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Letnik XI, št. 11–12

In ko smo že ravno pri željah … Naj vam 
zaupam še eno. Ta se tiče naše kolegice Ma-
teje Kutin, dolgoletne pomočnice urednice, 
ki je pred dnevi povila fantiča Liama. Obe-
ma, tako mamici kot novorojenčku, v na-
šem uredništvu in v kolektivu Posoškega 

razvojnega centra želimo veliko zdravja, sreče in veselja ter da bi 
se v času porodniškega dopusta naužila tistih pravzaprav tako hi-
tro minljivih trenutkov, ki se stkejo med materjo in otrokom.

Vem, da še zdaleč nisem edina, ki 
na prelomu v novo leto obračunava 
s starim in hkrati že kuje načrte za 
v prihodnje. Ko takole listam EPIcen-
ter za nazaj, se mi v mislih ponovno 
zavrtijo številni dogodki, ki so zazna-
movali leto 2010. Ob tem me zadnji 
dve številki omenjene letnice nedvo-
mno spomnita na našo prvo okroglo 
obletnico, saj označujeta število let 
izdajanja našega periodičnega tiska-
nega medija. Takrat se je po dolgem 
času ponovno sestala vesela druščina 
nekdanjih in sedanjih soustvarjalcev 
– nepozabno doživetje. Koliko nepre-
cenljivih dogodkov, spominov, izku-
šenj smo si nabrali v tem času. Koli-
ko zanimivih, iznajdljivih in zgledo-
vanja vrednih ljudi smo spoznali …

Večine se spominjam z zadovolj-
stvom v srcu in včasih celo nasme-
škom na ustih. Na zalogi pa imam 
tudi nekaj takšnih, ki mi »na vesti 

visijo« še danes. Eden takšnih je na 
primer moj nekdanji sodelavec Peter 
Kovačič - Cicko, ki je pred leti vestno 
beležil in pisal dogodke, nakar EPI-
center zaradi denarnih težav ni izšel 
več mesecev. Tako so do ponovnega 
izida njegovi članki zastareli do te 
mere, da sem se odločila, da jih ne 
objavimo več. Na ta račun jih poslu-
šam še danes (bolj za šalo, kot za-
res), in sicer v slogu, da že pride 
»čas, ko bodo z veseljem objavili mo-
ja zbrana in še ne objavljena dela«. 
Na vesti imam tudi nekaj posamezni-
kov, katerih prispevki so se mi v ma-
si prejetega nehote izmuznili in sem 
jih ponovno odkrila z zamikom (žal 
prevelikim za objavo). Mednje sodi 
recimo eden od tolminskih gasilcev, 
ki je za rubriko Opažanja napisal 
svoje mnenje, ki se je nanašalo na 
dejstvo, da v novem Tolminskem 
zborniku gasilci niso omenjeni na 

način, kot bi si ga po njegovem za-
služili. Nanj sem se po čistem naklju-
čju spomnila pred dnevi – dobesedno 
v preblisku. In potem je tu še ena 
moja slaba vest z imenom Matjaž 
Kos s Centra za socialno delo Tol-
min, ki sem mu že pred več kot le-
tom dni grenila življenje in nato v 
želji, da bi zadevo izpopolnila, ostala 
brez potrebnega časa. Takšnih prime-
rov se je v desetih letih najbrž nabra-
lo kar nekaj, vendar se ta hip niti ne 
spomnim vseh. Pa naj mi ne zame-
rijo. Morda smo jim v dobri veri res 
obljubili objavo, ki pa se bodisi zara-
di tehničnih bodisi časovnih ali ka-
kšnih koli drugih razlogov ni uresni-
čila. V novem letu se tako ena izmed 
mojih želja na delovnem mestu vrti 
okoli tega, da bi bilo takšnih prime-
rov čim manj.

Pri tem pa se želje seveda še zda-
leč ne ustavijo. Želim si še naprej 
plodnega sodelovanja z vsemi, s ka-
terimi smo že doslej dobro sodelova-
li, kot tudi z novimi obrazi, ki jih na 
poti v življenju ne zmanjka. Želim si, 
da bi še naprej radi posegali po EPI-
centru in brali pripravljene prispevke. 
Želim si, da bi bilo v našem uredni-
štvu čim manj tehničnih motenj kot 
tudi kadrovskih mrkov – kot ste naj-
brž opazili, sta nam prav slednja dva 
ob koncu leta nekoliko prekrižala 
načrte in posledično zamaknila izid 
zadnje številke letnika XI. Želim si 
tudi, da bi bili zdravi, da bi lahko še 
naprej dobro opravljali svoje poslan-
stvo ter da bi s pozitivnimi mislimi 
zrli v prihodnost. Želim si, da bi ime-
li na voljo dovolj sredstev, s katerimi 
bi lahko tudi v prihodnje razvijali in 
bogatili naš medij. Želim si še, da bi 
lahko tudi letos svoje znanje podaja-
li mlajši generacijam. Želim si tudi, 
da bi z našo novo pomočnico Mate-
jo Skok iz Bovca postali uspešen 
uredniški tim. Lepe želje pa naj v 
letu 2011 ulovijo tudi vas, naši zvesti 
bralci in bralke. 

Skratka, želja je še veliko in kot 
kaže bo v prihajajočem letu veliko 
tudi novih izzivov. In tako je tudi 
prav. 
Tatjana Šalej Faletič, glavna in odgo-
vorna urednica
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PRC-jeva oglasna deska

So~a po So~i: Kako po letu 
2013?

Intervju s Petrom 
Domev{~kom: Kmalu nova 
knji`ica receptov – tokrat iz 
skute in sirotke

Regijska {tipendijska 
shema

Iz ob~inskih uprav
Ob~ina Bovec 
Ob~ina Kobarid
Ob~ina Tolmin

Pred na{im pragom: Dr`ava 
da, dr`ava vzame

Izjemna drevesa v Poso~ju 
(8): Za{~itna vloga dreves 

Mo~ besede: Sa{a Vuga – 
prepoznaven jezik in slog v 
mno`ici literarnih besedil

Zgodba o fibulah: S fibulo v 
fabulo

LAS za razvoj (pode`elja)

Pustil je svoj pe~at: Milo{ 
Volari~ (1933–2010)

Uokvirili smo Danico 
Kravanja: Diagnoza: slikarka

AzijaTmin: Indija, zadnja na 
spisku

Podobe preteklosti: 
Kamensko voja{ko 
pokopali{~e

Zemljepisna imena po 
etimolo{ko: ^: ^epovan, 
^ezso~a in ^iginj

EPIjeva knji`na polica

Na kro`niku: Mesne kroglice 
iz jagnjetine s krompirjevih 
pirejem

Javni razpisi in obvestila

Opa`anja: Kje je Bohinj?

Koledar prireditev

Ime mi je …
V našem uredništvu vas še zadnjič 

vabimo, da nam pošljete vaše predlo-
ge za novo ime našega tiskanega 
periodičnega medija. Doslej smo pre-
jeli že kar nekaj resnično privlačnih 
in zanimivih. 

In kakšno ime pravzaprav iščemo? 
Takšno, da bi ljudje tudi zunaj meja 
Posočja natanko vedeli, katero obmo-
čje pokrivamo. Poleg tega mora biti 
seveda izvirno in zanimivo. 

Izmed prispelih glasovnic bomo ob 
zaključku zbiranja izžrebali deset 
tistih, ki bodo prejeli praktične na-
grade.
Vaš EPIcenter

EPIcentru i{~emo novo ime

Predlagatelj (ime in priimek):

Naslov:

Telefon: 

E-pošta:

Kuponček pošljite na naslov: 
Uredništvo EPIcentra, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin

Tiskanemu periodičnemu mediju naj bo ime:
1) Posočnik

2) SOČAsnik

3) Posočasnik

4) Novi predlogi imena: ______________________

_________________________________________

_________________________________________

POSTANITE 
NAROČNIK/-ICA 
e-EPIcentra 
Vse, ki želite postati 
naročniki e-EPIcentra, 
vabimo, da nam na mateja.
skok@prc.si sporočite svoj 
e-naslov, na katerega vam 
bomo pošiljali povezavo na 
naše spletno glasilo.

Uredništvo

IZID NASLEDNJE ŠTEVILKE EPIcentra
Bralke in bralce obveščamo, da bo  zadnja letošnja, dvojna 
številka EPIcentra predvidoma izšla 28. januarja 2011. Vsi, ki 
boste v našem glasilu želeli objaviti kak prispevek, nam ga do 10. 
januarja 2010 pošljite na e-naslov epicenter@prc.si. 
Neaktualnih vsebin in vsebin, ki jih bomo prejeli po tem datumu, 
žal ne bomo mogli upoštevati. Besedila naj ne bodo daljša od 
2.000 znakov (s presledki), saj le na tak način lahko zagotovimo 
objavo večjega števila vaših člankov. Več informacij glede objav 
najdete tudi na naši spletni strani www.prc.si/epicenter. 

Uredništvo

Ponujamo možnost objave barvnih oglasov
Zakaj ne bi EPIcenter vašega oglasa ponesel 

v vsa posoška gospodinjstva?
Vse o oglaševanju v našem glasilu z naklado 7.400 izvodov najdete na 

spletni strani www.prc.si/epicenter, lahko pa se obrnete tudi na 
Matejo Skok (05/38-41-502, mateja.skok@prc.si).

Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
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RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO 
OPISMENJEVANJE
Zbiramo prijave za vključitev v brezplačen program računalni-
škega in digitalnega opismenjevanja (RDO) za starejše odrasle. 
V program se lahko vključijo odrasli, ki nimajo izkušenj z raču-
nalniško in digitalno tehnologijo ter to znanje potrebujejo v 
vsakdanjem življenju.
Število udeležencev: 12 
Kraj: Bovec

Začetek programa: konec januarja 2011 
Program:

1. Osnove računalništva in digitalnih tehnologij
2. Svetovni splet
3. Digitalna komunikacija
4. Programska oprema
5. Digitalne naprave in storitve
Dodatne informacije in prijava: Posoški razvojni center (Patrici-
ja Rejec), Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin, telefonska šte-
vilka: 05/38-41-506.

OBVESTILO O REZULTATIH JAVNEGA RAZPISA 

Ministrstvo za šolstvo in šport je objavilo 
rezultate Javnega razpisa za sofinancira-
nje izobraževalnih programov za dvig rav-
ni pismenosti in Projektno učenje za 
mlajše odrasle od 2010 do 2013. Posoški 

razvojni center (PRC) se je na javni razpis 
prijavil tretjič in bil uspešen – pridobili 
smo namreč vse programe, objavljene v 
omenjenem razpisu.
S sklepom ministrstva o izboru PRC-ja 
kot izvajalca operacij so potrjene izvedbe 
programov, navedenih v preglednici. 
O možnostih vključevanja v posamezne 
programe vas bomo obveščali sproti, in 
sicer s pomočjo PRC-jeve oglasne deske, 
objavljene v EPIcentru, prek Informator-

ja Za UK in UM in spletne strani: www.
prc.si. 
Marina Istenič, strokovna sodelavka, 
Posoški razvojni center

NAZIV IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
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Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) 1 1 1 3

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI) 1 1 1 3

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj 
(UŽU – BIPS) 1 1 1 3

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU – IP) 2 1 1 4

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto 
(UŽU – MDM) 1 1 1 3

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU – MK) 1 1 1 3

Računalniška pismenost za odrasle (RPO) 7 8 7 22

Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO) 7 8 7 22

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Knjige so zame / 1 1 2

Branje za znanje in za zabavo (BZZ) 1 1 1 3

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem / 1 1 2

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA 
ODRASLE
Zbiramo prijave za vključitev v javno veljavni brezplačni 

program temeljnega računalniškega opismenjevanja (RPO) 

za odrasle.

Število udeležencev: 12  

Kraj: Bovec

Začetek programa: konec januarja 2011

Program:

1. Osnovne komponente računalnika in osnovni pojmi in-

formacijske tehnologije
2. Osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijske-

ga sistema
3. Organizacija in upravljanje z nosilci podatkov in datote-

kami
4. Pisanje, oblikovanje in tiskanje besedil

5. Spletne storitve in elektronska pošta

Dodatne informacije in prijava: Posoški razvojni center 

(kontaktna oseba Patricija Rejec), Ulica padlih borcev 1b, 

5220 Tolmin, telefonska številka: 05/38-41-506.

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje usposobljeno-

sti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.
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Pripravila: Patricija Rejec

PRC-jeva oglasna deska

EKO BORZA
EKOborza deluje od začetka maja na spletni strani www.prc.si. 

Na njej poteka prodaja in povpraševanje po ekoloških pridelkih, 

izdelkih in pripomočkih za ekološko kmetovanje. Spletne strani ob-

navljamo vsak četrtek. Objavljamo stalno in trenutno ponudbo 

ter povpraševanje. Oglašujejo lahko izključno ekološke kmetije, ki 

imajo veljaven certifikat.

Oglase sprejemamo vsak četrtek od 8.00 do 12.00 na tel.: 05/38-

41-508 ali na gsm: 031-409-012 (Peter Domevšček).

Center vseživljenjskega učenja

KAJ VAM NUDI TO^KA 
VSE@IVLJENJSKEGA U^ENJA?
• Samostojno učenje tujih jezikov (angleščine, itali-

janščine, nemščine, francoščine in španščine) s 
pomočjo PONS-ovih jezikovnih tečajev. 

NOVO: MOŽNOST IZPOSOJE PONSOVIH TE-
ČAJEV
• Samostojno učenje s pomočjo spletnih tečajev, ki 

so dosegljivi na portalu www.cvzu-vita.si. Trenu-
tno so dostopne vsebine, ki pokrivajo računalni-
ško področje. Omogočeno pa je tudi učenje in 
spoznavanje številnih drugih vsebin, npr.: poslov-
ni načrt, osnove projektnega managementa, ču-
stvena inteligenca pri vodenju ljudi in druge. Več 
si lahko preberete na www.cvzu-vita.si v rubriki 
Vsebine. Pokličite nas, da vam dodelimo uporab-
niško ime in geslo.

Urnik TVŽU
Tolmin: ponedeljek, torek in sreda od 8. do 15. ure
Prijava in informacije: Patricija Rejec, 05/38-41-506
Bovec: Po predhodnem dogovoru. Pokličite na tel. 
št.: 051-885-899.

BREZPLA^NI TE^AJ ANGLE[^INE ZA 

STAREJ[E ODRASLE
Razpisujemo brezplačni tečaj angleškega jezika za starejše odrasle v 

Bovcu.

Število udeležencev: 12. Kraj: Bovec. Začetek programa: konec januarja 

2011 oziroma, ko bo skupina zasedena. Čas trajanja: 24 ur (8 srečanj 

po 3 ure). Dodatne informacije in prijava: Posoški razvojni center (kon-

taktna oseba Patricija Rejec), Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin, 

telefonska številka: 05/38-41-506.

Izziv za lokalno prebivalstvo 

MED ZGODOVINO IN SODOBNOSTJO – TOLMINSKI PUNT
Približuje se obletnica tolminskega punta. Prav zato bo marsika-
teri izmed naših izobraževalnih programov »obarvan« s tematiko 
srednjega in zgodnjega novega veka.

V brezplačni program UŽU – IP: Med zgodovino in sodobnostjo 
želimo tokrat pritegniti tiste posameznike, ki: 
• jih zanima omenjeno obdobje naše preteklosti, 
• želijo s svojimi zamislimi prispevati ali pa tudi sodelovati pri 

iskanju vsebinskih možnosti za obeležitev obletnice tolminske-
ga punta, 

• želijo v tem okviru raziskati lastne potenciale, ki bi jim omogo-
čili izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja.

Tematski sklopi:

• Srednjeveški gradovi, poklici, običaji, oblačila, prehrana, glas-
ba itd.

• Zgodovina slovenskih kmečkih uporov in tolminski punt
• Veliki tolminski punt v literaturi in umetnosti

• Podrobnejša tematska sklopa po izbiri udeležencev, na primer:
a) oblačila (če si boste želeli ukrojiti in sešiti svojo obleko in v 

njej sodelovati na srednjeveški tržnici, muzejski noči itd.)
b) kuhinja (če se želite naučiti pripravljanja jedi za značilne 

srednjeveške pojedine)
Skupina se bo o tematiki dogovorila na prvem srečanju.

• Strokovna ekskurzija 

Ciljna skupina: podeželsko prebivalstvo (predvsem do V. stopnje 
izobrazbe)

Trajanje: 120 šolskih ur (vključen tudi ogled dobre prakse)

Predviden začetek programa: v drugi polovici januarja 2011

Kraj izvedbe: Tolmin

Dodatne informacije in prijava: Posoški razvojni center (kontak-
tna oseba Patricija Rejec), Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin, 
telefonska številka: 05/38-41-506.

