa je poleg sobotnih ansamblov Rendes vous izveden izbor debele dekl'ce. Izdelana je 
bila priponka – vstopnica s panoramskim posnetkom Mosta na Soči. Pokrovitelja prireditve sta 
bila SGP Gorica – TOZD Gradbena operativa iz Tolmina in STUDIO GO iz Nove Gorice. Zahtevno 
delo organizacije je vodil Gregor Viduč. 



 
 

 

6 

Noč na 

jezeru 

 

1987 

Prireditev je bila tridnevna. Od petka, 3. julija pa do nedelje, 5. julija, so se na Mostu na Soči 
zvrstili nočni turnir v malem nogometu, srečali so se borci in aktivisti NOB, igrala je pihalna 
godba iz Tolmina, izvedeno je bilo mednarodno ribiško tekmovanje, postavljena je bila slikarska 
razstava del slikarjev naivcev. Prvič so se na našo pobudo srečali predstavniki treh jezer (Bled, 
Bohinj in Most na Soči). Pomerili so se v šaljivih igrah in v kvizu. Na mini sejmu je lahko vsak kaj 
malega kupil. Lokostrelci so izvedli šaljive točke: izvedena je bila modna revija Boutique iz Nove 
Gorice. Nastopili pa so tudi Andrej Šifrer z živ-žavom, humorist Vinko Šimek in plesna skupina 
Comet iz Ajdovščine. Brez plesa tudi tokrat ni šlo. 

 

1988 

To leto so se z zabavnimi igrami srečala turistična društva severne Primorske, tudi to leto so 
lokostrelci izvedli šaljive igre, borci in aktivisti so se srečali na vrtu gostilna Vuga, izvedena sta 
bila nogometni turnir in kajakaški maraton. Natopili sta skupini Marina iz Tolmin in folklorna 
skupina Razor iz Tolminskih raven. Plesali ste lahko ob glasbi skupine Gladstone in Globina v 
soboto; v nedeljo pa so za zabavo skrbeli Savinjskih 7, Šank Rock in Globina. Predsednik 
pripravljalnega odbora je bil Marjan Klavora. 

 

1989 

Prireditev je bila v soboto, 1. julija in v nedeljo, 2. julija. Osrednja atrakcija je bil krst nove ladje 
Lucije ter njene prve vožnje. Sejem obrti, srečanje borcev in aktivistov, prikaz najdaljše pašte, 
najdaljše štruce Mlinotesta, predstavitev najdaljše salame MIP-a in 13m »ocvirkovce« Baškega 
hrama so bile osrednje točke te prireditve. Srečala so se turistična društva severne Primorske 
(Kanal, Ajdovščina, Cerkno, Tolmin in Most na Soči). Za najmlajše je poskrbela Mateja Koležnik. 
Nastopali so tudi državni akrobatski reprezentanti na skakalnici ob jezeru. Ples: v soboto so 
igrali Gladstoni, v nedeljo Štirje kovači in Pop Design s Simono Weiss. Pokrovitelj je bil Salonit 
Anhovo. Predsednik pripravljalnega odbora je bil Marjan Klavora, izvršnega odbora pa Darij 
Vouk. 

 

1990 

Nočni turnir v malem nogometu, srečanje 5 jezer (Baško jezero-Avstrija, Sauris-Zahre-Italija, 
Bled, Bohinj in Most na Soči (takrat Jugoslavija) ), kajakaški maraton, prikaz največje čokolade, 
mortadele velikanke, 4 m dolge pizze; predstavitev kinološkega društva Tolmin… Za ples so 
igrali: v soboto Victory s Simono Weiss, Štirje kovači, v nedeljo pa je manjkala evrovizijska Tajči, 
bili pa so Flash band in ansambel Jevšček. Predsednik pripravljalnega odbora je bil Marjan 
Klavora, izvršnega odbora pa Darij Vouk. 
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jezeru 

1991 

To leto je bila izvedena agresija Jugo-soldateske nad mlado državo Slovenije, zato je bila 
prireditev v prvem vikendu v avgustu. Prireditev je bila zaradi preložitve nekoliko okrnjena, 
vendar ne v taki meri, da bi izgubila atraktivnost. Po napetostih zaradi vojne je bila izredno 
obiskana. Predsednik pripravljalnega odbora je bil Marjan Klavora, izvršnega odbora pa Darij 
Vouk. 

 

1992 

Tridnevna prireditev je bila v znamenju njene 20. letnice delovanja v sodelovanju z 20. letnico 
Val-a 202. Bili smo priča otvoritvi pražarne na Mostu na Soči, nogometni tekmi med žensko 
reprezentanco Slovenije in vodilnimi delavci v občini Tolmin, mednarodnemu ribiškemu 
tekmovanju, nogometnemu turnirju, sejmu obrti, hokejski tekmi na kotalkah, lutkovni predstavi, 
akrobatskemu BMX, atraktivnemu smučanju na jezeru, kajakaškemu maratonu, programu 
jadralnih padalcev, nastopu plesnih skupin in občudovali smo lahko vodomet ob razsvetljenem 
jezeru. V srečanje jezer sta se vključili poleg Baškega jezera-Avstrija, Sauris-Zahre-Italija, Bleda, 
Bohinja in Mosta na Soči še jezero iz Lugana-Švica in Lago di Garda-Italija. Največjo pozornost je 
bil deležen kulinarični rekord: 619 kg čokoladni puding. Vse niti programa prireditve je 
povezoval Ivo Milovanovič, za predstavitev dvojnikov Slovenskih novic pa je poskrbela Miša 
Molk. Na prireditvi so nas zabavali v petek: Faraoni, v soboto: Avtomobili s pevcem Miranom 
Rudanom, Vrtnica in skupina Hay, v nedeljo: Don Mentoni Band, Alberto Gregorič in Jevšek. Vsem 
obiskovalcem, ki so na dan prireditve praznovali 20-ti roj. dan ali bili poročeni prav toliko časa 
so jim bile podeljene nagrade. Predsednik pripravljalnega odbora je bil Marjan Klavora, 
izvršnega odbora pa Darij Vouk. 

 

1993 

Tridnevna prireditev se je začela prvi vikend v juliju. Turnir v malem nogometu, kajakaški 
maraton Kobarid Most na Soči, nastop čarovnika, nastop show skupine ŽABE iz Ljubljane, nastop 
Saša Hribarja z Radiom GA-GA, prodaja in razstava avtomobilov, mednarodno ribiško 
tekmovanje, sejem obrti in predstavitev izdelkov in dejavnosti Društva za pomoč duševno 
prizadetim in Centra za izobraževanje in usposabljanje Tolmin, baklada ob jezeru, predstavitev 
največje 350 kg jabolčne pite v Sloveniji in srečanje 6-ih jezer (Bled, Bohinj, Most na Soči, 
Lugano-Švica, Lago di Garda-Italija in Baško jezero-Avstrija so bile glavne značilnosti prireditve. 
Za ples so skrbeli s show programom Club Rainbow iz Nove Gorice v petek, ansambel iz Lago di 
Garda, Pal, Hay in Peter Pan v soboto, Nočna Izmena s pevcem Albertom Gregoričem in skupina 
Lintvern v nedeljo. 