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje 

usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.
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Ti še vedno ni jasno, kaj bi počel v življenju?
Se ti zdi, da si padel v črno luknjo, iz katere ni izhoda?
Imaš težave, pa ni nikogar, ki bi ti prisluhnil?

Ni panike.

Zato smo mi tu. Da ti pomagamo splezat iz črne luknje, te poslu-
šat, ko hočeš biti slišan, in ti pokazat, da imaš v življenju več 
možnosti.

OSNOVNI MENI BREZPLAČNIH DEJAVNOSTI NA PUM-u:
• pomoč pri učenju in opravljanju izpitov,
• pomoč pri iskanju zaposlitve,
• brezplačna potovanja v daljne dežele (potopisna predavanja),
• kuharska delavnica (še Jamie Oliver bi zavidal našim odličnim 

»atomskim muffinom«),

• šport in rekreacija (od vseh športov najraje igramo pikado),
• ustvarjalne in druge delavnice (kar koli te zanima ali bi rad po-

čel, povej).

Program Projektno učenje za mlajše odrasle je BREZPLAČEN. 
Mladi, prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za 
zaposlovanje, pa imajo ob podpisu pogodbe o vključitvi v program 
PUM tudi pravico do žepnine in vračila potnih stroškov.

Če te zanima še kaj v zvezi s programom, načrti, urnikom, čimer-
koli, nas pokliči na telefonsko številko 05/38-41-513, piši na naš 
e-naslov: pum@prc.si ali nas med tednom obišči v prostorih Poso-
škega razvojnega centra (pri Brajdi), Ulica padlih borcev 1c, ka-
dar koli med 8. in 15. uro.

Program PUM je 20. 9. odprl svoja vrata. 
Pridruži se nam tudi ti.

POSTOJ, PRIJATELJ MOJ, NE HODI SAM V BOJ.
NA PUM PRIJAVI SE, BOŠ VIDU, DA ŽIVLJENJE LEPO JE.

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposo-

bljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.

LOKACIJA VEM ZA 
IDRIJSKO-CERKLJANSKO 
IN POSO^JE

• s pomočjo e-VEM sistema vam nudimo enotne storitve VEM pri regi-
straciji enostavne eno-osebne in enostavne več-osebne d.o.o. ter 
registraciji samostojnega podjetnika ter izvedbo sprememb in ostale 
postopke  preko portala e-VEM za podjetja: vpis davčnih podatkov, 
prijave v obvezna socialna zavarovanja, prijava prostega delovnega 
mesta itd.,

• izvajamo osnovne svetovalne storitve povezanih z zagonom, poslo-
vanjem in razvojem podjetij,

• posredujemo informacije vsem zainteresiranim (npr. možnost prido-
bivanja finančnih sredstev, možnosti ustanavljanja podjetij, informaci-
je o ostalih podpornih institucijah za podjetništvo, druge informacije 
o podjetništvu …), 

• podajamo nasvete glede razvoja poslovnih idej, uporabe različnih 
podpornih instrumentov, usmerjanja k državnim spodbudam, ki so 
na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva in podobno.

REPUBLIKA SLOVENIJA
ministrstvo za gospodarstvo

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za javno upravo

Storitve VEM so dosegljive: 
•  v prostorih Posoškega razvojnega centra, 
 Ulica Padlih borcev 1b, v Tolminu in 
•  na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji d.o.o. Idrija, 
 Mestni trg 1, v Idriji. 

Na lokaciji VEM za Idrijsko-Cerkljansko in Poso~je potencialnim podjetnikom, delujo~im podjetjem in mladim tudi v 
letu 2010 nudimo celovite podporne storitve:

Za dodatne informacije 
•  nam pišite na e-naslov info@prc.si oziroma mateja.bizjak@icra.si ali 
•  nas pokličite na telefonsko številko Posoškega razvojnega centra 

05 38 41 500, oziroma Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije 
05 37 43 911.
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( 7 )So~a po So~i

Kako po letu 2013?
Leto 2013, ko se bo razvojni program So~a zaklju~il, se nezadr`no bli`a. Kak{ne bodo mo`nosti ra-
zvoja Poso~ja po izteku tega programa, ki je vse od leta 2002 v dolino prina{al razvojna sredstva in 
kako se bo po letu 2013 razvijala celotna regija, je bila osrednja tema okrogle mize So~a po So~i. 
Okoli 70 udele`encev je prisluhnilo tudi predstavitvi predloga novega zakona o skladnem regional-
nem razvoju Poleg, ki ga je zbranim predstavil takratni minister za lokalno samoupravo in regional-
no politiko dr. Henrik Gjerke{.

V  prvem delu okrogle mize Soča 
po Soči, ki jo je preteklo leto v 
Bovcu organiziral Posoški ra-

zvojni center (PRC), so udeleženci 
spregovorili o izkušnjah, ki jih je Po-
sočje pridobilo z razvojnim progra-
mom Soča. Začetki izvajanja segajo 
v leto 2002, ko je bil na podlagi Za-
kona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o popotresni obnovi objektov 
in spodbujanja razvoja v Posočju pri-
pravljen Program spodbujanja razvo-
ja v Posočju 2002–2006 (Soča 2006). 
Mag. Almira Pirih, v. d. direktorja 
PRC-ja, je zbranim predstavila rezul-
tate razvojnega programa Soča. Soča 
2006 je Posočju prinesla 8,34 milijo-
nov evrov, potres leta 2004 pa je do-
prinesel k podaljšanju razvojnega 
programa in s tem dodatnih 9,2 mi-
lijona evrov.

Kaj je So~a prinesla 
Poso~ju?

Med leti 2002 in 2008 je bilo za 
projekte s področja komunalnega 
opremljanja obrtnih oziroma poslov-
nih con ter za urejanje turistične in-
frastrukture namenjenih 4,56 milijo-
nov evrov iz razvojnega programa 
Soča – Ukrep I.1 V okviru Ukrepa II2 
je bilo sofinanciranih 157 projektov 
v skupni višini 4,99 milijonov evrov. 
Realiziranih je bilo (oziroma še bo) 
473 zaposlitev (realizirane morajo 
biti najkasneje v treh letih po za-
ključku investicije) ter 531 novih in 
prekategoriziranih ležišč.

Ukrep III3 je razdeljen v tri instru-
mente: štipendiranje, spodbujanje 
izobraževanja in usposabljanja zapo-
slenih ter spodbujanje zaposlovanja 
in samozaposlovanja. V celotnem 
obdobju je štipendije prejemalo 211 
štipendistov; 69 jih je šolanje že za-
ključilo, od tega jih je 46 zaposlenih 
v Posočju. Izobraževanju in usposa-
bljanju zaposlenih je bilo v letih od 

NA OKROGLI MIZI SOČA PO SOČI je mag. Almira Pirih, v. d. direktorja Posoškega razvojnega centra, zbranim predstavila rezultate razvojnega 
programa Soča. Povedala je, da je Soča 2006 Posočju prinesla 8,34 milijonov evrov, potres leta 2004 pa je doprinesel k podaljšanju razvojnega 
programa in s tem dodatnih 9,2 milijona evrov.

2003 do 2010 namenjenih 720.000 
evrov. Na razpis se je letno uspešno 
prijavilo povprečno 18 podjetij. Zapo-
slovanju in samozaposlovanju je bilo 
doslej namenjenih 1,35 milijona ev-
rov, s čimer je bilo sofinanciranih 141 
zaposlitev za nedoločen čas.

Na okroglo mizi so svoje izkušnje 
pri pridobivanju sredstev razvojnega 
programa Soča predstavili direktorica 
razvoja in izobraževanja zaposlenih 
Andrejka Kranjc iz Hidrie AET, di-
rektor podjetja Sočaprojekt Peter 
Šorli in Urška Kranjc s Turistične 
kmetije Kranjc.

Razvoj Poso~ja v o~eh mladih
Ker se problematika Posočja v ve-

liki meri veže na odhajanje mladih 
in s tem staranje prebivalstva, je PRC 
k sodelovanju povabil tudi Klub tol-
minskih študentov (KTŠ). Njegova 
predsednica Mojca Perdih je priso-
tnim spregovorila o težavah tolminske 
gimnazije, edine srednješolske usta-
nove v Posočju, ki se je v letošnjem 

šolskem letu soočila z nizkim vpisom 
v prvi letnik. Da pa ni vse samo črno, 
so dokaz mladi iz Bovca, ki so le dan 
po okrogli mizi ustanovili društvo 
KABI (več o tem na strani 47). Sliša-
li smo lahko, zakaj in čemu ima bov-
ška mladina željo po združevanju, 
kakšne načrte za prihodnost so si 
zadali in kakšne rezultate pričakujejo. 
Med drugim je predstavnica bovške 
mladine Evridika Cuder omenila, da 
bodo med prve zastavljene dejavnosti 
sodila izobraževanja, ki bodo vklju-
čevala predavanja domačinov o osno-
vah podjetništva ter naravni in kul-
turni dediščini.

Najdiploma 2010 na temo 
»Poso~je« 

Za zaključek prvega dela okrogle 
mize sta Gjerkeš in Perdihova trem 
diplomantom, katerih diplomska de-
la so bila izbrana kot najboljša, po-
delila priznanja. V sklopu razvojnega 
programa Soča je PRC v sodelovanju 
s KTŠ-jem pripravil javni razpis za 

izbor najboljšega diplomskega dela 
na temo »Posočje«. 

Priznanje za tretjeuvrščeno di-
plomsko delo na temo Posočje in 
denarno nagrado v vrednosti 180 ev-
rov je za diplomo z naslovom Prila-
gajanje Kobarida ciljem trajnostnega 
razvoja turizma v Evropi prejela Lara 
Kalčič Leban iz Kobarida. Priznanje 
za drugouvrščeno diplomsko delo in 
denarno nagrado v vrednosti 250 ev-
rov si je z elaboratom izdelave učne 
poti o zdravilnih in strupenih rastli-
nah v okolici Bovca prislužila Nataša 
Volčanjk iz Bovca. Petčlanska komi-
sija pa je za najdiplomo leta 2010 
razglasila diplomsko delo z naslovom 
Ustanovitev poklicnega jedra PGD4 

Tolmin. Avtor in diplomant Saša 
Oblak iz Tolmina je poleg priznanja 
prejel tudi denarno nagrado v vre-
dnosti 400 evrov.

Povzetki vseh treh nagrajenih di-
plomskih del bodo v letošnjem letu 
objavljeni tudi v treh zaporednih iz-
dajah EPIcentra.
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( 8 )So~a po So~i

Kaj bo novi zakon prinesel Poso~ju in 
celotni regiji?

Drugi del okrogle mize Soča po Soči se je začel 
z izjavo, ki so jo pripravili na Službi vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko: »Regi-
onalne razvojne razlike v Sloveniji se ne zmanjšu-
jejo, gospodarska in finančna kriza pa je še doda-
tno opozorila na slabosti obstoječega modela. Slo-
venija zato potrebuje nov zakon o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja, ki bo odgovoril na 
potrebe vseh območij, ki se soočajo z razvojnimi 
problemi.« 

Vlada RS je tako 28. oktobra lani določila bese-
dilo predloga novega zakona o skladnem regional-
nem razvoju. Ta daje prednost občinam s težavami 
v razvoju, kamor sodi večina občin v naši regiji. 
To je bil tudi povod, da so organizatorji okrogle 

mize medse povabili pristojnega ministra, ki je v 
svoji predstavitvi predloga novega zakona zbranim 
povedal, da bo nov zakon pravna podlaga za nove 
instrumente regionalne politike in da temelji na 
konceptu delitve odgovornosti. »Treba bo pripravi-
ti program, organizirati razvojne subjekte v posa-
meznih statističnih regijah in na ta način konsoli-
dirano skrbeti za to, da tiste regije, ki nimajo dovolj 
izkoriščenega lastnega potenciala, tega bolje izko-
ristijo in se dvignejo v svoji razvitosti,« je pojasnil 
minister Gjerkeš.

Parlamentarna obravnava zakona se bo po be-
sedah ministra predvidoma začela januarja 2011. 
Na ministrstvu tako upajo, da naj bi bil novi zakon 
sprejet že v prvi polovici leta. Takrat naj bi bili 
objavljeni tudi razpisi za prve investicije v majhna 
in mikro podjetja.

^emu spreminjati primere dobrih praks?
Soča po Soči se je zaključila z razpravo, na ka-

teri so sodelovali štirje župani iz Severne Primorske 
(Goriške statistične regije), predstavniki posame-
znih občin, regijskih razvojnih agencij, javnih za-
vodov, podjetij, vladnih in nevladnih organizacij 

pomisleke predvsem zaradi različnosti interesov 
ter posledično njihovega težjega usklajevanja. 

Sicer pa se je razprava vrtela tudi okoli drugih 
aktualnih vprašanj. Mag. Rosana Ščančar iz Ob-
čine Kanal ob Soči je poudarila, da bo za nadaljnji 
razvoj regij in posameznih območij znotraj njih 
pomembno, v kolikšni meri bo zakon dopuščal 
prilagoditev spodbujevalnih ukrepov manjšim go-
spodarskim subjektom. Ta so namreč po njenem 
mnenju še kako pomembna za manj razvita in 
demografsko občutljiva območja. Upokojeni arhi-
tekt Fedja Klavora se je spraševal o smiselnosti 
posameznih kriterijev (na primer brezposelnosti), 
ki opredeljujejo območja z razvojnimi problemi. 
Oglasil se je tudi direktor Lokalne turistične orga-
nizacije Sotočje Janko Humar, ki je ministra opo-
zoril na neusklajenost med posameznimi vladnimi 
sektorji, pri čemer je izpostavil primer malih turi-
stičnih ponudnikov. Tem so skozi razvojni program 
Soča namenjene razvojne spodbude, ki so v nekaj 
letih dale zelo pozitivne rezultate, po drugi strani 
pa jim je Ministrstvo RS za gospodarstvo bistveno 
znižalo obseg normiranih stroškov, ki se priznajo 
pri dohodnini. Maša Klavora z Ustanove Fundaci-

SOČA PO SOČI SE JE ZAKLJUČILA Z RAZPRAVO. Največ vprašanj, ki so od takratnega ministra za lokalno samoupravo in re-
gionalno politiko dr. Henrika Gjerkeša zahtevala konkretne odgovore, se je vrtelo prav okoli tega, zakaj spreminjati nekaj, kar se 
je v preteklih letih in dosedanjih izkušnjah izkazalo kot dobro. 

DOBITNIKI PRIZNANJ ZA NAJBOLJŠA DIPLOMSKA DELA 
NA TEMO »POSOČJE« (z leve proti desni): tretjeuvrščena La-
ra Kalčič Leban, avtor najbolje ocenjenega diplomskega dela 
Saša Oblak in Nataša Volčanjk, ki je po oceni komisije spisa-
la drugo najboljše diplomsko delo.

ter drugi posamezniki. Posamezni udeleženci so 
zbranim predstavili svoj pogled in pomisleke na 
omenjeni razvojni program in predlog novega za-
kona. 

Največ vprašanj se je vrtelo prav okoli tega, za-
kaj spreminjati nekaj, kar se je v preteklih letih in 
dosedanjih izkušnjah izkazalo kot dobro. Pri tem 
so bili izpostavljeni primeri dobrih in že uveljavlje-
nih praks znotraj Severne Primorske (Goriške sta-
tistične regije); na primer sestava sveta regije, ki ga 
sestavljajo župani vseh občin v regiji in pri čemer 
ima vsaka občina ne glede na velikost in število 
prebivalcev po en glas. Prav zato je svet regije s 
svojimi sklepi deloval dovolj uravnoteženo po vsej 
regiji, kar je po besedah bovškega župana Danije-
la Krivca v naši regiji dajalo dobre rezultate. Prav 
omenjena sestava je bila deležna tudi največ po-
mislekov. Po novem zakonu naj bi sedanji svet 
regije nadomestil tako imenovani razvojni svet 
regije. Zanj predlog novega zakona predvideva, da 
bi bil sestavljen iz predstavnikov občin, združenj 
gospodarstva in nevladnega sektorja, o čemer pa 
so imeli prisotni župani (poleg Krivca še tolminski 
župan Uroš Brežan ter njegova kolega Andrej 
Maffi iz Občine Kanal ob Soči in Zlatko Martin 
Marušič, župan Občine Miren-Kostanjevica) očitno 

ja »Poti miru v Posočju« je menila, da bi bilo do-
bro, če bi imele tudi nevladne organizacije večjo 
vlogo in s tem več možnosti za vključevanje ozi-
roma pridobivanje sredstev na regionalnem nivoju. 
Andreja Trojar Lapanja iz Idrijsko-Cerkljanske 
razvojne agencije pa se je na ministra obrnila z 
vprašanjem, kako bodo v prihodnje obravnavali 
območja, ki so sicer gospodarsko uspešna, vendar 
so lahko zaradi izrazito sektorske usmeritve – pri 
tem je izpostavila občino Idrija – omejena v razvo-
ju na drugih področjih in prav zaradi tega ranlji-
vejša.

Kot je pokazala razprava, ki se je zavlekla čez 
predviden časovni okvir, je bila okrogla miza po-
zitivna izkušnja za vse prisotne – tako za predstav-
nike posameznih lokalnih in regionalnih skupnosti, 
združenj ter podjetij kot tudi za predstavnike dr-
žave. Srečanje je tako minilo v znamenju vzpod-
bud za v prihodnje. 
Besedilo in foto: Mateja Kutin 

Opombe:
1  Ukrep I – Vzpostavljanje razvojne infrastrukture se je izvajal 

do leta 2008
2  Ukrep II – Pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoj gospo-

darstva in odpiranje novih delovnih mest
3  Ukrep III – Usposabljanje in razvoj kadrov
4  PGD Tolmin – Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin

Utrinki

VLADA SPREJELA SO^O 2011
Ljubljana – Vlada RS je 16. decembra 2010 na 
svoji 112. seji sprejela Izvedbeni program razvoj-
ne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin 
za leto 2011 (Soča 2011) in Poročilo o realizaci-
ji izvedbenega programa za leto 2009. Posočju 
bo tako država na osnovi sprejetega programa v 
letu 2011 namenila 1.251.878 evrov finančnih 
sredstev, ki bodo na podlagi javnih razpisov 
usmerjena v pospeševanje podjetniških vlaganj, 
spodbujanje usposabljanja in izobraževanja zapo-
slenih, spodbujanje zaposlovanja in samozaposlo-
vanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo 
ter štipendiranje. 

Sicer pa vlada na podlagi skupne realizacije, ki je 
bila 92,99-odstotna, izvedbo programa razvojne 
pomoči za leto 2009 v Posočju ocenjuje kot 
uspešno. Posoški razvojni center bo kot koor-
dinator programa vse zainteresirane o objavi 
navedenih javnih razpisov obveščal sproti.  
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“^asi, ko je 12 ljudi 'napadalo' eno 
skledo, so mimo”

Razvoj pode`elja je ena izmed dejavnosti, ki jih izvaja Poso{ki razvojni center (PRC). @e vrsto let je 
v te aktivnosti vpet tudi na{ sodelavec Peter Domev{~ek, ki razvija programe, vezane na pode`elje. 
V sklopu teh izvaja projekte, katerih rde~a nit je spodbujanje in razvijanje tr`enja kmetijskih pridel-
kov in izdelkov ter tradicionalnih obrti. Tokrat smo z njim pokramljali o aktualnem projektu, kjer sta 
v ospredju sirarska skuta in sirotka.

Kot smo lahko prebrali v prejšnji 
številki EPIcentra je PRC nedolgo 
tega organiziral kuharski tečaj, kjer 
ste skupaj z udeleženci pripravljali 
jedi na osnovi sirarske skute in pri-
marne sirotke. Kdo vse se vam je 
pridružil?

Res smo organizirali kuharski te-
čaj, ki je bil sprva namenjen pred-
vsem gostincem, saj so ti, po mojem 
mnenju, glavni promotorji tipičnih 
lokalnih jedi pri nas. Vendar je bilo 
z njihove strani bolj malo zanimanja, 
zato smo krog razširili in povabili 
vse, ki jih zanima uporaba skute in 
sirotke v kulinariki. Na prvi delavni-
ci se nam je tako pridružilo 35 ude-
ležencev, med katerimi so prevlado-
vale gospodinje in peščica gostincev. 
Osebno me je razveselila tudi udelež-
ba predstavnic iz kobariške Mlekarne 
Planika, kar je zagotovo pozitivno.

Kaj vse je zadišalo iz vaših kuhar-
skih loncev?

Joj, pripravili smo ogromno jedi – 
preveč, da bi jih našteval. Zanimiv je 
bil recimo skutni namaz, ki smo ga 
nadevali v kolute porovega stebla. 
Sicer pa smo pripravili okoli 20 raz-
ličnih jedi in lahko rečem, da jih je 
bilo 15 resnično okusnih in zanimi-
vih. Ostale bi morali še malo prilago-
diti našim razmeram. To pomeni, da 
bomo skušali namesto ananasa upo-
rabiti recimo domača jabolka. Naš 
namen je propagirati lokalno prehra-
no in ne eksotičnih receptov, zato si 
prizadevamo ustvariti recepte na 
osnovi surovin, ki jih dobimo v naših 
krajih. V poštev pride torej vse, kar 
lahko predelamo ter pridelamo pri 
nas, in to brez prevelikih posegov v 
okolje. Še vedno velikokrat zmotno 
mislimo, da je vse, kar dobimo pri 

gre za izdelka, ki ju lahko mirno 
umestimo v prvi razred kakovostne 
in zdrave prehrane. Res pa je, da ju 
po drugi strani, predvsem sirotke, ni-
smo nikoli obravnavali kot živilska in 
prehrambeno pomembna produkta. 

Pomislimo – tradicija sirarstva je v 
naših krajih izjemna, ohranili pa jo 
bomo lahko le z razvojem, in sicer 
tako, da izkoristimo vse produkte, ki 
so na razpolago, ne le glavnega iz-
plena, sira. Na ta način si lahko do-
datne vire zaslužka poleg sirarjev 
obetajo tudi drugi. Na dodani vre-
dnosti so zagotovo še rezerve. Za to 
potrebujemo nova znanja in tudi no-
va spoznanja. Predvsem pa ne sme-
mo obupati. Vztrajnost se izplača.

Projekt smo začeli izvajati v maju 
2010, in sicer na EKOprazniku s 
predstavitvijo eko zajtrka, ki je bazi-
ral na sirotki in skuti. Zaključili ga 
bomo marca s predavanji oziroma 
izobraževanji za širšo javnost in iz-
dajo knjižice receptov iz sirotke in 
skute. 

Koliko sredstev ste zanj dobili?
Na tem mestu moram poudariti, 

da smo pričakovali bistveno več sred-
stev, kot smo jih dobili. Ocenjena 
vrednost projekta znaša 15.000 evrov 
(če odštejem davek), žal pa je komi-
sija pri izboru projektov ocenila, da 
gre za tržno obarvan projekt, zato 
smo upravičeni le do 40 procentov 
nepovratnih sredstev namesto do pri-
čakovanih 85 odstotkov. 

Pa je projekt po vašem mnenju tr-
žno naravnan?

Nikakor! Nikakor ni tržno narav-
nan. Naš namen ni bil prodajati sku-
to in sirotko, ampak, kot sem že re-
kel, seznaniti javnost z dvema lokal-

nas, domače in zato tudi zdravo. Pa 
ni vedno tako. Določene stvari res 
lahko pridelamo oziroma vzgojimo 
tudi pri nas – recimo breskev, ki pa 
jo moramo zaradi slabših klimatskih 
pogojev bistveno bolj škropiti, kot jo 
škropijo na primer nekje v Španiji. V 
kmetijstvu je klima tista, kateri se je 
treba prilagajati.

Vendar pa bi bolj kot same jedi rad 
izpostavil eksperimentalno naravna-
nost tega tečaja. Vedeti morate, da 
smo »ustvarjali« jedi, ki jih najbrž ni 
še nihče – vsaj ne na tak način. Sku-
šali smo pripraviti jedi, katerim osno-
va sta sirotka in sirarska skuta v 
kombinaciji z živili, ki so vezana na 
naše območje. Nastale so zanimive 
in okusne jedi. 

To sicer ni bil prvi kuharski tečaj, 
ki ste ga pripravili. Pred leti je PRC 
organiziral tečaje za pripravo jedi 

iz drobnice. Kako da ste se tokrat 
odločili za skuto in sirotko? 

Res je, s kuharskim mojstrom Ro-
bertom Merzelom, ki nam je tudi 
tokrat priskočil na pomoč, smo že 
pred leti izvedli kar nekaj tečajev na 
temo jedi iz drobnice in govedine. 
Pred leti smo pripravili tudi jedi, ki 
so bazirale na sirotki. Z njo smo ta-
krat nadomeščali vodo in mleko v 
kulinariki. In prav ta tečaj je dal za-
gon za prijavo novega projekta Sirar-
ska skuta in sirotka – ohranjanje 
tradicije na razpis LEADER progra-
ma.

Komu je projekt namenjen in o kak-
šnem časovnem okviru govoriva? 

V osnovi je projekt namenjen pre-
učevanju in promoviranju tradicio-
nalnih surovin, ki nastanejo kot 
stranski produkt pri sirjenju – torej 
sirotke in skute. Poudariti moram, da 

PETER DOMEVŠČEK, svetovalec na PRC-ju za razvoj podeželja, si med drugim prizadeva, da bi 
lokalna in hkrati kakovostna hrana ponovno našla svoje mesto v naši vsakdanji prehrani. Foto: 
Tatjana Šalej Faletič 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA

Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja: Evropa investira v po-
deželje in Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.
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nima in tradicionalnima produktoma, 
katerih uporaba žal izginja. Niti naj-
manj nas ne zanima, kdo ju bo tržil 
in prodajal. Ljudi želimo osvestiti, da 
produkta pri nas že imamo in ju lah-
ko s pridom izkoristimo v različne 
namene. 

To je zame podobno kot pri gobar-
jih. Recimo, da bi ovrednotili neko 
gobo, ki je ni še nihče. Naš cilj je, da 
bo tisti, ki bo gobo utrgal, vedel, za-
kaj jo je utrgal, kako jo mora pravil-
no pobrati in jo bo nenazadnje znal 
tudi pravilno uporabljati. Kaj pa bo 
gobar z njo naredil, ko jo bo utrgal, 
ne moremo vedeti. Morda jo bo po-
jedel sam, lahko jo bo prodal, lahko 
pa jo bo odvrgel … Na to nimamo 
vpliva. 

Sicer smo imeli podobne težave že 
pri predlanskem projektu z drobnico. 
S to razliko, da je bilo takrat dovolj 
časa za pritožbo, tokrat pa ne. Zato 
so me drugi izvajalci dobesedno pro-
sili, naj se ne pritožimo, ker bi sicer 
zaradi tega obstali tudi vsi ostali LE-
ADER projekti. Torej, pritožbe so 
bile možne, vendar bi, kot že rečeno, 
zaradi našega projekta obstalo vseh 
približno 200.000 evrov. Žal, tako pač 
to je.

V sklopu projekta ste izdali tudi 
zloženko, v kateri po večini promo-
virate sirotko. V njej sem med dru-
gim prebrala pripovedko o divjem 
možu, ki je Trentarje naučil siriti 
ter delati skuto, nikoli pa jim ni 
izdal, kaj vse dobrega sirotka še 
skriva. Mi lahko to zaupate vi? 

Saj očitno moram (smeh). Gre za 
to, da smo se v zloženki res malo 
bolj posvetili sirotki kot skuti. To pa 
zato, ker smo se strinjali, da se v njej 
res skriva veliko dobrih lastnosti, ki 
pozitivno vplivajo na prebavni in 
imunski sistem nasploh. Teh v taki 
obliki ne premorejo niti mleko niti 
sir in tudi skuta ne. 

Se pravi, da gre tu za človeku pri-
jazne lastnosti?

No, pa reciva temu tako, če želite. 
Če zelo poenostavim, ima sirotka 
zelo razgrajene beljakovine in veliko 
je že prostih aminokislin, kar pome-
ni, da gre hitro v kri in je zato dobra 
za regeneracijo. Ima pa tudi mlečno-
kislinske bakterije, ki ugodno vpliva-
jo na prebavo oziroma želodčno mi-
krofloro. O tem bom več govoril tudi 
na predavanjih, ki jih načrtujemo v 
prvih mesecih letošnjega leta.

Decembra 2009 ste skupaj z Dru-
štvom rejcev drobnice Posočje izda-

li knjižico receptov, v kateri obja-
vljate pripravo različnih jedi iz 
mesa drobnice. Lahko tudi po tem 
tečaju pričakujemo izdajo nove 
knjižice receptov?

To je eden izmed glavnih rezulta-
tov tega projekta. Po izkušnjah so-
deč, bomo največ dosegli, če bomo 
omenjenima produktoma dali namen 
oziroma uporabnost. Ta hip ne vidim 
boljše rešitve, kot da ju umestimo v 
recepte in te zberemo v knjižico, ki 
bo na voljo tako v tiskani kot elek-
tronski obliki – brezplačno seveda. 
Če nam bo prostor dovoljeval, bomo 
na kratko spregovorili tudi o njunih 
lastnostih.

Zloženka, kuharski tečaj, knjižica 
receptov … so najbrž le del načrto-
vanih dejavnostih, ki ste jih pred-
videli. Kaj vse ste oziroma še boste 
izvedli v sklopu tega projekta? 

Predvideli smo še analize, ki pa so 
bile hkrati glavni razlog za znižanje 
sofinanciranih sredstev. Z njimi smo 
želeli pridobiti podatke o dejanski 
kemijski sestavi obeh produktov. Če-
prav načeloma to že vemo, smo se 
odločili še po strokovni plati spre-
mljati, kaj se z izdelkoma dogaja na 
mikrobiološkem nivoju v procesu 
staranja. Na osnovi tega bomo lahko 
določili rok trajanja za posamezno 
živilo in ugotovili oziroma svetovali 
naši ciljni publiki, kako produkta pri-
merno hraniti. 

Z 20 udeleženci smo konec poletja 
poleg analiz izvedli še terenske de-
lavnice z naslovom Samonikle zeli v 

kombinaciji s sirarsko skuto in sirot-
ko. Skupaj s priznanim slovenskim 
poznavalcem zelišč in divjih zeli ter 
promotorjem sirotke in kisave Dari-
em Cortesejem smo v okolici Trno-
vega ob Soči nabirali samonikla zeli-
šča in jih nato vkomponirali v skuto 
oziroma sirotko. Naš cilj je bil, da ju 
povežemo s tem, kar raste po naših 
vrtovih in njivah ter v »divjini«. Mo-
žnih kombinacij je res veliko. Tu smo 
zopet eksperimentirali. Pripravili smo 
kar nekaj okusnih namazov in dru-
gih jedi (na primer mineštro na osno-
vi sirotke in nabranih zelišč). 

Poleg naštetega smo pregledali tu-
di obstoječe pisne in ustne vire. Tako 
nam za prihodnje leto poleg izdaje 
knjižice receptov ostanejo le še pre-
davanja, kjer bomo širši javnosti sku-
šali predstaviti številne izjemne pred-
nosti skute in sirotke oziroma njune 
lastnosti in uporabo.

Menda so nekoč pastirji na pašo 
namesto vode jemali sirotko. Je v 
tem kaj resnice in če je, zakaj?

Tu sta vsaj dve resnici. Ena je ta, 
da sira niso jedli, ker so ga imeli za 
prodajo, pa tudi skuta je bila name-
njena prodaji, zato so jo jedli v zelo 
omejenih količinah. Niso imeli prav 
veliko izbire – jedi so pripravljali iz 
koruzne moke in krompirja, poleg 
tega so si pomagali še s sirotko. In 
kar hitro so ugotovili, da tista “zele-
no-rumena” stvar sploh ni tako slaba, 
kot zgleda (smeh). Še vedno ima v 
sebi nekaj hranljivih snovi in energi-
je. Zato so sirotko s seboj jemali na-

mesto vode; predvsem zato, ker jih 
voda ni tako odžejala kot sirotka. 
Zanje je bila prehransko dopolnilo in 
okrepčilna pijača, s katero so poteši-
li žejo. Ugotovili so še, da krepi 
imunski sistem in dobro vpliva na 
počutje. Zanimivo pa je tudi to, da 
so sirotko v 18. stoletju uporabljali 
tudi v medicini, kar le še potrjuje 
ugotovitve pastirjev. 

Kje tičijo vzroki, da se sirotka in 
skuta kljub številnim plusom danes 
ne pojavljata več redno na naših 
krožnikih?

Hja, kako bi to pojasnil na kratko 
in na najbolj preprost način? Zaveda-
ti se moramo, da skozi tehnologijo 
sirarstva dobimo tri kvalitetne pro-
dukte in ne samo enega – sir, skuto 
in sirotko. In vse tri lahko fenome-
nalno umestimo v prehrano. Najširši 
spekter v prehrani lahko dosežemo s 
skuto, potem, po mojem mnenju, s 
sirotko in šele na koncu s sirom. Pri 
pripravi kuhanih jedi z uporabo sira 
ne moremo biti ne vem kako ustvar-
jalni. Lahko ga razrežemo na sto in 
en način, vendar ga ne moremo ume-
ščati oziroma kombinirati z drugimi 
jedmi tako kot ostala dva produkta. 
Pri sirotki je sicer težava z obstojno-
stjo – približno po treh dneh se zač-
ne kisati. Kar pa ne pomeni, da ni 
več uporabna; primernejša je kot 
krepčilna pijača, medtem ko se v ku-
linariki uporablja tista bolj sladka.