 

1994 

Prireditev se je pričela z otvoritvijo avtobusne postaje na Mostu na Soči. Obiskovalci so si lahko 
ogledali atraktivne skoke (bungee jumping) z elastično vrvjo iz avtodvigala v jezero, space show-
imitacija gibanja v vesolju, akrobatsko letenje s helikopterjem, atraktivne vožnje s čolni ob 
posebnih svetlobnih efektih ob jezeru. To leto smo bili priča otvoritvi javne razsvetljave ob 
pešpoti ob jezeru. Odvijal se je maratonski nogometni turnir, nastop animatorja, čarovnika, 
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Noč na 
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plesne skupine, kajakaški maraton, kajakaška hitrostna tekma, avtomobilska razstava in otroški 
program. Potekalo je tudi srečanje predstavnikov TD in predstavitev turističnih krajev ob 
Slovenskih jezerih.  Sladkosnedi so se lahko posladkali s kulinaričnima rekordoma kremno 
rezino in jogurtom Yoviland. Za zabavo so poskrbeli Diskoteka Bugatti v petek, Pal, Avia Band, 
Diskoteka Odeon, Transcendence in Flash v soboto, Vrtnica in Šank Rock pa v nedeljo. Častni 
pokrovitelj je bil predsednik vlade RS dr. Janez Drnovšek. 

 

1995 

Z okroglo mizo: Turizem in varovanje narave v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor v 
Evropskem letu varovanja narave pod častnim pokroviteljstvom dr. Pavla Gantarja se je začela 
tridnevna prireditev, ki se je privesila iz meseca junij v julij. V sodelovanju z izseljensko matico je 
potekala razstava likovne kolonije, ker so izseljenci slovenskega porekla ustvarjali dela na 
tematiko jezera, kraja oz. okolice. Srečali so se župani severnoprimorskih občin potekal je 
tradicionalni nogometni turni, sejem obrti, kajakaški maraton, razstava avtomobilov, program za 
najmlajše-čarovnik, srečanje s kolesarjem Valterjem Bončo, program Pivovarne Union (botique 
Moped show, Tone Fornezzi TOF, multiharmonika show), modna revija na jezeru na ladjici, 
nastop slovenske folklorne skupine Planika iz Kanade in mini plavalni maraton v plavanju pod 
geslom »Plavanje za čisto Sočo«. V soboto in nedeljo smo lahko spremljali show program 
Navtične zveze z vodnimi motornimi sanmi (slalom po jezeru, prosti liki, freestyle), skoki 
(bungee jumping) z elastično vrvjo z dvigala, panoramsko letenje s helikopterjem in nočne 
svetlobne efekte. Kulinarična rekorda sta bila v znamenju največje mlečne čokolade Gorenjka in 
300 kg šoto jogurta Yoviland.  Plesne zabave so potekale z diskoteko Bugatti v petek, z ansambli 
Pal, Obvezno smer, Vitezi OM-A s pevcem Petrom Lovšinom v soboto in z ansamblom Jevšek in 
California v nedeljo. Častni pokrovitelj je bil predsednik DZ RS g. Jožef Školč.  

 

1996 

Prvi vikend v juliju se je pričela 24. prireditev, ki je trajala tri dni. Okrogli mizi sta potekali na 
temi Razvoj in promocija turističnega gospodarstva v Posočju in Program sanacije in čiščenje 
porečja reke Soče. Odvijal se je mednarodni lokostrelski turnir, nočni nogometni turnir, likovna 
kolonija v sodelovanju s SIM, prvo srečanje severnoprimorskih direktorjev s predsednikom RS g. 
Milanom Kučanom, srečanje veteranov 2. sv. vojne in bili smo priča otvoritvi desnega bregu 
pešpoti. Ogledati se je dalo prodajno razstavo izdelkov obrti, cvetja, avtomobilov, modno revijo, 
kajakaški maraton, hitrostno kajakaško tekmo, sprejem in družabne igre udeležencev srečanja 
tujih jezer, družabno srečanje TD v Posočju, nastop čarovnika, ki je pričaral 4000 sladolednih 
lučk Ljubljanski mlekarn, predstavitev daljinsko vodenih izdelkov po jezeru in panoramsko 
letenje z balonom in helikopterjem. Kot kulinarični rekord je bila predstavljena kilometrska 
klobasa. Prireditev je popestril veličasten ognjemet. Za ples so skrbeli Pal in Disco muzika v 
petek, Vitezi OM-A s pevcem Petrom Lovšinom v soboto, Jevšek in Orleki v nedeljo. Častni 
pokrovitelj prireditve je bil predsednik RS g. Milan Kučan, častni sopokrovitelji pa predsednik DZ 
RS g. Jožef Školč, državni sekretar za turizem g. Peter Veseljak,  minister za okolje in prostor dr. 
Pavel Gantar, v.d. ministra za zunanje zadeve g. Zoran Thaler,  predsednik TZS dr. Marjan Rožič, 
župan občine Tolmin g. Ivan Božič in župan mesta Ljubljana dr. Dimitrij Rupel.  
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Noč na 

jezeru 

1997 

Jubilejna 25. prireditev je potekala vzporedno z 50-letnico Ribiške družine Tolmin, 50-letnico 
primorskih novic in 25. letnico revije Jana. Potekale so okrogle mize in razna srečanja (Stanje in 
razvoj turizma v občini Tolmin s poudarkom na kulturni dediščini Tolminske in vlogi kulture v 
turizmu ob letu kulture v turizmu; s poudarkom na ribištvu kot vrhunskem turističnem 
produktu Gornjega Posočje in Sanacija in čiščenje porečja reke Soče s poudarkom na izgradnji 
čistilni naprav). Priča smo bili otvoritvi prenovljenega Svetolucijskega izvira pod Modrejem, 
otvoritvi razstave likovne kolonije v sodelovanju s SIM, drugem srečanju severnoprimorskih 
gospodarstvenikov, srečanju veteranov iz 2. sv. vojne, nogometnem turnirju, ekshibicijskem 
show programu rolkarjev in prodajni razstavi izdelkov obrti in avtomobilov. Mogoče je bilo 
videti festival panoramskega letenja z balonom, tekmovanje radijsko vodenih modelov po jezeru, 
program za najmlajše-največji sladoledni vrt »Lučkafest« na Tolminskem, modno revijo, 
kajakaški maraton, hitrostno tekmo kajakašev, družabno srečanje TD Posočja in družabne igre z 
izbrano ekipo DS RS in ognjemet. Kulinarični rekordi so bili naslednji: 8 metrska pizza, največje 
in najtežje kolo sira po l. 1886 in 7 metrska mlečna kakavnega kremnega namaza Njam-Njama. 
Ob svetlobnih efektih so potekale naslednje plesne zabave: Ana Pupeda in Lintvern v petek, 
Edinstveni kabaret z edino (plesna skupina Make up, gasilec Hinko, Andrej Šifrer, pevka Sandi, 
Boutique Moped show: Simona H20, Martin Ž. in TOF), Clasicc in Babilon v soboto in Jevšek, ter 
Leteči potepuhi s skupino Miss Evening v nedeljo. Častni pokrovitelj prireditve je bil predsednik 
RS g. Milan Kučan, častni soprovitelj pa predsednik DZ RS g. Janez Podobnik. Častni pokrovitelji 
posameznih okroglih miz in srečanj so bili ambasador ZDA g. Viktor Jankovich, minister za 
kulturo g. Jožef Školč, minister za okolje in prostor dr. Pavel Gantar, minister za kmetijstvo in 
gozdarstvo g. Ciril Smrkolj, minister za gospodarske dejavnosti g. Metod Dragonja, poslanec g. 
Igor Bavčar, predsednik SIM dr. Janez Bogataj in državni sekretar za turizem g. Peter Vesenjak. 

 

1998 

V prvem vikendu v juliju se je pričela štiridnevna prireditev, ki se je začela s predstavitvijo 
publikacije o soški postrvi RD »Tolmin, Idrija«, nadaljevalo s tretjim srečanjem 
gospodarstvenikov Primorske, likovno kolonijo v soorganizaciji s SIM (častna pokrovitelja 
minister za kulturo Jožef Školč in predsednik SIM dr. Janez Bogataj) in obeležjem 55. letnice IX. 
korpusa NOV (slavnostni govornik g. Lado Ambrožič Novljan). Okrogli mizi sta potekali na temo: 
Leto športa v turizmu v Zgornjem Posočju (častna pokrovitelja minister za šolstvo in šport dr. 
Slavko Gaber in predsednik TZS dr. Marjan Rožič) in Turizem in gostinstvo v zgornjem Posočju 
(častni pokrovitelj minister za turizem in malo gospodarstvo g. Janko Razgoršek). Izkupiček 
nogometnega turnirja »Flup 98« je šel za prizadete v posoškem potresu in predano je bilo 
pomožno dvigalo za športni ribolov in rekreacijo na jezeru Zvezi paraplegikom Slovenije. Potekal 
je žreb številk lokostrelcev, ekshibicijska dirka radijsko vodenih modelov po jezeru, srečanje TD 
v šaljivih igrah, nastop čarovnika, skoki s kajaki z mostu v jezeru, kajakaški maraton, igre 
Martina Krpana-najmočnejšega Slovenca in ognjemet. To leto so bili predstavljeni trije 
kulinarični rekordi in sicer: največja soška salama, najdaljša pizza, največji in najtežji sirni 
namaz. Za ples so skrbeli Valhala, Zablujena generacija, Blind Hate, Damin Gambit, Rodoljubac in 
Expulsion (v organizaciji gostilne Pri Gabrijelu) v petek.  V naslednjih dneh pa so se obiskovalci 
lahko zibali ob zvokih Magnifica and Peacemakers v soboto, Big Foot Mame in Duble Truble v 
nedeljo. Častni pokrovitelj prireditve je bil predsednik vlade RS dr. Janez Drnovšek. 

 



 
 

 

10 

Noč na 

jezeru 

1999 

V svetovnem letu starejših se je prireditev začela s tradicionalnim srečanjem borcev in 
upokojencev Tolminske (Slavnostni govornik pesnik g. Ciril Zlobec), nadaljevala se je s 1. 
srečanjem predstavnikov slovenskih elektrarn (častni pokrovitelj minister za okolje in prostor 
dr. Pavel Gantar) in otvoritvijo likovne kolonije Posočje 99. Ob jezeru pod šotorom je potekalo 4. 
srečanje gospodarstvenikov Primorske (častna pokrovitelja predsednik GZS g. Joško Čuk in 
minister za ekonomske odnose in razvoj dr. Marjan Senjur). Obiskovalci so si lahko ogledali 
nogometni turnir, kajakaški maraton, skoke s kajaki z mostu v jezero, izvedbo atraktivnih skokov 
(50m) (bungee jumping), vožnje z balonom, zaključek državnega prvenstva v zmajarstvu, modno 
revijo, čarovnika za najmlajše, predstavitev naj frizure, razstavo avtomobilov, sejem obrti in 
ognjemet. Največjo pozornost pa je vzbudil skok na glavo iz avtodvigala (32 m) v jezero Igorja 
Slovenca. Ob letu vina, kulinarike v turizmu sta bila predstavljena kulinarična rekorda: najdaljša 
hrenovka na svetu (2864m dolžina-višina Triglava), ki še danes velja za enega največjih 
rekordov v zgodovini prireditve in največja slovenska zlata napolitanka velikanka 520 kg. Za ples 
so poskrbeli ansambli Ana Pupedan, Reinka, Juke Box v  petek, Peace Makers s pevcem 
Magnificom, Nude, Happy day, Super Malalan in Duble Truble v soboto in Remi band s pevcem 
Miranom Rudanom v nedeljo. 

2000 

Ob 55. letnici konca 2. Svetovne vojne – zmage nad fašizmom je potekalo srečanje borcev in 
upokojencev Tolminske (slavnostna govornika dr. Matjaž Kmecelj in pesnik Ciril Zlobec). 
Naslednji dan je potekal sprejem jubilejnih TD Slovenije ob njihovi 95-letnici (častni pokrovitelj 
predsednik TZS dr. Marjan Rožič), 5. srečanje gospodarstvenikov Primorske s predstavniki 
ministrstva (častni pokrovitelj predsednik GZS g. Jožko Čuk ) in že tradicionalna likovna kolonija 
Posočje 2000 (častni pokrovitelj državni sekretar za kulturo g. Silvester Gabršček). Priča smo bili 
otvoritvi spominske plošče Antona Muznika, tradicionalnemu turnirju v nogometu (prvič tudi 
ženski turnir), kajakaškemu maratonu Kobarid-Most na Soči, skokom s kajaki z mostu v jezero, 
hitrostni tekmi kajakašev, predstavitvi športnega turizma MAYA, nastopu folklorne skupine iz 
Kanade, nastopu čarovnika, plesnemu nastopu Pamp Čib-a iz Bovca in ognjemetu. Nad jezerom je 
s panoramskimi leti s helikopterjem g. Stroj razveseljeval množice obiskovalcev, ki so si lahko z 
navdušenjem ogledali kulinarične rekorde: največjo kraljico mortadela Gorica, Maxi  steklenico 
vina, največjo rolado in največji bonbon v Sloveniji. Obiskovalci so se lahko zibali ob zvokih Nude 
in Lexla v petek, Siddharte, Shit Happensa in Duble Truble v soboto, Kingstoni, Kalamari z 
gostom Sašem Hribarjem in Pozdravom pa so igrali v nedeljo. Prireditev je bila rekordna po 
številu obiskovalcev. Organizator je ocenil, da je prireditev obiskalo v štirih dneh cca 12.000 
ljudi.  

 

2001 

Ob 60-letnici ustanovitve OF in dneva upora proti okupatorju ter 10-letnici osamosvojitev se je s 
srečanjem članom ZB in upokojencev Tolminske otvorila prireditev, ki je potekala štiri dni. 
Slikarji in umetniki slovenskega porekla so otvorili razstavo del mednarodne likovne kolonije 
Posočje 2001, vzporedno pa je potekalo 6. srečanje gospodarstvenikov Primorske s predstavniki 
ministrstev in GZS. Odvijalo se je 7. srečanje turističnih društev objezerskih krajev Slovenije, 
potekal je sejem obrti, nogometni turnir (tudi drugi ženski turnir), turnir v košarki, igre brez 
meja, nastop mažoretk in godbe na pihala iz Šoštanja, kajakaški maraton, hitrostna tekma 
kajakašev, nastop čarovnika, modna revija-Pamp, nastop plesne skupine Urška iz Tolmina, 
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baklada in ognjemet. Udeleženci so se lahko posladkali z največjo in najtežjo bananino torto s 
karamel kremo, občudovali Quercus-velikana iz Goriških Brd in bili priča pokušini največje 
kraljice mortadela Gorica Predstavljena pa bila tudi največja polo majica v Sloveniji. Za zabavo so 
skrbeli Big Bigls Brothers Band in Rodoljubac v petek, Big Foot Mama, Divji Kojoti, Los Ventilos 
in Kalamari v soboto, Kingston in Jevšek v nedeljo. 