Od omenjenih produktov je danes 
v naših glavah bolj ali manj le še sir. 
Sirarska skuta je predvsem pri mlaj-

Sirarska skuta in sirotka – ohranjanje tradicije
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ših gospodinjah preveč zapostavljena 
glede na širok spekter uporabe. V 
bistvu je uporaba skute manjša zara-
di sprememb v načinu prehranjeva-
nja. Trgovski centri nas »bombardi-
rajo« z gotovo hrano, mi pa si, pod 
pretvezo, da nam kuhanje vzame 
preveč časa, take stvari vse prepogo-
steje privoščimo. Hkrati nam manjka 
nekaj, kar bi nas stimuliralo k upo-
rabi lokalnih surovin. Upamo, da bo 
knjižica receptov to vsaj delno spre-
menila. Danes se skuta kupuje pred-
vsem za izdelavo štrukljev in zavit-
kov, kar je po mojem mnenju bistve-
no premalo. Nekaj renomeja je skuta 
izgubila tudi v zadnjih letih pred glo-
balno krizo. Sir je, kako bi rekel, 
dosegal visoke cene, prodaja je bila 
dobra, zato ni nihče dajal poudarka 
na skuto, kaj šele na sirotko. Neka-
teri sirarji skute sploh niso delali. 
Danes, ko je prodaja rahlo upadla, bi 
primanjkljaj lahko deloma nadome-
stili tudi s proizvodnjo stranskih pro-
duktov, kot sta sirotka in skuta. To je 
skozi oči zdrave prehrane naravnost 
dobrodošlo. 

Če pogledamo še našo tradicional-
no prehrano, lahko dokaj hitro ugo-
tovimo, da so nekatere jedi (kobariški 
štruklji in bovški krafi, pa frike …) 

že v osnovi take, da jih lahko ponu-
dimo kot samostojno jed. Prevladu-
jejo pa jedi, ki so, če lahko tako re-
čem, za današnji čas v smislu pestro-
sti neprimerne – na primer čwmp`wa 
pljnta, ki so jo jedli kot samostojno 
jed, in če je kdaj pa kdaj na pomoč 
priskočil še kak ocvirek, je bil to že 
praznik. Kaj hočem povedati? Imamo 
veliko jedi, vendar jih je treba dode-
lati do te mere, da bodo sovpadle z 
današnjim časom. Mogoče se kdo ne 
bo strinjal, vendar so časi, ko je 12 
ljudi »napadalo« eno skledo na sre-

dini mize, mimo. To bo tudi vodilo 
za nadaljnje delo. Naš naslednji pro-
jekt je delo na tradicionalni prehrani 
Zgornjega Posočja. Popisali, zbirali, 
kuhali in objavili bomo naše jedi ta-
ke, kot so v osnovi. Z našim kuhar-
skim mojstrom in ostalimi strokov-
njaki bomo tradicionalno pripravili 
na moderen način, kar bo te jedi za-
gotovo približalo našim domovom. In 
upam, da bo kanček tega prišlo tudi 
v naše gostilne.

Kje vidite rešitev za izboljšanje na-

ših prehranskih navad?
Težko bo, če ne bomo spremenili 

miselnosti … Rešitev vidim izključno 
v zbujanju zavesti o zdravi prehrani, 
ki pa od nas posledično zahteva ku-
linarično načrtovanje. To pomeni, da 
moramo pri jedeh, ki imajo kratek 
rok uporabe, kot je na primer tudi 
sirotka in nenazadnje skuta, že malo 
načrtovati kuhanje. Globalizacija nas 
je kar precej razvadila – med drugim 
tudi na to, da mora imeti jogurt rok 
trajanja mesec dni, mleko pa leto dni. 
Enostavno bomo morali za kakovo-
stno prehrano narediti nekaj več. 

Nam lahko zaupate še kak preprost 
recept ali morda kakšno izmed 
majhnih skrivnosti velikih kuhar-
skih mojstrov, ki je privrela na dan 
med tečajem?

Lahko bi, vendar bom raje poča-
kal. Če boste želeli, jih bomo, tako 
kot recepte jedi iz drobnice, postopo-
ma objavljali tudi v EPIcentru. Mor-
da pa vam lahko za konec vseeno 
zaupam nekaj koristnega – sirotka 
ima izjemno dobre pekovske lastno-
sti, kar lahko s pridom izkoristite. Z 
dodajanjem sirotke bosta tekstura in 
okus vaših slaščic še boljša. 
Pogovor pripravila: Tatjana Šalej Faletič

Ekipa 
Catering 
Muznik 

vam v letu 2011 
želi 

veliko srece.

CATERING 
MUZNIK MAKSIMILJAN s. p. 

Poljubinj 89e, 5220 Tolmin 
Telefon: 05/ 38-20-227 

htt p://catering-muznik.si/
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( 12 )Regijska {tipendijska shema Gori{ke statisti~ne regije

Med 54 {tipendijami le {tiri za 
gostinsko in turisti~no smer

V javnem razpisu {tipendij Regijske {tipendijske sheme za Gori{ko statisti~no regijo za {olsko/
{tudijsko leto 2010/2011 je bilo razpisanih 172 {tipendij. Do izteka roka za oddajo je prispelo 138 
vlog. Delodajalci so se odlo~ili podeliti 54 {tipendij – 25 dijakom, 28 dodiplomskim {tudentom in 
enemu {tudentu na podiplomskem {tudiju.

^ eprav je bilo razpisanih štipen-
 dij v šolskem letu 2010/2011 
 več kot leto poprej, ko jih je 

bilo 99, so se delodajalci izmed 172 
razpisanih štipendij odločili podeliti 
le 54 štipendij. Te je od 26 delodajal-
cev podelilo 23 delodajalcev, trije pa 
se niso odločili za nobenega od po-
nujenih kandidatov. Kot opažamo, so 
delodajalci, ki razpisujejo štipendije, 
očitno postali previdnejši in zahtev-
nejši pri izbiri štipendistov, ki so tu-
di njihovi potencialni delavci. Pred-
nost dajejo dijakom in študentom 
višjih letnikov ter se v veliki večini 
odločajo za tiste kandidate, ki priha-
jajo iz njihove občine.

Mladih gostinska in 
turisti~na smer ne zanima 

Med prispelimi vlogami je bilo naj-
več kandidatov, ki se izobražujejo za 
poklice mehatronik operater, elektri-
kar oziroma elektrikar energetik, gi-

Rezultati razpisa {tipendij so ponovno pokazali, da za izobra`evanje na 
podro~ju gostinstva in turizma kljub kar 15 razpisanim {tipendijam med 
mladimi skorajda ni zanimanja. Prispele so le {tiri vloge za omenjeni 
podro~ji. Vse {tiri prijavljene kandidate so za {tipendiranje izbrali deloda-
jalci, ki jim bodo v prihodnje podeljevali {tipendije.

mnazijski maturant, strojni tehnik in 
elektrotehnik. Med kandidati, ki so 
se potegovali za štipendije, razpisane 
za dodiplomske študijske programe, 
pa je bilo največ takih, ki študirajo 
strojništvo, elektrotehniko, gradbeni-
štvo in ekonomijo. 

Ponovno so rezultati razpisa šti-
pendij pokazali, da za izobraževanje 
na področju gostinstva in turizma 
kljub 15 razpisanim štipendijam med 
mladimi skorajda ni zanimanja. Pri-
spele so le štiri vloge za omenjeni 
področji. 

V občinah Bovec, Kobarid in Tol-
min je bilo skupaj razpisanih 26 šti-
pendij – enajst v tolminski, devet v 
bovški in šest v kobariški občini. Po 

končanem izboru se je devet od de-
setih delodajalcev odločilo, da pode-
li štipendije. Štirje delodajalci iz Ob-
čine Tolmin (Zdravstveni dom Tol-
min, Hidria AET d. o. o., ITW Me-
talflex d. o. o. in Gostol TST d. o. o.) 
so podelili sedem štipendij. V bovški 
občini so tri podjetja (Iskra d. o. o. 
Bovec, WES’M d. o. o. in Hedvika 
Mlekuž s. p.) podelila štiri štipendije, 
medtem ko sta v Kobaridu vsak po 
eno štipendijo podelila dva delodajal-
ca (Koren Lidija s. p. in Restavracija 
Kotlar).

V Regijsko {tipendijsko 
shemo tudi Bovec in Kobarid

Kdor redno spremlja štipendiranje 

Preglednica: [TEVILO RAZPISANIH IN [TEVILO PODELJENIH [TIPENDIJ Regijske {tipendijske sheme Gori{ke regije 2010/2011

v regiji, je najbrž opazil, da sta se z 
novim šolskim/študijskim letom v 
Regijsko štipendijsko shemo Goriške 
regije (RŠS) vključili tudi Občina Bo-
vec in Občina Kobarid. Tako danes 
skupno v shemi sodeluje 11 občin iz 
regije. Te sofinancirajo 20 odstotkov 
vrednosti celotnih štipendij, izjema 
je le občina Šempeter-Vrtojba s 25-
odstotnim deležem sofinanciranja.

Posoški razvojni center kot štipen-
ditor nadaljuje s štipendiranjem 70 
štipendistov, ki so bili v RŠS vključe-
ni v šolskem/študijskem letu 
2008/2009 in 28 štipendistov, ki so 
bili v RŠS vključeni leto kasneje. V 
štipendijski shemi Soča, v okviru ka-
tere zaradi zmanjševanj sredstev pro-
grama Soča 2007–2013, ni več razpi-
sa štipendij, štipendijo v šolskem/
študijskem letu 2010/2011 prejema še 
48 štipendistov.
Besedilo in preglednico pripravila: 
Marjetka Čopi, Posoški razvojni center

Zap. 
št.

Naziv delodajalca 
(soštipenditorja)

Izobraževalni program Raven 
izobrazbe

Število  
RAZPISANIH 

štipendij

Število 
RAZPISANIH 

štipendij podjetja
SKUPAJ

Število 
PODELJENIH 

štipendij 

Število 
PODELJENIH 

štipendij
SKUPAJ

1. EKAMANT d. o. o., 
Občina Miren-Kostanjevica ekonomski tehnik 5 1 1 1 1

2. Hedvika Mlekuž s. p., Občina Bovec gostinstvo in turizem 6/2 1 1 1 1

3. AGM Nova Gorica d. o. o.,
MO Nova Gorica

magistrski študij ekonomije 
(2. bolonjska stopnja) 7 1 1 1 1

4. BTF d. o. o., Občina Šempeter-Vrtojba strojništvo 6/1, 6/2 ali 7 1 1 1 1

5. Nebesa d. o. o., Občina Idrija

gastronom hotelir (kuhar) 4 2

7

0

1
gastronom hotelir (natakar) 4 2 0

gastronomsko-turistični tehnik 
(gostinski tehnik) 5 2 1

organizator dela v gostinstvu 6/1 1 0

6. Arctur d. o. o., MO Nova Gorica

računalniški tehnik 5 1

3

0

2informatika 6/1 1 1

multimedijske komunikacije 6/2 1 1

7. Elektro Primorska, d. d., 
MO Nova Gorica elektrikar energetik 4 2 2 1 1

8. Koren Lidija s. p., Kamp Koren,
Občina Kobarid gastronomsko-turistični tehnik 5 1 1 1 1

9. Kolektor KFH d. o. o., 
Občina Idrija

mehatronik operater 4 2
3

0
0

elektrotehnika 6/2 ali 7 1 0

10. B Center d. o. o., 
Občina Ajdovščina

gimnazijski maturant 
(tehniška gimnazija) 5 1 1 1 1
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Zap. 
št.

Naziv delodajalca 
(soštipenditorja)

Izobraževalni program Raven 
izobrazbe

Število  
RAZPISANIH 

štipendij

Število 
RAZPISANIH 

štipendij podjetja
SKUPAJ

Število 
PODELJENIH 

štipendij 

Število 
PODELJENIH 

štipendij
SKUPAJ

11. Kolektor Group, Občina Idrija

gimnazijski maturant 5 10

50

3

8

elektrotehnik energetik 5 5 0

strojništvo 6/2 ali 7 10 1

elektrotehnika 6/2 ali 7 10 0

kemija 6/2 ali 7 5 1

računalništvo 6/2 ali 7 5 2

ekonomija 6/2 ali 7 5 1

12. Kolektor Sikom d. o. o., 
Občina Idrija

mehatronik operater 4 12

55

4

16

strojni tehnik 5 15 4

elektrotehnik 5 8 3

strojništvo 6/1 10 0

strojništvo 6/2 ali 7 10 5

13. Igor Rusjan s. p., 
Občina Miren-Kostanjevica

elektrikar energetik 4 1
2

1
2ekonomski tehnik 

(ekonomska gimnazija) 5 1 1

14. Restavracija Kotlar, 
Občina Kobarid

gastronom hotelir (kuhar) 4 2

5

1

1
gastronom hotelir (natakar) 4 2 0

organizator poslovanja v 
gostinstvu in turizmu (hotel. 
menedžer)

6/2 1 0

15. Stopar PGM d. o. o., Občina Ajdovščina ekonomija 6/2 1 1 1 1

16. TKK Srpenica d. d., Občina Bovec kemijska tehnologija 6/2 ali 7 2 2 0 0

17. Zdravstveni dom Tolmin, Občina Tolmin splošna medicina 
(doktor medicine) 7 3 3 2 2

18. ITW Metalflex, d. o. o. Tolmin, 
Občina Tolmin

strojništvo 6/2 ali 7 2
4

1
1

elektrotehnika 6/2 ali 7 2 0

19. Optika Igor Vogrič, Občina Idrija očesna optika (študij v tujini) 6/2 1 1 1 1

20. Mizarstvo Rondič s. p., Občina Vipava ekonomski tehnik 5 1 1 1 1

21. Primorje d. d. Ajdovščina, 
Občina Ajdovščina

avtoserviser 4 1

14

0

4

zidar 4 1 0

gradbeni tehnik 5 1 0

elektrotehnik energetik 5 1 1

avtoserviser tehnik 5 2 0

gradbeništvo 7 5 1

gradbeništvo 6/2 2 2

elektrotehnika 6/2 1 0

22. Gostol TST d. o. o., Občina Tolmin strojništvo 6/1 ali 6/2 
ali 7 1 1 1 1

23. Hidria AET d. o. o., Občina Tolmin strojništvo 6/2 ali 7 3 3 3 3

24. WES’M d. o. o. Bovec, Občina Bovec mediacija v turizmu 6/2 ali 7 1 1 1 1

25. Iskra Avtoelektrika 
Avtodeli d. o. o., Občina Bovec

mehatronik  operater 4 1

5

1

2

oblikovalec kovin – orodjar 4 1 0

tehnik mehatronike 5 1 0

strojništvo 6/2 ali 7 1 1

elektrotehnika 6/2 ali 7 1 0

26. Kolektor orodjarna d. o. o.,
Občina Idrija

strojništvo 6/1 1

3

0

0strojništvo 6/2 ali 7 1 0

elektrotehnika 6/2 ali 7 1 0

SKUPAJ: 172 172 54 54

stopnja 
izobrazbe

razpisane 
štipendije

podeljene 
štipendije

srednja šola 80 25

dodiplomski študij 91 28

podiplomski študij 1 1

SKUPAJ 172 54

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje pod-
jetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«
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Ob~ina Bovec
Delo, polno nepri~akovanih 
obratov

Bovškega župana Danijela Krivca 
nam najbrž ni treba posebej predsta-
vljati, saj je to njegov že tretji mandat 
na čelu Občine Bovec. Kljub temu pa 
je vedno znova zanimivo prebrati še 
kakšno njegovo razmišljanje. Zato 
smo mu, tako kot njegovima župan-
skima kolegoma iz kobariške in tol-
minske občine, ob začetku novega 
mandata zastavili nekaj začetih po-
vedi, ki jih je nato po svoje izpeljal 
do konca. Poglejmo, kaj pravi Krivec 
...

Biti župan, mi pomeni …
… veliko čast in obenem odgovor-
nost.

Moje delo je …
… zelo zanimivo, polno nepričakova-
nih preobratov.

Občani so …
… zanimivi in prijetni sogovorniki, ki 
skozi svoje pobude in zahteve soo-
blikujejo moje delovanje. 