 

2002 

Jubilejna 30. prireditev se je pričela z otvoritvijo hotela Lucija. Prireditev je praznovala svoj 
jubilej v sodelovanju z Radiom Val-202 (izvedene so bile šaljive igre med Valom 202 in Alpskim 
valom, program pa je povezoval Sašo Hribar). Dočakali smo otvoritev čistilne naprave na Mostu 
na Soči (častni pokrovitelj minister za okolje in prostor mag. Janez Kopač), istočasno pa je 
potekala okrogla miza na temo Ekoturizem. V zalivu ob jezeru so se tradicionalno odvila srečanja 
članov ZB in upokojencev Tolminske (slavnostni govorniki dr. Spomenka Hribar, pisatelj Saša 
Vuga in pesnik Ciril Zlobec), 7. srečanje gospodarstvenikov Primorske (častna pokrovitelja 
ministrica za gospodarstvo dr. Tea Petrin in predsednik GZS mag. Jožko Čuk) in razstava del 
mednarodne kolonije Posočje. Uradno otvoritev prireditve so uprizorili motorni čolni,  skuterji in 
kajakaši s svojim mimohodom in šovom, ogledali smo si lahko nogometni turnir, košarkarsko 
tekmo, sejem obrti, pokalno tekmovanje čolnov na električni pogon in radijsko vodenih ladjic, 
predstavitev moto kluba Orel, modno revijo, nastop plesne skupine Urška iz Tolmina, baklado, 
ognjemet, za najmlajše pa je poskrbel čarovnik. Na jezeru je plula največja tekmovalna jadrnica 
na Soči, po zraku pa je pilot Benjamin Ličer z akrobatskim letalom ZLIN-526 jemal dih vsakega 
slehernega obiskovalca prireditve. Predstavljena sta bila kulinaričnega rekorda: mortadela 
velikanka in Soča torta velikanka. Za ples so skrbeli Zablujena generacija, Los ventilos in 
Pointless v petek, Siddharta, Sausages, Duble Truble in Štirje Kovači v soboto, Rok'n'band in 
Javor v nedeljo. Častna pokrovitelja prireditve sta bila predsednik vlade dr. Janez Drnovšek in 
predsednik državnega zbora g. Borut Pahor. 

 

2003 

Že po tradiciji se je prireditev pričela v četrtek 26. junija s srečanjem članov ZB in upokojencev 
Tolminske (slavnostni govornik pesnik Ciril Zlobec). Naslednji dan se je prireditev nadaljevala z 
okroglo mizo na temo Znanje, mladi in turizem (častni pokrovitelj predsednik TZS, dr. Marjan 
Rožič), z 8. srečanjem gospodarstvenikov Primorske s predsednikom vlade RS mag. Antonom 
Ropom (častni pokrovitelj ministrica za gospodarstvo dr. Tea Petrin) in razstavo del 13. 
mednarodne likovne kolonije Posočje (častni pokrovitelj državni sekretar za Slovence po svetu g. 
Črtomir Špacapan). Uradno otvoritev so uprizorili motorni čolni,  skuterji in kajakaši 
(predstavljena je bila tudi hitrostna tekma) s svojim mimohodom in šovom, ogledali smo si lahko 
nogometni turnir, sejem obrti - ekološka tržnica, pokalno tekmovanje čolnov na električni pogon 
in radijsko vodenih ladjic, predstavitev moto kluba Orel, nastop folklorne skupine iz Berlina, 
čarovnika, baklado in ognjemet. Akrobatski polet z letalom je ponovno poskrbel za navdušenje 
med obiskovalci. Nedeljski program je potekal v znamenju Srečanja v moji deželi 2003-v 
organizaciji Slovenske izseljenske matice in srečanja dvojčkov Slovenije pod okriljem časopisa 
Oko. Kulinarični rekord je bil v znamenju največje Soča palačinke. Obiskovalci so se lahko zibali 
ob zvokih naslednjih ansamblov v petek Yogurt in Alya, v nedeljo pa Rok'n'band in Hram. V 
soboto je zaradi prevelikih padavin odpadel plesni del ob jezeru. Program sta povezovala 
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novinarja Miloš Batistuta in Milan Štulc. Častni pokrovitelj je bil predsednik državnega zbora g. 
Borut Pahor.      

 

2004 

S praznovanjem 50-letnice Lovske družine Most na Soči se je otvorila 32- prireditev, ki je trajala 
kar 6 dni.  9. srečanje gospodarstvenikov Primorske s predsednikom vlade RS mag. Antonom 
Ropom, ministrom za gospodarske dejavnosti dr. Matejem Lahovnikom in predsednikom GZS 
mag. Jožkom Čukom, 4. srečanje predstavnikov slovenski hidroelektrarn in Turističnih društev 
(častni pokrovitelj minister za okolje in prostor mag. Janez Kopač), srečanje članov ZB in 
upokojencev Tolminske (slavnostna govornika predsednik ZZB NOB g. Janez Stanovnik in pesnik 
g. Ciril Zlobec) in razstava del mednarodne likovne kolonije v sodelovanje z SIM so potekala v 
zalivu ob jezeru pod šotorom. Obiskovalci so si lahko ogledali nogometni turnir, sejem obrti, 
predstavitev moto kluba Orel, mimohod in šov program motornih čolnov in skuterjev, pokalno 
tekmovanje čolnov na električni pogon in radijsko vodenih ladjic, kajakaški rekreativni spust 
Kobarid-Most na Soči (voda za vedno:Slovenske reke 2004), čarovnika, baklado in ognjemet. 
Posladkali so se lahko s pito velikanko in bili priča največji konzervi Evrope za 454 milijonov 
prebivalcev. Ob jezeru so nas zabavali, Duble truble v petek, Šank rock, Skat in Talismana v 
soboto, Alya in Talismana pa v nedeljo. Program je povezoval g, Milan Štulc. Častna pokrovitelja 
celotnih prireditev sta bila predsednik vlade RS mag. Anton Rop in predsednik DZ RS g. Borut 
Pahor. 

 

2005 

33. prireditev se je otvorila z ribiškim praznikom Ribiške družine Tolmin. 10. Srečanje 
gospodarstvenikov so počastili minister za gospodarstvo g. Andrej Vizjak, direktor slovenskega 
gospodarstva in raziskovalnega združenja v Bruslju dr. Boris Cizelj, predsednik GZS mag. Jožko 
Čuk in predsednik OZS g. Miroslav Klun, vzporedno pa je potekalo tudi  1. srečanje z evropskimi 
poslanci (ga. Ljudmila Novak, g. Borut Pahor, dr. Miha Brejc, g. Alojz Peterle in g. Jelko Kacin) . V 
sklopu srečanja najstarejših turističnih društev ob 100-letnici delovanja TZS in 15-letnici 
delovanja TZGP je potekala razstava del likovne kolonije in otvoritev kulturnozgodovinske 
pešpoti »Čez most po modrost«. Tradicionalno srečanje članov ZB in upokojencev Tolminske so s 
slavnostnimi govorili otvorili prof. dr. Anton Bebler, predsednik DZ RS dr. Vasja Klavora in 
obrambni minister Karl Erjavec. Zopet je bilo živahno na nogometnem turnirju, na pokalnem 
tekmovanju čolnov na električni pogon in radijsko vodenih ladjic, predstavitvi moto kluba Orel, 
ogledali smo si lahko frizerski show program, uradno otvoritev z motornimi čolni in skuterji, 
koncert indijske glasbe in plesa (Rasa lila), čarovnika, baklado in ognjemet. Obiskovalci so lahko 
poskusili kulinarična rekorda: maxi pečenico in se posladkali z čokoladno-Metko. Za zabavo so 
skrbeli Duble truble v petek, Omar Naber in Talisman v soboto, Atomik harmonik in skupina 
Šalala v nedeljo. Program je povezoval g, Milan Štulc. Častni pokrovitelj je bil evropski poslanec g. 
Borut Pahor. 
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2006 

Prireditev se je začela že v ponedeljek, 19. junija s srečanjem združenja turističnih destinacij 
Slovenije v hotelu Lucija. Ponovno je s svojim prihodom počastil srečanje gospodarstvenikov 
Primorske minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak skupaj s predsednikom GZS mag. Jožkom 
Čukom, predsednikom OZS g. Miroslavom Klunom, vzporedno pa je potekalo še 2. srečanje z 
evropskimi poslanci (g. Borut Pahor in g. Jelko Kacin).  Odvijala se je predstavitev obmejnih 
turističnih društev vzdolž reke Soče »Od izvira do Izliva«, na srečanju članov ZB in upokojencev 
Tolminske je bil slavnostni govornik bivši predsednik države g. Milan Kučan, razstavljena pa so 
bila tudi dela likovne kolonije Posočje v sodelovanju s SIM. Potekalo je 5. srečanje predstavnikov 
slovenskih hidroelektrarn in predstavnikov turističnih društev ob slovenskih jezerih (Častni 
pokrovitelj minister za okolje in prostor dr. Janez Podobnik), nogometni turnir, sejem obrti, 
mimohod in show program z motornimi čolni in skuterji jet ski kluba iz Miklavža. Videli smo 
predstavitev moto kluba Orel, nastop mažoretk Jwirling iz Deskel, čarovnika, baklado ob jezeru 
in ognjemet. V nedeljo je bilo tudi srečanje LDS-a ob dnevu državnosti. Za plesno zabavo so 
skrbeli, Bugatti club z DJ-ji v petek, Omar Naber, Yogurt, Skat in Talisman v soboto, Anžej Dežan, 
Duble Truble in Hram v nedeljo. Program je povezoval g. Milan Štulc. Vstop na prireditev je bil 
prost vse dni. 

 

2007 

35. prireditev je bila najdaljša v njeni zgodovini in je trajala kar 7 dni. Potekala je v znamenju 
praznovanja 60-letnic (družbe SGG, družbe Avtoprevoz in Ribiške družine Tolmin). 2. 
predstavitev obmejnih turističnih društev vzdolž reke Soče »Od izvira do Izliva«, ki je potekalo v 
šotoru ob jezeru je organizirala TZGP. Naslednji dan se je odvilo srečanje gospodarstvenikov 
Primorske s prisotnostjo ministra za gospodarstvo mag. Andreja Vizjaka, evropskega poslanca g. 
Alojza Peterleta, predsednika GZS g. Zdenka Pavčka in župana občine Ljubljana g. Zorana 
Jankovića. Dan kasneje se je odvilo tradicionalno srečanje članov ZB in upokojencev Posočja 
(slavnostni govornik je bil predsednik DeSUS-a Franc Žnidarčič; govornika pa sta bila ga. Zdenka 
Cerar, dr. Vasja Klavora in župan občine Tolmin Uroš Brežan) skupaj z razstavo del likovne 
kolonije. Na trgu se je odvijala tržnica biokmetijskih izdelkov, nastop čarovnika, na igrišči ob šoli 
pa je potekal nogometni turnir. Prireditev se je uradno otvorila z mimohodom motornih čolnov 
in skuterjev. Kulinarični rekord je bil v znamenju jabolčnega zavitka. Ob jezeru so se odvijale 
plesne zabave z Duble Truble v petek, Zablujeno Generacijo, Pain in the ass in Hramom v soboto, 
Mambo Kingsi in Kolovratom v nedeljo. Program je povezoval g. Milan Štulc. Častni pokrovitelj je 
bil evropski poslanec g. Borut Pahor. 
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2008 

S srečanjem gospodarstvenikov Primorske, ki se začelo v inštitutu za avtomobilsko industrijo 
Hidria v Tolminu, končalo pa z druženjem v zalivu ob jezeru pod šotorom, se je pričela 
prireditev. Srečanje so počastili minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak, predsednik UO 
Hidria g. Edvard Svetlik, predsednik Programskega sveta IN PRIME g. Danijel Krivec, generalni 
direktor mag. Samo Hribar Milič, državna sekretarka mag. Katja Lautar, predsednik UO GZS 
območne zbornice za severno Primorsko g. Miloš Šturm, Župan občine Tolmin g. Uroš Brežan in 
predsednik uprave Raiffeisen Banke g. Klemens Nowotny.  Nadaljevalo se je s srečanjem članov 
ZB NOB in upokojencev Posočja (slavnostni govorniki ga. Katarina Kresal, pesnik Ciril Zlobec in 
podpredsednik DZ RS Mag. Vasja Klavora, dr. med.). Osrednja prireditev je bilo prvo srečanje 
krajanov z »zdomci« Srečali so se domačini in vsi rojaki, ki živijo izven KS Most na Soči. Uradno 
otvoritev so izvedli Jet ski iz Miklavža z mimohodom motornih čolnov in skuterjev. V sodelovanju 
z TZGP je potekala prireditev Bogastvo okusov – častni pokrovitelj je bil Dominik S. Čerjnak 
(Tržnica okusov turističnih društev, turističnih pomladkov, pro loco, turističnih zvez Slovenije 
TIC, eko pridelovalcev, čebelarjev, sirarjev, vinarjev). Po l. 1886 je bilo predstavljeno največje in 
najtežje kolo sira, izdelano na tolminskih kmetijah ali planinah. Prav tako ni manjkal ognjemet. 
Ob jezeru so nastopali Johnny Bravo v petek, Zablujena generacija, Pain in the ass in Summerville 
v soboto, Mambo kings in na trgu Kolovrat v nedeljo. Program je povezoval g. Milan Štulc. Častni 
pokrovitelj je bil g. Borut Pahor. 

 

2009 

V ponedeljek, 15. junija se je v podjetju Salonit Anhovo uradno začelo 14. srečanje 
gospodarstvenikov primorske s predstavniki vlade RS, družabni del pa se je končal ob jezeru pod 
šotorom na Mostu na Soči. Navzoče so nagovorili minister za gospodarstvo dr. Matej Lahovnik, 
generalni direktor mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS g. Zdenko Pavček, župan občine 
Tolmin g. Uroš Brežan, predsednik uprave Raiffeisen Banke g. Klemens Nowotny in generalni 
direktor HSE dr. Jože Zagožen. Vzporedno s srečanjem članov ZB NOB in upokojencev Posočja 
(slavnostna govornika: predsednik ZZB NOB g. Janez Stanovnik in podpredsednik DZ RS Mag. 
Vasja Klavora, dr. med.), je potekala otvoritev del likovne kolonije Posočje 09. Ponovno so se 
srečali domačini in vsi rojaki, ki živijo izven KS Most na Soči. Priča smo bili otvoritvi vodno-
energijske pešpoti »Na most na krepkost«. Za najmlajše je nastopil čarovnik, motorni čolni in 
skuterji so uradno otvorili prireditev za veličasten zaključek pa je bil izstreljen ognjemet. Za 
plesno zabavo ob jezeru so skrbeli Wild Child in Afera v petek, Zmelkoow in Instinkt v soboto in 
Orleki v nedeljo. Program je povezoval g. Milan Štulc. Častni pokrovitelj je bil predsednik vlade 
RS g. Borut Pahor. 
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2010 

Prireditev v letu 2010 je potekala v znamenju visokega praznovanja 105 - letnice obstoja 
Turističnega društva Most na Soči v sodelovanju s TZS ter proslave ob 120 - letnici 
Prostovoljnega gasilskega društva Most na Soči, ki ga je počastila sama Ministrica za Obrambo 
Dr. Ljubica Jelušič. Slavnostni govornik XV. srečanja gospodarstvenikov Primorske s predstavniki 
vlade RS je bil Minister za gospodarstvo Dr. Matej Lahovnik. Izseljenci Slovenskega porekla so 
ustvarjali na tematiko Soče, jezera oz. okolice na  mednarodni likovni koloniji Posočje 2010 - v 
sodelovanju s Slovensko izseljensko matico in občino Brda. Tradicionalno srečanje članov ZB za 
vrednote NOB borcev in upokojencev Tolminske sta s svojim obiskom počastila g. Janez 
Stanovnik in prof. dr. Jože Pirjevec. Kulinarična rekorda sta bila kar dva in sicer: največji skutni 
štrukelj v Sloveniji. Izdelovalca: Podgornik d.o.o. Tolmin Pizzeria "Na placu" in sirar Anton Konec 
iz Volč in največja pleskavica v Sloveniji. Izdelovalec: Gostinstvo Citrus. Za najmlajše je nastopil 
Medved Čalapinko, motorni čolni in skuterji so uradno otvorili prireditev za veličasten zaključek 
pa je bil izstreljen ognjemet ob plesni zabavi Mambo Kigsov ob jezeru. Žal pa je zaradi prevelikih 
padavin v soboto odpadel koncert Perota Lovšina. Vstop je bil prost vse dni prireditve. 