Kraj, kjer bivam je …
… moj rojstni kraj, v katerega se naj-

Verjamem, da trajnostni razvoj …
… lahko veliko doprinese k razvoju. 
Res je, da velika večina ljudi danes 
že živi po teh principih, marsikdo o 
tem le govori, v realnosti pa se tega 
ne drži.

Svojo jezo sproščam …
… pri športu.

Prizadene me …
… redko katera stvar, ne prenesem 
pa laži in sprenevedanja.

Obožujem …
… dobro hrano.

Srečen sem, ko …
… sem doma brez obveznosti.

Najbolj se sprostim …
… v domači delavnici.

Moja kuharska specialiteta …
… so jedi z žara.

Med vožnjo …
… poslušam radio.

Od vseh športov mi je najbolj pri 
srcu …
… košarka.

Za novo leto vedno …
… praznujem v krogu domačih.

Pripravila: Tatjana Šalej Faletič

Nova zasedba ob~inskega 
sveta

Bovška občina je bila prva od treh 
posoških občin, ki je na zadnjih lo-
kalnih volitvah izvoljene svetnice in 
svetnike povabila na ustanovno sejo 
občinskega sveta. Predstavniki in 
predstavnice občanov so se na prvi 

BOVŠKI ŽUPAN DANIJEL KRIVEC – Že res, 
da bovško občino vodi tretji mandat in da ga 
načeloma dobro poznamo. Pa ste vedeli, ka-
ko dojema čas, v katerem živi? Kaj mu pome-
nijo občani? Kdaj je srečen? Kje se najbolj 
sprosti in kakšna je njegova kuharska specia-
liteta? Vse to in še več v debati z EPIcentrom 
… Foto: Tatjana Šalej Faletič

raje vračam.

Območje mojega »županjevanja« 
…
… je zgornja Soška dolina – najlepši 
del naše dežele.

Čas, v katerem živim, dojemam kot 
…
… veliko priložnost za uresničevanje 
izzivov.

Kaj bi spremenil/a, če bi imel/a to 
možnost? 
Državno upravo.

V prostem času rad/a …
… igram košarko in kolesarim.

Moja dosedanja največja življenjska 
odločitev …
… je bila vstop v poslanske klopi.

Komaj čakam …
… prosti konec tedna.

Moj največji »zaklad« …
… je družina.

Mediji so …
… nujno zlo.

Razveseljuje me …
… vse, kar je dobrega.

Želim se naučiti še …
… marsičesa, a me življenje vsak dan 
uči po svoje.

BOVŠKI OBČINSKI SVET V NOVI SESTAVI (z leve proti desni): Uroš Sovdat (Lista za Bovško), Adis Hrovat (SDS), Tatjana Komac (SMS - ZELE-
NI), Davor Gašperčič (SDS), župan Danijel Krivec (SDS), Milan Jojić (LDS), Breda Vencelj (DeSUS), Darko Čobec (SDS), Iztok Kašca (SD), 
Valter Mlekuž (SD) in Ivan Knez (DeSUS). Na fotografiji manjka Marija Kravanja (SDS). Foto: Miran Šušteršič

Utrinki

POSO^JE – LEPO IN 
GOSTOLJUBNO
Poso~je – Turistična zveza Slovenije 
(TZS) vsako leto izpelje projekt Moja 
dežela – lepa in gostoljubna, v okvi-
ru katerega ocenjujejo mnogo kate-
gorij. Gre za tekmovanje na podro-
čju turizma, urejanja in varstva oko-
lja, ki poteka pod pokroviteljstvom 
Ministrstva za gospodarstvo, častni 
pokrovitelj projekta pa je predsednik 
države dr. Danilo Türk. Slavnostna 
podelitev priznanj ob zaključku tek-
movanja je bila preteklo leto, 8. ok-
tobra, v Celju.

V zadnji, 19. izvedbi ocenjevanja so 
poudarek dali turistični infrastrukturi. 
V Posočju so se člani republiških 
ocenjevalnih komisij ob koncu junija 
in v začetku julija največ časa stro-
kovno »zadrževali« v štirih turističnih 
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seji srečali v Stergulčevi hiši, ko je že 
tretjič zapored kot bovški župan za-
prisegel Danijel Krivec. Njegova Slo-
venska demokratska stranka (SDS) 
ima sicer v 12-članskem občinskem 
svetu štiri mandate. V svet je bil iz-
voljen tudi Krivec, ki pa je po ponov-
ni izvolitvi za župana svoje mesto 
prepustil Mariji Kravanja. Po dva 
mandata imajo Demokratična stran-
ka upokojencev Slovenije (DeSUS) 
in Socialni demokrati (SD), po ene-
ga pa Zveza za Primorsko (ZZP), 
Liberalna demokracija Slovenije 
(LDS), Stranka mladih Slovenije - 
Zeleni Evrope (SMS - ZELENI) in 
Lista za Bovško.
Š. K.

Najdalj{a brv ~ez So~o meri 
65 metrov

Najdaljša brv čez Sočo v vsem nje-
nem toku, ki levi in desni breg reke 
povezuje pri Srpenici, je dolga 65 
metrov in široka 1,20 metra. Objekt 
iz hrastovega lesa je lepo umeščen v 
okolje, gradbena dela pa so po bese-
dah Patricije Muršič z Občine Bovec 
stala 90.000 evrov.

Kot je še povedala Muršičeva, je 
bila izvedba zahtevna, saj so morali 
delavci Cestnega podjetja Nova Go-
rica pri gradnji upoštevati stroge na-
ravovarstvene pogoje. »Dela so bila 
časovno omejena na avgust, septem-
ber in oktober prejšnjega leta, saj so 
se morali prilagoditi gnezditvenemu 
obdobju ptic in drstitveni dobi rib,« 
je pojasnila in dodala, da omenjena 
brv za pešce pomeni veliko pridobi-

tev za nadaljnji razvoj turizma na 
Bovškem. Viseči objekt je postavljen 
dovolj visoko, da ne bo omejeval vo-
dnih športov na Soči, spomladi pa bo 
občina postopoma začela urejati še 
dostopne poti.
Špela Kranjc

jali nekoliko manj časa, in sicer pri-
bližno 2,7 dneva. Gledano po mese-
cih, je Bovško daleč največ turistov 
obiskalo v juliju, ko so jih zabeležili 
dobrih 17.000, in avgustu, ko jih je 
bilo 18.700. Kljub temu je bil lanski 
avgust slabši v primerjavi s pretekli-
mi leti, ko je ta del Posočja obiskalo 
več kot 21.000 gostov. Dobra tretjina 
je bila domačih gostov, med tujci pa 
so prevladovali Nemci s slabimi 17 in 
Čehi z 11 odstotki, 5 odstotkov je 
bilo Italijanov in Avstrijcev, 4 odstot-
ki pa Nizozemcev.

Direktorica Lokalne turistične or-
ganizacije (LTO) Bovec Alenka Čopi 
upa, da bo statistika ob koncu leta  
2010 pokazala vsaj kakšen odstotek 
obiskov in nočitev več v primerjavi z 
letom poprej. »Žal je bilo v drugi po-
lovici leta vreme nenehno slabo – že 
od maja naprej in tudi jesen ni bila 
nič boljša,« ni bila zadovoljna z vre-
menom, ki turističnim delavcem ni 
šlo ravno na roko. 

Sicer pa so pred slabimi štirinajsti-
mi dnevi na Bovškem pognali žičnice 
na Kaninu s čimer se je tudi uradno 
začela zimska turistična sezona. Če-
prav so po besedah Čopijeve ATC 
Upravljanje in ATC Turizem začetek 
obratovanja smučišča obljubljala ta-
koj, ko bo dovolj snega, se je ta pre-
maknil na konec decembra. Po nje-
nem mnenju bo na obisk smučišča 
zagotovo vplivalo tudi dejstvo, da 
bodo letos zimske šolske počitnice 
potekale istočasno za vse dele Slove-
nije in zato trajale samo en teden.
Špela Kranjc

NAJDALJŠA BRV ČEZ SOČO povezuje levi in desni breg reke pri Srpenici. Viseči objekt je po-
stavljen dovolj visoko, da ne bo omejeval vodnih športov, spomladi pa bo občina postopoma 
začela urejati še dostopne poti. Foto: Milan Popović (arhiv CPG Nova Gorica)

Na podlagi uradnih podatkov s 
Statističnega urada RS (SURS) so na 
Bovškem do konca avgusta zabeleži-
li skoraj 58.000 gostov, kar je pribli-
žno 2.300 manj kot v enakem obdo-
bju leto poprej. Kot so sporočili iz 
Turistično informativnega centra 

Utrinki

Bovec, je bilo glede na novo metodo-
logijo štetja SURS-a nočitev v letu 
2010 nekaj več kot 162.000, kar je 
približno 750 več kot leto prej. Pov-
prečna doba bivanja na območju 
bovške občine je bila lani 2,8 dneva, 
medtem ko so turisti v prvih osmih 
mesecih leta 2009 v povprečju osta-

Ocena poletne turisti~ne 
sezone in pri~akovanja 
zimske

Še pred začetkom zimske turistične 
sezone na Bovškem so v tamkajšnjem 
turistično informativnem centru (TIC) 
pripravili pregled števila nočitev in 
turistov v minulem poletju.

krajih, kamor se glede na kriterija 
več kot 10.000 nočitev letno in naj-
manjša povprečna doba bivanja 2,5 
dneva uvrščajo Bovec, Čezsoča, 
Kobarid in Tolmin, obiskali pa so tu-
di devet manjših kampov s kapacite-
to do 70 mest. Ocenjevalce so go-
stili še v Kajak kampu Toni v Voden-
cih kot srednjem kampu s kapacite-
to 70 do 200 mest, na Turistični 
kmetiji Široko v kategoriji turističnih 
kmetij z dvema jabolkoma, v mostar-
skem vrtcu in tamkajšnji osnovni šo-
li, posebej pa so se ti posvetili še 
mestnemu jedru v Kobaridu.

Z največ uspeha sta lansko tekmo-
vanje zaključila Turistična kmetija Ši-
roko in manjši Kamp Lazar Kobarid, 
ki sta vsak v svoji kategoriji komisijo 
najbolj prepričala in tako dosegla 
največ točk v konkurenci. Kot dobre 
posebnosti Turistične kmetije Široko 

so člani komisije izpostavili »pristno 
kmečko vzdušje, domače živali, 
gostoljubnost in prijaznost, nova 
igrala za otroke, čudovit razgled 
na okolico, dobro danost za adre-
nalinske športe in kuhane kvašene 
orehove štruklje kot hišno speciali-
teto«, na drugi strani so jih zmotili 
samo nevozni avtomobili, ki kazijo 
okolico, in dotrajane velike lesene 
klopi pred hišo. Lastnik Aljaž Bevk 
je povedal, da jih je to priznanje pre-
senetilo, obenem pa jim je vlilo nov 
zagon. »Trudimo se po svojih naj-
boljših močeh in glede na denarne 
zmožnosti vsako leto uredimo del 
okolice in notranjosti. S tem se pri-
bližujemo podobi turistične kmeti-
je, kot smo si jo zamislili pred de-
setimi leti, ko smo začenjali. Od 
gostincev v zadnjem letu slišimo 
za upad gostov, zato smo še bolj 

zadovoljni, da obisk pri nas nara-
šča. Stalni gostje se vračajo, pri-
družujejo se jim novi – in to nam 
pomeni še več kot priznanje TZS.«

Prav tako so bili nad priznanjem pre-
senečeni v Kampu Lazar, je poveda-
la Monika Lazar. Kot je zatrdila, se 
zelo trudijo z mnogimi malenkostmi, 
da se imajo turisti pri njih res lepo in 
se zato vedno znova vračajo. Da jim 
uspeva, dokazujejo njihovi poslovni 
uspehi, saj ustvarijo več kot 20.000 
nočitev na letni ravni. »Pri nas se ve-
dno vrti sproščujoča izbrana glas-
ba, vsak večer zakurimo ogenj na 
odprtem ognjišču, ves dan pa je 
gostom na voljo tudi izvrstna hra-
na. Letos smo poleg kampa začeli 
oddajati še nadstandardne sobe 
in apartmaje tik nad Sočo, ponuja-
mo pa tudi vodeno jahanje na is-
landskih konjih. Posebno pozor-

nost namenjamo prijetnemu ozra-
čju in naravnemu oblikovanju pro-
stora ter vzdržujemo zelo visok hi-
gienski standard,« je obilico ponud-
be strnila Lazarjeva. 

Patricija Muršič, pristojna za po-
dročje turizma na bovški občinski 
upravi, je povedala, da tričlanska 
strokovna komisija Bovca sicer ni 
uvrstila med prve tri turistične kraje v 
svojem poročilu o ocenjevanju, vse-
eno pa ga je označila kot »izrazito 
turističen kraj, ki je v letu dni nare-
dil največji premik v urejenosti«. 
Med dobrimi posebnostmi so izpo-
stavili razvoj oziroma urejenost me-
stnega trga, usmerjevalne in ozna-
čevalne table, urejen turistično infor-
mativni center, celostno podobo tr-
ga z vso infrastrukturo (klopi, koši, 
pitniki) in bogato športno ponudbo. 
Moteče posebnosti v Bovcu, na ka-
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Ob~ina Kobarid
Nova kobari{ka `upanja 
rada te~e, obo`uje sonce in 
prepeva med vo`njo.

Volilno leto se je že izteklo, v na-
šem uredništvu pa še nismo imeli 
prave priložnosti, da bi bralcem pred-
stavili novoizvoljeno in hkrati prvo 
županjo Občine Kobarid Darjo 
Hauptman. Odločili smo se, da to 
nadoknadimo – ne s klasičnim inter-
vjujem, temveč s posameznimi trdi-
tvami.

Biti županja, mi pomeni … 
… velik izziv in odgovornost ter 

hkrati priložnost, da delam dobro za 
ljudi v svoji občini.

Moje delo je …
… zelo pestro.

Občani so … 
… moje vodilo. 

Kraj, kjer bivam je …
… bogat z zgodovinskimi, kulturnimi 
in naravnimi znamenitostmi.

Območje mojega »županjevanja« 
… 
… je zelo razgiban in bogat svet.

Čas, v katerem živim, dojemam kot 
…
… priložnost za razvoj.

Kaj bi spremenil/a, če bi imel/a to 
možnost? 
Izbrisala bi nevoščljivost in med lju-
di naselila spoštovanje.

V prostem času rada …

… tečem in se ukvarjam z otroki.

Moja dosedanja največja življenjska 
odločitev … 
… je bila sprejeti povabilo in se kljub 
temu, da vem, da sem rojena učite-
ljica, odločiti za kandidaturo in pre-
dati novi službi.

Komaj čakam, da …
… uresničim svoje predvolilne oblju-
be.

Moj največji »zaklad« …
… so moji trije otroci.

Mediji so …
… potrebni za obveščanje.

Razveseljuje me … 
… občutek, da premorem toliko lju-
bezni, sočutja in spoštovanja do lju-
di.

Želim se naučiti še …
… tujih jezikov.

Verjamem, da trajnostni razvoj …
… prispeva k boljšemu življenju vseh 
občank in občanov.

Svojo jezo sproščam …
… s tekom.

Prizadene me, …
… ko se nekomu zgodi krivica.

Obožujem …
… sonce.

Srečna sem, ko …
… mi gre delo dobro od rok, ko smo 
zdravi, ko imam dobre odnose z vse-
mi …

Najbolj se sprostim … 
… v vroči kopeli.

Osebno bi se želela srečati s  …
… starejšimi, bolnimi, osamljenimi, 
ker bi jih rada razveselila.

Moja kuharska specialiteta so …
… sladice: sladoled z vročimi borovni-
cami, zavitki, rogljički, kremšnite …

Med vožnjo …
… prepevam.

Od vseh športov mi je najbolj pri 
srcu …
 … tek. Sicer pa me veselita tudi ho-
ja in smučanje. 

Za novo leto vedno …
… obdarim ljudi v stiski.
Pripravila: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

PRVA KOBARIŠKA ŽUPANJA – »Moj največji 
‘zaklad’ so moji trije otroci,« pravi županja 
Darja Hauptman. Foto: Žiga Živulovič

tere so člani komisije opozorili, so 
neurejeno makadamsko parkirišče v 
mestnem jedru in nekateri zasebni 
objekti, ki so še vedno potrebni ob-
nove. Prav zaradi še trajajoče popo-
tresne obnove letos niso ocenjevali 
Čezsoče.