 
2011 

 
39. prireditev se je začela s mednarodno likovno kolonijo Posočje 2011, nadaljevala s XVI. 
srečanjem gospodarstvenikov Primorske s predstavniki vlade RS in sicer najprej s gospodarskim 
forumom pod naslovom "Investicije v energetiki za nov zagon gospodarstva" v Vodni hiši-Soča 
ter se nato nadaljevalo z zaključkom pod šotorom ob jezeru. Srečanja so se udeležili državni 
sekretar Ministrstva za gospodarstvo RS, mag. Janko Burgar, predsednik Gospodarske zbornice 
Slovenije, mag. Samo Hribar Milič, predsednik Državnega sveta RS, mag. Blaž Kavčič, direktor 
direktorata za energijo mag. Janez Kopač, direktor Eko sklada j.s. g. Franc Beravs ter drugi 
vidnejši gospodarstveniki območja Primorske in širše. Naslednji dan je se je odvilo tradicionalno 
srečanje ZB za vrednote NOB in upokojencev Posočja, ki sta ga s svojim prihodom počastila dr. 
sci. Mateja Kožuh Novak, dr. med., predsednica ZDUS  in g. Karl Erjavec, predsednik DeSUS-a. V 
soboto so se srečali letniki rojeni 1951 ter po nekaj letih premora je zopet stopil na sceno nočni 
turnir v malem nogometu, ki je potekal za stari pokal Noč na jezeru in privabil najboljše futsal 
ekipe iz Slovenije z mednarodno udeležbo. Mesarija Faganel iz Prvačine je pripravila dan 
največjih čevapčičev. KK Soške elektrarne je organiziral predstavitev kajakaškega športa za 
otroke na trgu pa sta otroke zabavala Medved čalapinko in čarovnik Toni. V petek je potekala 
plesna zabava ob jezeru z ansamblom 7Šrit, v soboto s skupinami Wanted, Banditi, Zabljujeno 
generacijo ter Mambo Kingsi v nedeljo. Ognjemet je bil izstreljen za spremembo na dan sobote, 
vendar nič manj atraktiven. Vstop je bil prost vse dni prireditve.   
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2012 

Jubilejna 40. Noč na jezeru je potekala v znamenju udeležbe predsednika RS dr. Danila Türka na 
XVII. srečanju gospodarstvenikov Primorske. Na omenjenem srečanju je državni sekretar mag. 
Uroš Rožič podelil priznanja najboljšim inovatorjem za leto 2011. Ribiška družina Tolmin pa je 
ob svojem 65 letnem jubileju pripravila degustacijo soške postrvi velikanke, uplenjene 1. aprila 
2012 v Idrijci pri Mostu na Soči. Izseljenci Slovenskega porekla so ustvarjali na tematiko Soče, 
jezera oz. okolice na  mednarodni slikarski koloniji 2012 - v sodelovanju s Združenjem Slovenska 
izseljenska matica. Tradicionalno srečanje članov ZB za vrednote NOB borcev in upokojencev 
Tolminske sta s svojim obiskom počastila ga. Milena Zupančič in akademik prof. dr. Matjaž 
Kmecl. Catering & Slaščičarstvo Muznik Maksimiljan s.p. je predstavil kulinarični rekord in sicer 
največja Breskvico velikanko v Sloveniji za več kot 500 obiskovalcev. Za najmlajše je nastopil 
Medved Čalapinko, KK Soške elektrarne se predstavile kajakaški šport za otroke,  manjkal ni niti 
nočni turnir v malem nogometu za pokal Noči na jezeru, motorni čolni in skuterji pa so uradno 
otvorili prireditev. V petek so ob jezeru nastopili Wild Crew, Rodoljubac in Downfall za 
veličasten zaključek pa je bil izstreljen ognjemet ob plesni zabavi Pomaranče, AC/DC  Coverband, 
Big Foot Mame in DJ Nino & DJ Dante ob jezeru v soboto ter Mambo Kigsov v nedeljo.  
 

2013 

Že 41. prireditev se je pričela s mednarodno slikarsko kolonijo 2013, katere se je udeležila tudi 
ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Tina Komel nadaljevala s tradicionalnim 
srečanjem članov ZB za vrednote NOB in upokojencev Posočja, katerega je s prihodom počastil 
kulturnik g. Tone Partljič. Dan za tem je potekalo XVIII. srečanje gospodarstvenikov Primorske s 
predstavniki vlade RS in sicer najprej z gospodarskim forumom na temo »Ali nacionalni reformni 
program vključuje vse zahteve gospodarstva?« v HIDRII Inštitutu za avtomobilsko industrijo ter 
se nato nadaljevalo z zaključkom pod šotorom ob jezeru. 
Za najmlajše je v nedeljo poskrbel čarovnik Saturno, ki je pričaral največjo porcijo sladoleda. 
Sladoled sta izdelala Kavarna Kasarna in Bača Bar. V soboto je potekala plesna zabava ob jezeru z 
ansambloma Sixtynine in Zmelkoow ter v šotoru s skupino 7Šrit, ki se nam je predstavila še v 
nedeljo. Prav tako oba dneva niso manjkali tradicionalni nočni skoki z mostu v jezero ter 
veličasten ognjemet. Posebej velja omeniti, da sta nas v nedeljo s svojim prihodom počastila tudi 
letošnja svetovna prvaka v spustu v konkurenci C-2, Sašo Taljat in Luka Božič. Vstop je bil prost 
vse dni prireditve. Častni pokrovitelj prireditev v okviru 41. Noči na jezeru 2013 je bil 
predsednik RS g. Borut Pahor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soca-info.si/novice/29/xviii_srecanje_gospodarstvenikov_primorske/
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2014 

Že 42. prireditev se je pričela s mednarodno slikarsko kolonijo 2014, katere sta se udeležila 
minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc in predsednica vlade RS mag. Alenka 
Bratušek, nadaljevala s tradicionalnim srečanjem članov ZB za vrednote NOB in upokojencev 
Posočja, katerega je s prihodom počastila evropska poslanka mag. Tanja Fajon. Dan za tem je 
potekalo XIX. srečanje gospodarstvenikov Primorske s predstavniki vlade RS in sicer najprej z 
gospodarskim forumom na temo "Kako povečati sodelovanje z RUSKO FEDERACIJO" v Novi 
Gorici ter se nato nadaljevalo z zaključkom pod šotorom ob jezeru na Mostu na Soči. 

Letošnja Noč na jezeru na Mostu na Soči je potekala tudi v znamenju kulinaričnih rekordov. Dan 
kasneje, ko je predstavnikom Turistične kmetije Pri Rjavčevih iz Šempasa uspela na roko 
narezana rekordno dolga 16,48 m "feta" pršuta, je sledil nov kulinarični rekord: več kot 100 kg 
težka torta velikanka. Ob 20-letnici Bača Bara so jo pripravile slaščičarke iz Kavarne Kasarna iz 
Tolmina. Torte velikanke so se še posebej razveselili najmlajši. Med tem, ko so se organizatorji 
spraševali, ali je torta res največja, so si bili otroci, ki so jo poskusili, povsem enotni, da je gotovo 
najslajša. Posebej velja omeniti, da je Kavarna Kasarna poskrbela še za eno izjemno 
presenečenje, in sicer torto vlak na množično obiskanem 24. srečanju Sindikata strojevodij 
Slovenije. 

Za najmlajše je v nedeljo poskrbel čarovnik Saturno, prav tako oba dneva niso manjkali 
tradicionalni nočni skoki z mostu v jezero, nočni turnir v malem nogometu, veličasten ognjemet 
ter nora zabava s Kingstoni. 

Posebej velja omeniti, da je prireditev imela tudi humanitarno noto. Na srečanju 
gospodarstvenikov sta bili na licitaciji prodani umetniški deli v skupni vrednosti 280,00 Eur, 
prav tako, pa se je za "feto"pršuta iztržilo 150,00 Eur. Sredstva bodo namenjena za nakup 
zunanjega defribrilatorja, katerega organizira PGD Most na Soči. 

 

2015 

 

Častni pokrovitelj prireditev v okviru 43. Noči na jezeru 2015 je bil predsednik Vlade RS dr. Miro 
Cerar. 
43. prireditev Noč na jezeru se je pričela s slikarsko kolonijo Posočje 2015 v sodelovanju s člani 
društva slepih in slabovidnih iz Nove Gorice, nadaljevala z jubilejnim XX. srečanjem 
gospodarstvenikov Primorske v sodelovanju z GZS, območna zbornica za severno Primorsko, 
Nova Gorica in sicer najprej z gospodarskim forumom na temo »Inovativnost in kreativnost – 
razvojna priložnost gospodarstva« na Inštitutu za avtomobilsko industrijo Hidria v Poljubinju ter 
se nato nadaljevalo z zaključkom pod šotorom ob jezeru na Mostu na Soči. 
V petek, 12. junija je potekalo srečanje turističnih društev starih 110 let in več v sodelovanju s 
Turistično zvezo Slovenije. 
Noč na jezeru na Mostu na Soči je potekala tudi v znamenju kulinaričnega rekorda.  Kulinarični 
rekord: več kot 300 kg težka torta velikanka KANU (svetovnih prvakov Taljat/Božič). Pripravile 
so jo slaščičarke iz Kavarne Kasarna iz Tolmina. Torte velikanke so se še posebej razveselili 
najmlajši. Med tem ko so se organizatorji spraševali, ali je torta res največja, so si bili otroci, ki so 
jo poskusili, povsem enotni, da je gotovo najslajša.  

http://soca-info.si/novice/131/slikarska_kolonija_posocje_2015/
http://soca-info.si/novice/129/jubiljeno_20_srecanje_gospodarstvenikov_primorske/
http://soca-info.si/novice/129/jubiljeno_20_srecanje_gospodarstvenikov_primorske/
http://soca-info.si/novice/125/srecanje_turisticnih_drustev_starih_110_let_in_vec/
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V soboto je v dopoldanskih urah potekal dan odprtih vrat Kajak kluba Soške elektrarne v 
popoldanskih urah pa je za zabavo za najmlajše poskrbel čarodej, v šotoru je potekala 
tržnica Posoških ustvarjalcev, prav tako niso manjkali tradicionalni nočni skoki z mostu v jezero, 
nočni turnir v malem nogometu ter veličasten ognjemet. Za zabavo so na Veseljakovem odru 
poskbeli Čudežni dečki, Ansambla Kolovrat Kamno in Potep, pevka Viktorija ter povezovalka 
Tanja Vidic Goršak, na odru ob jezeru pa je potekala nora zabava z ansamblom RoknBand. 
Osrednja spominska slovesnost ob 70-letnici smrti narodnega heroja Dušana Muniha - Darka je 
potekala v nedeljo, 14. junija v šotoru ob jezeru. Slavnostni govornik srečanja je bil pisatelj, 
akademik g. Saša Vuga. Višek slovesnosti pa je nedvomno pomenil skoraj uro trajajoči nastop 
Partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič iz Trsta. Množica poslušalcev v šotoru in izven 
njega se je spontano pridružila njihovemu z žarom izvajanemu petju in ob pesmi Vstala 
Primorska smo nekako čutili tisti od primorskih prednikov podedovani ponos in uporniški duh ... 

 

2016 

 

Častni pokrovitelj prireditev v okviru 44. Noči na jezeru 2016 je bil predsednik Vlade RS dr. Miro 
Cerar. 
44. prireditev Noč na jezeru se je pričela s slikarsko kolonijo Posočje 2016 v sodelovanju s člani 
društva slepih in slabovidnih iz Nove Gorice ob pomoči Lions kluba Soča Kobarid in javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti območna izpostava Tolmin, nadaljevala z XXI. srečanjem 
podjetnikov in gospodarstvenikov Posočja in sicer najprej z gospodarskim forumom na temo 
»Investicije v energetiki, kot priložnost za zagon gospodarstva«, ki je potekala v Vodni hiši Soča 
ter se nato nadaljevalo z zaključkom pod šotorom ob jezeru na Mostu na Soči. 
V četrtek, 9. junija je potekalo tradicionalno srečanje članov ZB za vrednote NOB in upokojencev 
Posočja. Slavnostni govornik je bil predsednik ZZB NOB Slovenije g. Tit Turnšek. Višek 
slovesnosti pa je bil nedvomno nastop Partizanskega pevskega zbora z gostjo Marjetko Popovski. 
Noč na jezeru na Mostu na Soči je potekala tudi v znamenju kulinaričnega rekorda.  Kulinarični 
rekord: Torta velikanka: MOST 3D. Pripravile so jo slaščičarke iz Kavarne Kasarna iz Tolmina. 
Torte velikanke so se še posebej razveselili najmlajši. Med tem ko so se organizatorji spraševali, 
ali je torta res največja, so si bili otroci, ki so jo poskusili, povsem enotni, da je gotovo najslajša.  
V soboto je v popoldanskih urah za zabavo za najmlajše poskrbel čarodej in Ribič Pepe, v šotoru 
je potekala tržnica Posoških ustvarjalcev, prav tako niso manjkali tradicionalni nočni skoki z 
mostu v jezero, nočni turnir v malem nogometu ter veličasten ognjemet. Za zabavo pa so 
poskrbeli Čuki in Mambo Kings. 

 

2017 

 

Častni pokrovitelj prireditev v okviru 45. Noči na jezeru 2017 je bil predsednik Vlade RS dr. Miro 
Cerar. 
45. prireditev Noč na jezeru se je pričela z Likovno kolonijo Posočje 2017 v sodelovanju z 
Združenjem Slovenske izseljenke matice, s člani društva slepih in slabovidnih iz Nove Gorice ter 
Kulturnim društvom slikarjev amaterjev iz Tolmina, nadaljevala z XXII. srečanjem podjetnikov in 
gospodarstvenikov Posočja in sicer najprej z gospodarskim forumom na temo »Zelenega 
gospodarskega preboja primorskih podjetij in pametne specializacije na področju elektro 

http://soca-info.si/novice/126/70_letnica_smrti_narodnega_heroja_dusana_muniha/
http://soca-info.si/novice/131/slikarska_kolonija_posocje_2015/
http://soca-info.si/novice/131/slikarska_kolonija_posocje_2015/
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mobilnosti«, ki je potekala v Vodni hiši Soča ter se nato nadaljevalo z zaključkom pod šotorom ob 
jezeru na Mostu na Soči. 
V četrtek, 9. junija je potekalo Regijsko srečanje skupin Šola zdravja.  
Noč na jezeru na Mostu na Soči je potekala tudi v znamenju kulinaričnega rekorda: Želodca 
velikana in tekmovanja v vlečenju vrvi čez jezero (reko Sočo).   
V soboto je v popoldanskih urah za zabavo za najmlajše poskrbela skupina Čuki, ob jezeru je 
potekala tržnica Posoških ustvarjalcev, prav tako niso manjkali tradicionalni nočni skoki z mostu 
v jezero ter veličasten ognjemet. Za zabavo pa so pozno v noč poskrbeli Čuki. 
Tradicionalno srečanje članov ZB za vrednote NOB in upokojencev Posočja pa je potekalo v 
nedeljo, 11. junija 2017. Slavnostni govornik je bil predsednik ZZB NOB Slovenije g. Tit Turnšek. 
Višek slovesnosti pa je bil nedvomno nastop mešanega pevskega zbora iz Dober Doba. 
 