V okviru istega projekta je akcijo 
ocenjevanja urejenosti in turistične 
privlačnosti 61 posoških krajev izve-
dla tudi Turistična zveza Gornjega 
Posočja. Tričlanske komisije so oce-
njevale urejenost kraja kot celote, 
skrb za izgled, čisto in kakovostno 
okolje, varovanje naravne in kulturne 
dediščine ter turistično privlačnost 
kraja. Enakovredni priznanji sta pre-
jeli po dve naselji v vsaki občini – v 
bovški Čezsoča in Lepena, v kobari-
ški Koseč in Idrsko ter v tolminski 
Ponikve in Gabrje. Priznanje za naj-
lepše mesto vsakič prejme eno od 
treh občinskih središč in v letu 2010 
si je ta naziv prislužil Bovec.
Špela Kranjc

20 LET KOBARI[KEGA 
MUZEJA
Kobarid – Ob mnogih okroglih 
obletnicah ustanov v Posočju je v 
preteklem oktobru 20-letnico delo-
vanja obeležil tudi Kobariški muzej 
1. svetovne vojne, ki je s svojo stal-
no muzejsko zbirko v prostorih Ma-
šerovega kmečkega dvorca nedvo-
mno tudi v evropskem merilu eden 
najbolj prepoznavnih in obiskanih 
vojnih muzejev. 

Kobariški muzej je svoja vrata odprl 
20. oktobra 1990. Poleg predstavi-
tve dogajanja med prvo svetovno 
vojno na soški fronti je osrednja po-
zornost sporočila muzeja posvečena 
12. soški bitki, znani pod imenom 
»bitka pri Kobaridu«. V njej so zdru-
žene sile avstro-ogrske in nemške 
vojske konec oktobra 1917 s prebo-
jem italijanske obrambe in premi-
kom fronte na reko Piavo končale 
pozicijsko bojevanje ob Soči, ki je 
zahtevalo 300.000 življenj vojakov 

20 LET KOBARIŠKEGA MUZEJA – Slavnostni govornik ob praznovanju je bil predsednik Repu-
blike Slovenije dr. Danilo Türk, ki je izpostavil, da je Kobariški muzej v dveh desetletjih opravil 
izjemno zgodovinopisno, kulturno in etično poslanstvo. Zdravko Likar, eden izmed sedmih 
ustanoviteljev omenjenega muzeja, pa je ob tem dogodku razrezal tudi torto. Foto: B. N.
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Kobari{ki ob~inski svet vodi 
prva poso{ka `upanja

Potem ko so volivke in volivci v 
kobariški občini morali izbrati župa-
na oziroma županjo v drugem krogu 
zadnjih lokalnih volitev, se je koba-
riški občinski svet v novi sestavi se-
stal kot zadnji v Posočju. Na ustanov-
ni seji, ki je bila 10. novembra lani, 
je prisegla edina županja na Primor-
skem v tem mandatu in prva županja 
v Posočju sploh Darja Hauptman iz 
Slovenske demokratske stranke.

Tudi sicer ima Slovenska demo-
kratska stranka (SDS) med 16 sede-

KOBARIŠKI OBČINSKI SVETNIKI IN SVETNICE OB ŽUPANJI – Od leve proti desni: Marko Miklavič (Neodvisni kandidati Darko Smrekar - Smrk 
in prijatelji), Marjan Stres (SDS), Aleks Volarič (Neodvisni kandidati Darko Smrekar - Smrk in prijatelji), Pavel Sivec (NSi), Bruno Grosar, Edi Me-
linc (oba SDS), Darko Smrekar (Neodvisni kandidati Darko Smrekar - Smrk in prijatelji), Danica Hrast (SMS - Zeleni), županja Darja Hauptman, 
Jernej Bric (oba SDS), Božica Žuber Špolad (SLS), Darko Rosič (SDS), Branko Velišček (SD + DeSUS), Ivan Ručna (Lista Roberta Kavčiča), 
Pavel Tonkli (SD + DeSUS), Marjan Čebokli (Lista Roberta Kavčiča), Pavel Gregorčič (ZZP). Foto: Natalija Hauptman

ži v kobariškem občinskem svetu 
največ svojih predstavnikov, in sicer 
pet. Ker je bila vanj izvoljena tudi 
kasnejša županja, je njeno mesto v 
svetu zasedel Edi Melinc. Tri man-
date so volivke in volivci namenili 
listi Neodvisni kandidati Darko 
Smrekar - Smrk in prijatelji, po dva 
člana pa prispevata skupna lista So-
cialnih demokratov (SD) in Demo-
kratične stranke upokojencev Slove-
nije (DeSUS) ter Lista Roberta Kav-
čiča. Enega predstavnika oziroma 
predstavnico v kobariškem občin-
skem svetu bodo v prihodnjem štiri-

letnem sklicu imele Stranka mladih 
Slovenije - Zeleni Evrope (SMS - Ze-
leni), Zveza za Primorsko (ZZP), 
Slovenska ljudska stranka (SLS) in 
Nova Slovenija - Krščanska ljudska 
stranka (NSi).
Š. K.

Dan spomina na `rtve 
prometnih nesre~

Leta 2007 je Svetovna zdravstvena 
organizacija na podlagi Resolucije 
generalne skupščine Združenih naro-
dov tretjo nedeljo v novembru ime-
novala za svetovni dan spomina na 

žrtve prometnih nesreč. Na ta dan se 
spominjamo žrtev prometnih nesreč 
in hkrati opozarjamo na tisto skupi-
no ljudi, ki zaradi posledic nesreče 
nikoli več ne bodo takšni, kot so bi-
li pred njo. Občutek žalosti in nemo-
či je še toliko večji, ker je med žrtva-
mi veliko mladih in ker bi lahko 
število prometnih nesreč zmanjšali. 

Dejavnosti so potekale pod sloga-
nom Dobre želje uresničujemo z de-
janji. Organizator projekta na sloven-
skem nivoju in koordinator dejavno-
sti je že četrtič zapored Zavod Varna 
pot, lani pa je k sodelovanju pristopil 
tudi Občinski svet za vzgojo in izo-
braževanje Občine Kobarid. V sklo-
pu preventivnih akcij so učenci za-
dnje triade OŠ Simona Gregorčiča 
kot simbol spoštovanja do žrtev pro-
metnih nesreč in njihovih bližnjih 
izdelali pentlje, katere so dan pred 
osrednjo prireditvijo prinesli na pri-
reditveni prostor, jih namestili na 
panoje ter žrtvam v spomin prižgali 
sveče. Učence je sprejela županja 
Občine Kobarid Darja Hauptman, 
nagovorili pa so jih še predstavniki 
policijske in redarske službe.

Osrednja prireditev, ki je potekala 
na kobariškem osrednjem trgu, se je 
začela z nastopom mešanega pevske-
ga zbora Planinska roža, v nadalje-
vanju pa je zbrane pozdravila pred-
stavnica Občine Kobarid Božica 
Špolad Žuber. S kratkimi nagovori 

Utrinki

obeh vojskujočih se strani.

Praznik Kobariškega muzeja tradici-
onalno poteka v oktobru, na soboto, 
najbližjo datumu kobariške bitke, ki 
je bila zaključena 24. oktobra 1917. 
Muzej sodi med najbolj znane sve-
tovne vojne muzeje tudi zaradi pri-
znanj, ki pritičejo pripovedni moči 
zbirke; tako je že leta 1992 prejel 
najvišje slovensko muzejsko prizna-
nje – Valvazorjevo nagrado, leto za-
tem pa še nagrado Sveta Evrope za 
najboljši evropski muzej v letu 1993. 
V 20 letih delovanja je Kobariški mu-
zej obiskala množica obiskovalcev 
(približujejo se številki 1.200.000), v 
prostorih muzeja so v tem času pri-
pravili več kot 100 prireditev, od te-
ga je bilo postavljenih blizu 20 raz-
stav, z razstavo Velika vojna v Krn-
skem pogorju pa so gostovali že na 
27 lokacijah. Razstavo so odprli tudi 
ob lanski 20. obletnici. Avtor nove 
razstave, poimenovane Mrzli vrh, 
gora krvi in železa, je kobariški mu-
zealec Željko Cimprič. Na razstavi 

so v ospredju fotografije, katerih ve-
čina doslej še ni bila predstavljena 
javnosti. Besedilo sestavljajo citati iz 
knjižne izdaje dnevnika Giuseppeja 
Cordana.

Slavnostno obletnico so obeležili tu-
di z izidom zbornika, opremljenega z 
bogatim fotografskim gradivom. V 
zborniku so o delu in poslanstvu 
muzeja spregovorili njegovi sopotni-
ki, poglavje Naše drugo desetletje 
pa so s svojimi prispevki oblikovali 
kobariški muzealci. Omeniti velja, da 
je že ob 10. obletnici izšel zbornik 
Kobariški muzej 1990–2000, ki je 
zajemal prvo desetletje delovanja 
muzeja. 

Prireditev ob 20. obletnici muzeja je 
potekala 23. oktobra 2010. Slavno-
stni govornik na prireditvi je bil pred-
sednik Republike Slovenije dr. Dani-
lo Türk, ki je izpostavil, da je Koba-
riški muzej v dveh desetletjih opravil 
izjemno zgodovinopisno, kulturno in 
etično poslanstvo. Predsednik Türk 
je množico gostov in obiskovalcev 

na slovesnosti pred muzejem opo-
zoril, da so današnje generacije dol-
žne storiti vse, da bo spomin na ob-
seg in nesmiselnost trpljenja, ki ga 
je prinesla 1. svetovna vojna, živel 
še naprej, ne le na spominskih slo-
vesnostih, ampak v dejanjih, ki bodo 
v resnici sposobna prispevati k iz-
boljšanju sveta. 
Slovesnost je sooblikoval kulturni 
program, v katerem sta sodelovala 
kvintet trobil Orkestra Slovenske voj-
ske in umetniška skupina pod vod-
stvom Marjana Bevka. 
Špela Mrak

SPOMIN NA ^ASE, KI SE NE 
BI SMELI NIKOLI VE^ 
PONOVITI
Krn in Tolmin – Z obnovo in vzdr-
ževanjem vojaških pokopališč, spo-
minskih obeležij in drugih pomnikov 
krvave morije na soški fronti ter pri-
reditvami ohranjamo spomin na ča-
se, ki se ne bi smeli nikoli več pono-

viti. Tako je lani potekal že 13. po-
hod Pot spomina Krn 1918–2010, 
le dva dni kasneje pa so na voja-
škem pokopališču na Ločah pri Tol-
minu odkrili spomenik padlim slova-
škim vojakom.

13. novembra lani so se pohodniki 
in visoki predstavniki nekaterih držav 
udeleženk s spominsko slovesno-
stjo pri Krnskem jezeru ponovno po-
klonili žrtvam in spominu na konec 
1. svetovne vojne. »Začetek vojne 
leta 1914 je zmotil tudi vsakda-
njost slovenskih fantov, ki so mora-
li, zato da so branili cesarja in mo-
narhijo, v vojno tja daleč za Karpa-
te in v Galicijo. In kljub temu, da so 
njihovi svojci brali o hudih bojih, 
nihče še pomislil ni, da se bo voj-
na preselila v njihovo domovino, 
na njihove domove in se dotaknila 
njihovih življenj. 24. maja 1915 se 
je vnel spopad na Soči, in to na 
ozemlju ljudi, ki niso ljubili ne ene 
ne druge strani«, je v slavnostnem 
nagovoru dejal poslanec v državnem 
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DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ – V sklopu preventivnih akcij so učenci za-
dnje triade Osnovne šole Simona Gregorčiča kot simbol spoštovanja do žrtev prometnih ne-
sreč in njihovih bližnjih izdelali pentlje, katere so dan pred osrednjo prireditvijo prinesli na prire-
ditveni prostor in jih namestili na panoje. Učence je sprejela županja Občine Kobarid Darja 
Hauptman, nagovorili pa so jih še predstavniki policijske in redarske službe.

so ji sledili še predsednik Gasilske 
zveze Kobarid Aleksander Grkovič, 
komandir policijske postaje Bovec 
Sejad Jusić ter predstavnik Zdra-
vstvenega doma Tolmin dr. Jure Haf-
ner. Ob tej priložnosti so člani koba-
riškega sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu delili tudi pripon-
ke – lične pentljice, ki so jih v ta 
namen izdelali varovanci Varstveno 
delovnega centra iz Nove Gorice.

Besedilo in foto: Janko Volarič, redar, 
Medobčinska uprava občin Bovec, 
Kobarid,Tolmin in Kanal.

Son~na elektrarna na 
sma{ki {oli

Nacionalni program Ekošola kot 
način življenja je spomladi 2008 za-
čel izvajati projekt Energija je v naših 
rokah. V projekt se je vključila tudi 
Podružnična šola (PŠ) Smast ter s tem 
dobila pedimetre oziroma naprave za 
štetje korakov, katere naj bi učenci 
uporabljali tako dopoldne kot tudi 
popoldne ter ob koncih tedna. Ob 
zaključku akcije smo sešteli korake, 
prehojene v treh tednih, in podatke 
poslali v ljubljanski zbirni center, kjer 
so ugotovili, da smo v Smasteh nare-

SLAVNOSTNO ODPRTJE ELEKTRARNE – Otroci in zaposleni so pripravili prijeten kulturni pro-
gram, s svojim obiskom pa so jih počastili tudi ugledni gostje. Foto: arhiv šole

dili največ korakov na učenca. S tem 
smo si prislužili prvo nagrado pro-
jekta, in sicer sončne kolektorje.

Na slavnostni podelitvi ekozastav 
za šolsko leto 2007/2008 v Ljubljani 
smo nagrado sicer simbolično preje-
li, vendar se njene prave vrednosti 
nismo prav zavedali. Šele danes, ko 
na strehi šole v Smasteh stoji 32 ko-
lektorjev za proizvajanje električne 
energije (fotovoltaika) v vrednosti 
38.500 evrov, se zavedamo pomena 
pridobljene nagrade. Elektrarna z 
močjo 7,2 kW je velika pridobitev za 
šolo.

Ob zaključku investicije smo ko-
nec novembra v Smasteh pripravili 
slavnostno odprtje elektrarne. Otroci 

in zaposleni smo pripravili prijeten 
kulturni program, s svojim obiskom 
pa so nas počastili tudi ugledni go-
stje: poleg kobariške županje Darje 
Hauptman in ravnateljice šole Alen-
ke Razpet še predstavnica donatorja 
Drogerie Markta, predstavniki izva-
jalskega podjetja Antim in predstav-
nik nacionalnega programa Ekošole, 
odgovoren za področje učinkovite 
rabe energije.
Sabina Klavžar, PŠ Smast

Utrinki

Iz ob~inskih uprav

POT SPOMINA KRN 1918–2010 – Pohodni-
ki in visoki predstavniki nekaterih držav ude-
leženk so se s spominsko slovesnostjo pri 
Krnskem jezeru že tradicionalno poklonili žr-
tvam in spominu na konec 1. svetovne vojne.

zboru in bovški župan Danijel Kri-
vec. »Triletna vojna je bila nesmi-
selna krvava morija in spopad, v 
katerem so ugašala mlada življe-
nja. Danes, več kot 90 let po tem, 
ko so sneg, dež in čas že sprali kri, 
znoj in trpljenje s kamnitih globeli 
visoko v posoških gorah, se s spo-
štovanjem spominjamo vseh tistih, 
ki so z nečloveškimi napori bili boj 
za življenje tudi sami s seboj in z 
neusmiljeno naravo, na kar nas še 
danes spominjajo številne ostaline 
in pomniki«, je še dodal Krivec. Na-
čelnik Upravne enote Tolmin in član 
organizacijskega odbora prireditve 
Zdravko Likar, ki je veliko prizade-

vanj vložil tudi v dejavnosti za posta-
vitev spomenika padlim slovaškim 
vojakom na soški fronti na Ločah, 
pa je poudaril, da je ta tradicionalna 
svečanost »edina spominska slove-
snost, ki je organizirana na samem 
bojišču iz časa 1. svetovne vojne« 
in hkrati »spomin in opomin na ti-
ste čase, ki se ne bi smeli nikoli 
več ponoviti«.

Le dva dni kasneje sta se odkritja 
omenjenega spomenika na voja-
škem pokopališču na Ločah pri Tol-
minu udeležila tudi slovaška ministra 
za obrambo in notranje zadeve 
L’ubomir Galko in Daniel Lipšic, ki 
sta se skupaj z ministrico za obram-
bo dr. Ljubico Jelušič poklonila 
spominu na padle slovaške vojake. 
Ob tej priložnosti se je ministrica Je-
lušičeva v Kobariškem muzeju loče-
no sestala na pogovorih o dvostran-
skem sodelovanju. Z obrambnim mi-
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Ob~ina Tolmin
»Med vo`njo si zapojem 
k’{no od Mlakarja«

Zadnji v vrsti treh »zaslišanih« po-
soških županov je tolminski župan 
Uroš Brežan. Pa ne zato, ker je naj-
mlajši, temveč preprosto zato, ker 
smo tolminsko občino glede na abe-
cedni vrstni red razporedili na zadnje 
mesto. Tako kot že njegovima kole-
goma, smo tudi njemu pripravili ne-
kaj iztočnic povedi, ki jih je moral 
dopolniti. Kasneje je (najbrž malce v 
šali malce zares) izjavil, da smo ga 
»namatrali«. Če se postavim v njego-
vo kožo, ima najbrž prav. Res je ve-
liko lažje začeti stavek, kot ga dokon-
čati. Vendar smo se za takšno »javno 
debato« v našem uredništvu odločili 
zato, ker je bolj sproščena in bolj 
berljiva. Nenazadnje bomo z Urošem 
Brežanom v njegovem že drugem 
zaporednem mandatu imeli še dovolj 
priložnosti za tiste bolj klasične ozi-
roma strogo poslovne intervjuje. 