 

2018 

 

46. prireditev Noč na jezeru se je pričela z Likovno kolonijo Posočje 2018 v sodelovanju z 
Združenjem Slovenske izseljenke matice in Kulturnim društvom slikarjev amaterjev iz 
Tolmina, nadaljevala z regijskim srečanjem skupin Šola zdravja, s kulturno prireditvijo S 
pesmijo v poletje v sodelovanju s Kulturnim društvom Ivana Preglja Most na Soči ter XXIII. 
srečanjem podjetnikov in gospodarstvenikov Posočja in sicer najprej z gospodarskim 
forumom na temo: "Elektro mobilnosti in trajnostnega mestnega potniškega prometa v 
povezavi s turizmom.", ki je potekala v Vodni hiši Soča ter se nato nadaljevalo z zaključkom 
pod šotorom ob jezeru na Mostu na Soči. 

Zaključna misel konference na srečanju podjetnikov in gospodarstvenikov je bila, da lahko 
samo skupaj, v sodelovanju med gospodarstvom, občinami in njihovimi podpornimi 
institucijami, agencijami, razvojnimi inštituti, ... ob ustrezni politični podpori, uspemo 
umestiti Slovenijo v evropski prostor, kot referenčno državo zelene mobilnosti.  

 

Pri tem je GOLEA odločena, da v jeseni odda pred-prijavo na EIB za pridobitev tehnične 
pomoči ELENA na področju trajnostnega mestnega potniškega prometa skupaj z občinami, 
podjetij,... za pripravo projektov trajnostne mobilnosti in kjer so prav izkušnje iz tekoče 
ELENE na področju trajnostne energije, predvsem celovite sanacije javnih stavb, javne 
razsvetljave in gradnje daljinskih ogrevanj na lesno biomaso garant, da bomo pri tem uspešni, 
samo povezati se moramo med seboj.  

 

Imamo pa tudi v že tekoči tehnični pomoči EIB ELENA, s katero smo začeli 1. oktobra 2016 
in se bo predvidoma zaključila 30. septembra 2019, z možnostjo podaljšanja, tudi nekaj 
manjših projektov trajnostne mobilnosti, kot so postavitve e polnilnic, nakup ali najem e 
vozil,... pa tudi pilotni primer dinamičnega induktivnega polnjenja električnih vozil v Kopru, 
če le bo MGRT zagotovil  ustrezne podpore podjetjem pri razvoju te tehnologije v Sloveniji.  

Tehnična pomoč ELENA je namenjena za pripravo projektov, kjer EIB 90% sofinancira 
potrebno projektno, investicijsko, razpisno in drugo dokumentacijo do sklenitve pogodbe z 
izvajalcem za izvedbo, če gre za javno naročilo oziroma sklenitve pogodbe s pogodbenikom, 
zasebnim partnerjem, če gre za javno-zasebno partnerstvo. 10% pa sofinancirajo partnerji 
projekta in kateri se tudi zavežejo, da bodo realizirali 20 kratnih investicij glede na prejeto 
tehnično pomoč.  
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Glede na usmeritve Evropske Komisije, katere so bile predstavljene v začetku maja, je 
trajnostna mobilnost ena od prioritet za naslednjo finančno perspektivo in če bomo imeli 
pripravljene prijekte bomo lahko tudi uspešno kandidirali za pridobitev evropskih sredstev 
za izvedbo teh projektov.  

Noč na jezeru na Mostu na Soči je potekala tudi v znamenju tekmovanja v vlečenju vrvi čez 
jezero (reko Sočo).   

V soboto je v popoldanskih urah za zabavo za najmlajše poskrbela skupina Čuki, ob jezeru 
je potekala tržnica Posoških ustvarjalcev, prav tako niso manjkali tradicionalni nočni skoki z 
mostu v jezero ter veličasten ognjemet. Za zabavo pa so pozno v noč poskrbeli Čuki. 

Tradicionalno srečanje članov ZB za vrednote NOB in upokojencev Posočja pa je potekalo v 
nedeljo, 10. junija. Slavnostna govornika sta bila g. Rok Šuligoj in g. Matjaž Nemec. Višek 
slovesnosti pa je bil nedvomno nastop moškega pevskega zbora iz Šempetra pri Gorici. 

 

2019 

 

Že 47. prireditev Noč na jezeru se je pričela s prihodom akademskim in ljubiteljskih slikarjev, ki 
so po rodu Slovenci, živijo pa v zamejstvu ali po svetu. Združenje Slovenska izseljenska matica v 
sodelovanju s TD Most na Soči ter Kulturnim društvom likovnih ustvarjalcev Tolmin je 
organizirala likovna kolonijo – letos že  28. po vrsti . V četrtek, 6. junija se je odvijala otvoritev 
slikarske kolonije na temo "Likovna križpotja". Prireditev se je nadaljevala z XXIV. srečanjem 
podjetnikov in gospodarstvenikov Posočja in sicer najprej z gospodarskim forumom na temo 
"Elektro mobilnosti in trajnostnega mestnega potniškega prometa v povezavi s turizmom" ter se 
nato nadaljevalo z zaključkom s tradicionalnim srečanjem pod šotorom ob jezeru na Mostu na 
Soči. Kasneje se je na šolskem igrišču pričela Soška fronta - turnir v malem nogometu.  
Prireditev je obogatila lanskoletno novost in sicer s Pohodom 6-ih mostov ter nadaljevanjem 
turnirja v malem nogometu za pokal Soške fronte. 
V soboto je za zabavo za najmlajše potekal otroški program - POLETNI VRTILJAK (Gledališko-
plesno-glasbena animacija), predstavitev muharjenja in vezanja muh - delavnica prilagojena za 
najmlajše, prav tako niso manjkali tradicionalni nočni skoki z mostu v jezero Za zabavo so pozno 
v noč poskrbeli Damačica in Elvis Jackson.V nedeljo, 9. junija 2019 pa je potekalo Tradicionalno 
srečanje članov ZB za vrednote NOB in upokojencev Posočja pod šotorom ob jezeru na Mostu na 
Soči. Višek slovesnosti pa je nedvomno pomenil nastop moškega pevskega zbora iz Poljubinja. 
Poslušalci v šotoru in izven njega so se  spontano pridružili njihovemu z žarom izvajanemu petju 
pesmi.  
 
Vstop na prireditve je bil vse dni brezplačen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://soca-info.si/novice/129/jubiljeno_20_srecanje_gospodarstvenikov_primorske/
http://soca-info.si/novice/129/jubiljeno_20_srecanje_gospodarstvenikov_primorske/
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ZAKLJUČEK 

Vsako leto so bili tradicionalni nočni skoki z mosta v jezero in več let je bil organiziran tudi 
srečelov.  

Organizatorjem je uspelo, da se je od skromnih začetkov razvila v eno največjih tovrstnih 
prireditev na severnem Primorskem. Prehojena pot ni bila lahka in lahko smo na njo ponosni. 
Kraj je z njeno pomočjo izstopil iz anonimnosti, z zasluženimi sredstvi pa se je v njem marsikaj 
postorilo.  

Največja zahvala za obstoj prireditve pa gre vsem prostovoljcem, pokroviteljem in vsem ostalim, 
ki so kakorkoli pripomogli pri nastajanju prireditve.     

Kulinarične rekorde si lahko podrobneje ogledate na http://www.jezero-doo.si/kul_rek.php. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zbrala in uredila Egon Obid in Jernej Vouk  

http://www.jezero-doo.si/kul_rek.php