Biti župan mi pomeni …
… odgovornost in izziv.

Moje delo je …
 … iskanje sprejemljivih rešitev.

Občani so …
… tisti, ki dajejo smisel mojemu delu.

Svojo jezo sproščam …
… tako, da jo prepričam, da mine.

Prizadene me …
… bolj malo stvari.

Obožujem …
… sladoled.

Srečen sem, ko … 
… vsega pa tudi ne smete vedeti.

Najbolj se sprostim, …
… ko zaspim.

Osebno bi se želel srečati z …
… nekom, ki mu je uspelo spreme-
niti tok zgodovine, ker se to danes 
zdi potrebno in hkrati nemogoče.

Moja kuharska specialiteta je …
… trenutno avokadova solata.

Med vožnjo …
… si zapojem k’šno od Mlakarja. 

Od vseh športov mi je najbolj pri 
srcu … 
… saj veste – nogomet v vseh izved-
bah.

Novo leto …
… zadnje čase praznujem na Me-
stnem trgu v Tolminu.

Pripravila: Tatjana Šalej Faletič

Kraj, kjer bivam, je …
… Zatmin.

Območje mojega »županovanja« …
… je tretja največja občina v Sloveni-
ji.

Čas, v katerem živim, dojemam kot …

… edinega, ki mi je dan, da spoznam 
življenje in svet.

Kaj bi spremenil, če bi imel to mo-
žnost? 
Spreminjam tisto, kar lahko. Sprija-
znim se s tistim, česar ne morem. 
Ločiti med obema skrajnostma je 
včasih težko. 

V prostem času rad …
… migam.

Moja dosedanja največja življenjska 
odločitev …
… je kandidatura za župana.

Komaj čakam …
… na dopust.

Moj največji »zaklad« …
… sedi zraven mene in popravlja ve-
jice.

Mediji so …
… kot ljudje. Nekaterim lahko bolj 
zaupaš, drugim manj.

Razveseljuje me, …
… ko vidim zadovoljne ljudi.

Želim se naučiti še …
… veliko stvari.

Verjamem, da trajnostni razvoj …
… v svojem bistvu ni le parola.

Utrinki

TOLMINSKI ŽUPAN UROŠ BREŽAN pravi, 
da spreminja tisto, kar lahko in se sprijazni s 
tistim, česar ne more. 
Foto: Matej Michelizza

nistrom sta spregovorila o sodelova-
nju vojaških enot pri usposabljanju 
na področju jedrske, radiološke, ke-
mijske in biološke obrambe. Sloven-
ski vojaki se namreč urijo v rokova-
nju z bojnimi strupi na slovaškem 
vadbišču v Zemianskih Kostolanyh. 
Poleg tega sta poudarila tudi dobro 
sodelovanje slovenskih in slovaških 
vojakov v mednarodni misiji v Afgani-
stanu – na področju mednarodnega 
sodelovanja in v duhovni oskrbi voja-
kov. S slovaškim notranjim mini-
strom Danielom Lipšicem pa sta 
spregovorila o slovenskem sistemu 
za zaščito in reševanje, katerega 
model in rešitve bi minister pred-
vsem na račun dobro dodelanega 
sistema ukrepanja ob naravnih ne-
srečah rad prenesel na Slovaško.

Slovaška ministra sta si bila ob za-
ključku srečanja enotna, da so se 
po dolgih letih s spomenikom, ki ga 

je zasnovala arhitektka Eva Prelov-
šek, na dostojen način poklonili 
spominu slovaškim vojakom, ki so 
padli na soški fronti.
Besedilo in foto: Carmen Leban

10 LET SE SPOMINJAJO IN 
OPOMINJAJO NA 
NESMISELNOST VOJN
Kobarid –Prof. dr. Anton Jeglič in 
današnji predsednik uprave Ustano-
ve Fundacije »Poti miru v Posočju« 
Zdravko Likar sta pred več kot de-
setimi leti dala pobudo za ustanovi-
tev Fundacije. Njeno poslanstvo je 
vezano na ohranitev, obnovo in 
predstavitev snovne in nesnovne de-
diščine soške fronte v vseh treh po-
soških občinah, kar je nacionalnega 
in mednarodnega pomena. Tako kot 
Kobariški muzej, ki je lani praznoval 
20. obletnico, želimo ohranjati spo-

BREZ PRAVE TORTE NI PRAVEGA PRAZNOVANJA meni mlada ekipa Fundacije, ki je ob de-
setem jubileju delovanja razrezala torto. Na fotografiji (z leve proti desni): Tadej Koren, Urška 
Lazar, Maša Klavora, Erika Kapitan, Miha Uršič in Katja Sivec. Foto: arhiv Fundacije
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( 20 )Iz ob~inskih uprav

Utrinki

Ob~inski svet se je sestal na 
ustanovni seji

Volivke in volivci tolminske občine 
so izmed 22 svetniških mest največ, 
in sicer šest, dodelili Stranki mladih 
Slovenije - Zeleni Evrope (SMS - ZE-
LENI), iz katere prihaja tudi župan. 
Kot smo že pisali v prejšnji številki 
EPIcentra je bil Uroš Brežan v prvem 
krogu zadnjih lokalnih volitev izvo-
ljen drugič zapored. Pet mandatov 
ima v tej sestavi občinskega sveta 
Slovenska demokratska stranka 
(SDS), Socialni demokrati (SD) so 
zbrali dovolj glasov za tri predstavni-
ke, po dva občinska svetnika pa bo-
sta iz vrst Nove Slovenije - Krščanske 
ljudske stranke (NSi), Demokratične 
stranke upokojencev Slovenije (De-
SUS) in Slovenske ljudske stranke 
(SLS). Po en sedež v občinskem sve-
tu so volivci in volivke dodelili Libe-
ralni demokraciji Slovenije (LDS) in 
Zvezi za Primorsko (ZZP).
Š. K.

Prenovljeni MMC MinK 
stopa v zimsko sezono 

Zveza tolminskih mladinskih dru-
štev (ZTMD) je svojo deseto obletnico 
delovanja lani že zabeležila z enim 
pomembnim dogodkom, in sicer z 
odprtjem preurejenih prostorov nek-
danjega SDK-ja v Tolminu, kjer so se 

TOLMINSKI OBČINSKI SVET V NOVI SESTAVI – Z leve proti desni stojijo: Ernest Kemperle (SLS), Dejan Testen, Matej Skočir (oba SMS - ZELE-
NI), Ciril Testen (NSi), Karlo Laharnar (SDS), Tomaž Štenkler (SLS), Nada Uršič (SD), Branko Kranjc (ZZP), Borut Nikolaš (SMS - ZELENI), Fri-
derik Lapanja (DeSUS), Ivo Tuta (NSi), Metod Fon (SLS), župan Uroš Brežan (SMS - ZELENI), Dragomir Rijavec (SMS - ZELENI), Matjaž Leban 
(SDS), Maša Klavora, Jernej Kenda (oba SMS - ZELENI), Andrej Costantini (DeSUS), Darjo Velušček, Boris Velikonja (oba SDS), Jože Režonja 
(SD), Dani Oblak (SDS) in Franc Ličer (SD). Foto: Foto Červ

v galerijskem prostoru do sedaj zvr-
stile tri pomembne likovne razstave 
akademskih slikarjev Giga De Brea, 
Jane Dolenc in Marka Jakšeta. 

MMC MinK je ponovno odprl svo-
ja vrata v začetku novembra, ob vsto-
pu v zimsko sezono, tokrat v novi 
preobleki. Popolnoma prenovljeni 
prostori so odraz dela tistih, ki jim 

ni vseeno, kako bo v prihodnje pote-
kal razvoj neinstitucionalne in neko-
mercialne kulture. Na odprtju je 
obiskovalce nagovoril predsednik 
ZTMD Janez Leban, ki je kot že ve-
likokrat poprej ponovno poudaril in 
pojasnil pomen tovrstnega kulturne-
ga napredka tolminske občine, saj 
MMC MinK še vedno predstavlja edi-

ni prostor, v katerem se izvaja alter-
nativa kulturna dejavnost na tem 
območju. 

Prenova, vredna okoli 20.000 ev-
rov, je potekala več mesecev s pomo-
čjo gradbenih delavcev, članov MMC 
MinK-a in seveda nepogrešljivih pro-
stovoljcev. Idejni vodja prenove je 
Mitja Pekeč - Peko, ki je pripravil 

min na vse, ki so trpeli v času prve 
svetovne vojne, in opominjati na ne-
smiselnost vojn. Obenem širimo ve-
denje o pestri zgodovini in lepotah 
naših krajev ter z vzpodbujanjem 
zgodovinskega turizma in odpira-
njem novih delovnih mest prispeva-
mo k razvoju demografsko ogrože-
nega Posočja. 

Cilje, povezane s tem poslanstvom, 
uresničujemo skozi dejavnosti štu-
dijskega centra in z razvojem kultur-
no-zgodovinskega turizma. Rezultati 
desetletnega dela se kažejo na raz-
ličnih nivojih:
- v sodelovanju z lokalnimi društvi 

smo uredili šest muzejev na pros-
tem (Čelo, Ravelnik, Zaprikraj, 
Kolovrat, Mrzli vrh in Mengore);

- obnovili smo več kot 25 različnih 
spominskih obeležij in dve vojaški 
kapeli;

- na podlagi arhivskega gradiva 
smo v sodelovanju s Tolminskim 
muzejem in Lovrom Galićem na-
redili popis okrog 22.000 padlih 
vojakov v Zgornjem Posočju, ki je 
dostopen v knjižni obliki in na sve-
tovnem spletu;

- v letu 2007 smo uredili Pot miru, 
ki povezuje dediščino soške fron-
te ter druge kulturne in naravne 
znamenitosti Zgornjega Posočja;

- založili in izdali smo okrog 40 pro-
mocijskih in strokovnih gradiv;

- gradivo o prvi svetovni vojni, do-
moznanstvu in zamejstvu zbiramo 
in hranimo v Zgodovinski knjižnici 
Kobarid, ki je registrirana v siste-
mu COBISS; v letošnjem letu sta 
nam David in Marinka Brezigar 
iz Solkana ter italijanski vojaški 
ataše Oronello Baron podarila iz-
jemno obsežno in pomembno 
gradivo o prvi svetovni vojni;

- prirejamo in gostimo najrazličnej-
še prireditve;

- ponujamo vodene izlete za različ-
ne ciljne skupine – ti so organizi-
rani zaradi želje po kakovostni 
predstavitvi dediščine, krajev in 
življenja v Posočju in Benečiji; 

- v prostorih Fundacije smo odprli 
informacijski center Pot miru, poleg 
tega smo uredili še pisarni, knjižni-
co, galerijski in konferenčni pro-
stor, sanitarije in skladiščni prostor;

- gostimo različne državne in med-

narodne delegacije, ki se pridejo 
poklonit žrtvam soške fronte – 
mnogi se zanimajo za prenos na-
še prakse na njihova območja;

- prijavljamo se na različne državne 
in mednarodne razpise in za svoje 
delovanje smo prejeli že več pri-
znanj in nagrad;

- razvili smo pestro sodelovanje z 
organizacijami slovenske narodne 
skupnosti v Furlaniji - Julijski krajini;

- sodelujemo z najrazličnejšimi lo-
kalnimi, regionalnimi, nacionalni-
mi in mednarodnimi inštitucijami, 
saj le skupaj lahko dosežemo za-
stavljene cilje.

V prihodnjih letih želimo naše dose-
danje delo nadgraditi in uresničiti 
pet mednarodnih projektov: 
• Pot miru vzdolž nekdanje soške 

fronte do Jadranskega morja, 
• Zgodovinsko-turistični park na Ko-

lovratu, 
• nadaljevanje popisa padlih vojakov, 
• Interaktivna razstava o soški fronti 

in življenju v teh krajih ter 
• Evropski park miru in spomina.
Maša Klavora in Tadej Koren, Ustano-
va Fundacija »Poti miru v Posočju«

DESETLETNA ZGODBA 
LTO SOTO^JA
Kobarid in Tolmin – Zgodba o lo-
kalni turistični organizaciji v Tolminu 
se je začela v sredini leta 1999, ko 
je Občina Tolmin sprejela odlok o 
ustanovitvi zavoda za razvoj turizma, 
in nadaljevala 1. januarja 2000, ko 
je Okrožno sodišče v Novi Gorici re-
gistriralo Zavod LTO Sotočje Tolmin. 
Istega leta, v maju, beležimo zače-
tek našega dela, in sicer v nekdanjih 
prostorih Občine Tolmin, kjer danes 
deluje Posoški razvojni center 
(PRC). Decembra, leto kasneje, se 
soustanoviteljici zavoda pridruži tudi 
Občina Kobarid. Sledi odprtje TIC-a 
v Tolminu (maja 2002), odprtje TIC-
a v Kobaridu v prostorih Fundacije 
Poti miru (julija 2004), odprtje E-info 
točke na Mostu na Soči (novembra 
2005), odlok, s katerim Občina Tol-
min zavodu zaupa upravljanje Tol-
minskih korit (april 2006), odprtje 
TIC-a in muzejske zbirke Tolminske-
ga muzeja v Jakovkni hiši v Podbrdu 
(julij 2007) ter odlok Občine Koba-
rid, ki nam zaupa urejanje parkirne-
ga režima ob Nadiži (junij 2008). 
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novo podobo podzemnih klubskih 
prostorov. Povečan oder, nov prostor 
za DJ-je, prenovljen vhod in sanita-
rije ter nova protipožarna gradnja so 
zaenkrat glavne pridobitve kluba. 
Odprtje so obeležili z nastopom Dj 
papa Wily-ja in koncertoma madžar-
skih skupin Rupasoff in Hypernomad 
Live Essence. 

Sredstva za prenovo so prispevali 
Občina Tolmin, Klub tolminskih štu-
dentov, del sredstev pa so člani klu-
ba pridobili na razpisu Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti. 

Dejavnosti v MMC MinK-u se bodo 
torej nadaljevale tudi v prihodnje. 
Predvsem zimska koncertna sezona 
bo kot vsa leta doslej pestra, nekon-
vencionalna, avantgardna, alternativ-
na … – skratka, ustvarjena za tiste, 
ki jim komercialna produkcija ne di-
ši najbolj. 
Damjana Teodorović

Z deli v Podbrdu nadaljevali 
spomladi

Z gradbenimi deli na čistilni napra-
vi v Podbrdu so zaključili konec ok-
tobra lani, po tehničnem pregledu 
objekta pa sledi poskusno obratova-
nje čistilne naprave. Nanjo bodo, po 
besedah direktorja tolminske komu-
nale Bertija Rutarja, priključili pri-
bližno desetino priključkov v Podbr-

tudi večina del na naslednjem, 650 
metrov dolgem odseku državne ceste 
Bača pri Modreju–Petrovo Brdo. S to 
cesto upravlja Direkcija RS za ceste 
(DRSC), Občina Tolmin pa se mora 
z izvedbo svojih investicij v tem pri-
meru časovno prilagajati investicijam 
države. Pri posegih na cesti skozi 
Podbrdo obvoz namreč ni mogoč, 
zato je tolminska občina že v prvi 
fazi vzporedno z obnovo tega odseka 
državne ceste pristopila k celovitemu 
urejanju komunalne infrastrukture, 

GRADBENA DELA NA ČISTILNI NAPRAVI PODBRDO so zaključena, a bodo sprva nanjo lahko 
priklopili le desetino priključkov v naselju. Večina središča Baške grape namreč še nima urejenega 
kanalizacijskega omrežja.

du – le spodnji del naselja, kjer je 
kanalizacijsko omrežje že urejeno, 
medtem ko v večjem delu Podbrda 
zaenkrat še ni. Kapaciteta nove čistil-
ne naprave je 1.000 enot, kar pome-
ni, da bo pokrivala celotno naselje. 
Rutar je še poudaril, da »je predvide-
na tudi za sprejem grezničnih odplak 
iz okoliških naselij«. 

Z urejanjem kanalizacijskega in 
vodovodnega omrežja bodo v sredi-
šču Baške grape predvidoma nadalje-
vali spomladi, ko bo znova stekla 

pločnikov in javne razsvetljave v na-
selju. 

Delavci Cestnega podjetja Nova 
Gorica, ki je bilo na javnem razpisu 
kot najugodnejši ponudnik izbrano 
za izvajalca, bodo s pripravljalnimi 
deli na odseku proti središču Podbr-
da začeli v kratkem. Kot so pojasnili 
na DRSC, »bodo v zimskem času iz-
vajali taka dela, ki ne bodo ovirala 
prometa, spomladi pa se bodo dela 
izvajala tudi na vozišču«. Zaključek 
gradbenih del je po zagotovilih DRSC 
predviden do konca novembra leto-
šnjega leta.

Država bo torej poskrbela za ob-
novo ceste, občinska investicija pa bo 
poleg že omenjenega urejanja komu-
nalne infrastrukture in pločnikov ter 
postavitve javnih svetilk obsegala še 
ureditev dveh mostičev preko reke 
Bače. »Trenutno tečejo priprave na 
začetek investicije – predvsem rešuje-
mo težavo zapore ceste. Pogodba z 
izvajalcem je podpisana, dogovorili 
pa smo se, da z deli pričnemo spo-
mladi in s tem skrajšamo čas gra-
dnje,« je povedal mag. Miran Drole, 
vodja občinskega oddelka za okolje 
in prostor. Kot je pojasnil, pozimi 
dela ne bi potekala dovolj hitro zara-
di vremenskih omejitev, zapora ceste 
pa bo pri izvedbi nujna.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Utrinki

Svet regije Severne Primorske nam 
nato novembra istega leta zaupa še 
izvajanje nalog regionalne destina-
cijske organizacije, za nameček pa 
aprila letos odpremo še TIC v Zele-
nih oziroma Pepčevi hiši v Kobaridu.

Občini Kobarid in Tolmin sta Zavod 
LTO Sotočje ustanovili z namenom 
združevati turistično ponudbo in po-
speševati razvoj te dejavnosti. LTO 
je v desetletju pomembno prispeval 
k razvoju, promociji in prepoznavno-
sti turistične ponudbe občin ustano-
viteljic in širšega območja doline So-
če. Destinacija Tolmin in Kobarid se 
dejansko lahko pohvali z izjemno ra-
stjo na področju turizma v zadnjih 
desetih letih, predvsem v segmentu 
malih turističnih ponudnikov, saj se 
je njihovo število v tem času več kot 
podvojilo, število postelj pa se je po-
večalo za 700. 500 mest več šteje-
mo tudi v kampih, medtem ko je šte-
vilo nočitev preseglo 120.000. 

Območje se vedno bolj enakoprav-
no postavlja ob bok sosednjemu 
Bovcu in prispeva vedno pomemb-
nejši delež k skupnemu turističnemu 

ugledu doline Soče. Zavod LTO So-
točje je k temu prispeval s profesio-
nalnim delom v svojih informacijskih 
centrih, s promocijskimi dejavnostmi 
(na primer s 139 turističnimi sejmi in 
delavnicami, 993.000 izvodi različ-

nih promocijskih publikacij), v sode-
lovanju s PRC-jem smo izpeljali pro-
jekt Kobariški gastronomski krog ter 
vključili veliko ponudnikov (še pose-
bej malih) v razvojni program Soča. 
Dobre rezultate dosegamo tudi sko-

zi skupne promocijske nastope so-
rodnih organizacij (Bovec, Julijske 
Alpe, Smaragdna pot), skozi razvoj 
pomembne lokalne turistične infra-
strukture (Nadiža, Javorca, Tolmin-
ska korita, kjer moramo posebej iz-
postaviti odlično sodelovanje s TNP) 
in tudi skozi vedno pomembnejši ra-
zvoj e-poslovanja, rezervacijskega 
sistema, s katerim malim ponudni-
kom zagotavljamo že več kot četrti-
no njihovih rezervacij in spletnih 
portalov (Dolina Soče, Smaragdna 
pot). Članstvo v zavodu je prostovolj-
no in v veliko priznanje nam je, da z 
nami sodeluje več kot 90 odstotkov 
turističnih ponudnikov na območju. 

Smisel turizma vidimo v varovanju in 
valorizaciji naše dediščine, v izbolj-
šanju zaposlitvenih možnosti, v iz-
boljšanju kakovosti življenja prebival-
cev in v rasti skupnega blagostanja. 
Po naših najboljših močeh želimo 
prispevati k nadaljnjemu razvoju te 
dejavnosti in vključevanju naše de-
stinacije med najbolj zaželene zele-
ne cilje na turističnem zemljevidu 
Evrope.
Janko Humar, direktor LTO Sotočje

EKIPA, KI SE ZNOTRAJ LTO SOTOČJA TRUDI ZA VEČJO PREPOZNAVNOST KOBARIŠKE IN 
TOLMINSKE OBČINE – »Po naših najboljših močeh želimo prispevati k nadaljnjemu razvoju 
turistične dejavnosti in vključevanju naše destinacije med najbolj zaželene zelene cilje na turi-
stičnem zemljevidu Evrope,« pravi Janko Humar, direktor z desetletnim mandatom na čelu LTO 
Sotočja. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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Pred ~asom smo se lahko v medijih pou~ili, da je denarna socialna pomo~ pravzaprav posojilo, ki 
ga dr`ava ob smrti prejemnika terja iz dedi{~ine. [e bolj presenetljivo je, da to ni novost, saj pravna 
podlaga obstaja `e vrsto let. Dr`ava ima pravico vzeti, kar je dala, pri~akovali pa bi, da ima tudi pre-
jemnik socialne pomo~i pravico, da je o tem obve{~en.

Dr`ava da, dr`ava vzame

Ob sprejemanju nove socialne
 zakonodaje pred meseci se je 
v javnosti pogosto govorilo o 

(ne)upravičenosti podeljevanja soci-
alne pomoči, a mnenj o vračanju 
socialne pomoči iz dediščine nismo 
zasledili. Do razburjenja je prišlo, ko 
so bile v medijih predstavljene zgod-
be posameznikov, ki so ob smrti bli-
žnjih izvedeli, da »dolg« obstaja in 
da se je država »polastila« deleža po-
kojnikove nepremičnine ali zemljišča. 
Razvnele so se polemike, kako je 
nekdo, ki je imel hišo in nekaj ze-
mlje, sploh lahko prejemal socialno 
pomoč. Ob tem pa se je pozabljalo, 
da so omenjeni ljudje socialno po-
moč prejeli zakonito in da je očitno 
nekaj narobe s kriteriji za dodeljeva-
nje socialne pomoči.

Spremembe na področju socialne 
zakonodaje, ki bodo začele veljati v 
letošnjem letu, bodo poskušale od-
praviti primere, ko so do socialne 
pomoči upravičene osebe, ki prihod-
kov in prihrankov sicer nimajo, ven-
dar »sedijo« na premoženju.

Prednost me{~anov pred 
va{~ani

Tako imenovani bogati siromaki, 
lastniki nepremičnin, dolgotrajno ne 
bodo več prejemali socialne pomoči, 
saj bo država poskrbela za zaznambo 
v zemljiški knjigi, na višino denarne 
pomoči pa bo vplivala tudi kvadratu-
ra bivališča. Država želi tako ljudi 
spodbuditi, da sami poskrbijo za svo-
jo socialno varnost, saj je nemogoče 
pričakovati, da bodo lastnika ogro-
mne hiše preživljali davkoplačevalci. 
S prodajo večje nepremičnine in se-
litvijo v manjšo bi bila socialna stiska 
takšnega posameznika verjetno za 
nekaj časa (če ne za vedno) odpra-
vljena. Kako bo to delovalo v praksi, 
bo pokazal čas, je pa že na prvi po-
gled jasno, da je tovrstno razmišlja-
nje zakonodajalca lažje izvesti v me-

stih, sploh v Ljubljani, kot pa na 
podeželju, kjer je nepremičnino težje 
prodati, selitev v manjše bivališče pa 
velikokrat pomeni tudi selitev v drug 
kraj.

Svarila o vra~anju 
neupravi~ene pomo~i

Da lahko država terja vračilo de-
narne socialne pomoči, ni nič nove-
ga. A doslej se je poudarjajo le po-
sledice neupravičeno prejetih denar-
nih sredstev! V navodilih za izpolnje-
vanje vloge za dodelitev denarne 
socialne pomoči je jasno zapisano, 
da je ob lažnem prikazovanju in za-
molčanju podatkov vlagatelj materi-
alno in kazensko odgovoren, poleg 
vračila prejetega denarja pa »lažniv-
ca« doleti plačilo zamudnih obresti. 
Tudi v odločbi, ki jo prejme upravi-
čenec, svaril oziroma navajanja čle-
nov iz zakonov ne manjka.

Molk o vra~anju pri 
dedi{~ini

Niti v vlogi niti v odločbi pa ni 
zapisano, da lahko država po Zakonu 
o dedovanju po smrti prejemnika ter-
ja vračilo socialne pomoči, če je po-
kojnik zapustil premoženje. Kot so 
povedali na Ministrstvu za delo, dru-
žino in socialne zadeve (MDDSZ), 
tega niso dolžni navajati, saj se, če 
poenostavimo, za dodeljevanje po-
moči upoštevajo eni zakoni, za vra-
čanje iz dediščine pa drugi. »O vra-
čilu sredstev denarne socialne pomo-
či, ki jo je prejemnik upravičeno 
prejel za čas življenja, se odloča v 
zapuščinskih postopkih – to ni stvar 
upravnega postopka, zato Center za 
socialno delo (CSD) tega v odločbah 
o denarni socialni pomoči ni dolžan 
navajati, niti za to ne obstaja pravna 
podlaga,« so nam pojasnili.

Praksa CSD-jev po Sloveniji je bila 

različna; nekateri so upravičence in-
formirali, drugi ne. Na tolminskem 
centru so sodili v drugo skupino, 
poudarjajo pa, da bi bilo na določila 
zakona treba opozoriti že v vlogi in 
odločbi. Dodajajo, da so ljudje sedaj 
vznemirjeni in da so pri Skupnosti 
centrov za socialno delo Slovenije od 
pristojnih ministrstev zahtevali navo-
dila, kako naj ravnajo.

Kako dr`avi vrniti dolg?
Za časa življenja dolg iz naslova 

prejete socialne pomoči ne obstaja, 
ko pa (nekdanji ali sedanji) preje-
mnik umre, po 128. členu Zakona o 
dedovanju svoj lonček pristavi drža-
va. Dediči lahko premoženje zapu-
stnika dedujejo v celoti le, če državi 
dano pomoč povrnejo. Če tega ne 
storijo, se njihovo dedovanje omeji 
do višine vrednosti prejete pomoči. 
Država se lahko svoji pravici tudi od-
pove, če so dediči socialno ogrože-
ni.

Ob tem se zastavlja vprašanje, za-
kaj se vračila ne terja še za časa živ-
ljenja. Prejemniki socialne pomoči 
niso le starejše osebe, ampak gre v 
veliko primerih za mlade ljudi po 
končanem šolanju, ki kasneje svoj 
gmotni položaj izboljšajo. Smiselno 
bi torej bilo, da cesarju vrnejo, kar je 
cesarjevega, otrokom pa zapustijo 
svoje imetje v celoti. Na MDDSZ-ju 
menijo, »da ni zadržkov, da bi posa-
meznik, ki bi želel vrniti prejeta sred-
stva še za časa svojega življenja, to 
storil«. Na katera vrata naj ob tem 
potrka in na podlagi katerega zakona 
lahko ta sredstva vrne, niso pojasni-
li.

Nepoznavanje zakonov ni 
opravi~ilo

Ogorčenje ob spoznanju, da je so-
cialna pomoč le neke vrste posojilo 
in da te informacije posameznik ne 

KOLIKOKRAT JE DRŽAVA TERJALA SVOJ DENAR, NI ZNANO – Na Državnem pravobranilstvu 
RS so potrdili, da med lanskoletnimi primeri vračanja socialne pomoči pri dediščini ni nikogar z 
območja občin Bovec, Kobarid in Tolmin, kar pa ne pomeni, da jih v prihodnje ne bo. Foto: Ja-
son Morrison
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dobi, če ne prebere zakona, ne po-
maga. Država ima vso pravico, da 
terja svoj denar. Nepoznavanje prava 
ne izključuje pravne odgovornosti. 
Ker pa večina v svojem prostem času 
ne prebira zakonov, sprejetih v času 
Jugoslavije, in njihovih sprememb, bi 
pričakovali, da so prejemniki socialne 
pomoči opozorjeni na zakon, ki je v 
veljavi že od leta 1976.

Na MDDSZ-ju menijo drugače: 
»Doslej kljub večdesetletni veljavnosti 
Zakona o dedovanju, ki vsebuje to 
določbo, v praksi nismo zaznali, da 
posamezniki s tem niso seznanjeni, 
zato sedanja vloga za denarne soci-
alne pomoči obvestila o vsebini 128. 
člena Zakona o dedovanju ne vsebu-
je, bo pa to obvestilo vsebovala nova 
vloga za socialnovarstvene prejem-
ke.«

Ker pa se je ob burnih odzivih jav-
nosti pokazalo, da večina ni dobro 
pravno podkovana, bo ministrstvo 
ukrepalo takoj in za centre pripravilo 
dodatna navodila.

Da je bila širša javnost o omenje-
nem členu obveščena, bi težko potr-
dili. V tem primeru bi od vloge za 
socialno pomoč verjetno odstopili 
vsaj tisti, ki je niso krvavo potrebo-
vali, ampak so zanjo zaprosili in jo 

dobili, ker je to dopuščala zakonoda-
ja, ter si tako priskrbeli kakšen doda-
ten evro. Kot so nam pojasnili na 
tolminskem CSD-ju, primera, ko bi 
oseba zaradi posledic po Zakonu o 
dedovanju od vloge odstopila, ne po-
znajo.

Dr`ava terja le od nekaterih
Možen razlog, zakaj je do »odkri-

tja« 128. člena prišlo šele sedaj, je, 
da se je ta izvajal le v redkih prime-
rih. Kolikokrat je država terjala svoj 
denar, ni znano. Na Državnem pra-
vobranilstvu Republike Slovenije 
(RS) so povedali, da podatkov v pre-
teklih letih v okviru nepravdnih po-
stopkov niso zbirali ločeno. Do 25. 
oktobra 2010 so zabeležili 40 prime-
rov, skupna vrednost teh zahtevkov 
pa je znašala nekaj čez 213.000 ev-
rov. Pojasnili so, da vračilo v imenu 
države zahtevajo takrat, ko jih o tem, 
da je pokojnik prejemal socialno po-
moč, obvesti pristojni center za soci-
alno delo oziroma ministrstvo za 
delo.

Na Centru za socialno delo Tol-
min primerov vračanja socialne po-
moči pri dediščini na območju pri-
stojnosti svojega centra na poznajo, 
svojih podatkov pa tudi ne posredu-

jejo avtomatično. »Od državnega pra-
vobranilstva nismo prejeli zahtev po 
posredovanju podatkov o trenutnih 
ali preteklih prejemnikih denarne so-
cialne pomoči. Državnemu pravobra-
nilstvu podatkov ne posredujemo, saj 
v večini primerov nismo obveščeni o 
smrti nekdanjega prejemnika denar-
ne socialne pomoči (DSP). Smrt ak-
tualnih prejemnikov je zelo redka, 
poleg tega pa veliko prejemnikov DSP 
ne poseduje premoženja. Menimo, da 
obstaja velika dilema o tem, ali so 
nekdanji prejemniki v enakem polo-
žaju kot prejemniki, ki umrejo med 
prejemanjem denarne socialne pomo-
či, saj Centru nihče ne poroča o smr-
ti nekdanjih prejemnikov DSP,« je 
pojasnila direktorica mag. Kristina 
Šturm Leban.

Na Državnem pravobranilstvu RS 
so potrdili, da med lanskoletnimi pri-
meri vračanja socialne pomoči pri 
dediščini ni nikogar z območja občin 
Bovec, Kobarid in Tolmin, kar pa ne 
pomeni, da jih v prihodnje ne bo. 
Ministrstvo za delo napoveduje vzpo-
stavitev enotne prakse, saj z »Mini-
strstvom za notranje zadeve že pote-
kajo pogovori o izmenjavi podatkov 
o prejemnikih socialne pomoči, tako 
da bi lahko matičarji ob sestavi smr-

tovnice podatek o tem, ali je oseba 
prejemala pomoč v skladu s predpisi 
o socialnem varstvu, sami preverja-
li«.

[tevilke so neizprosne
Leta 2008 so na CSD Tolmin de-

narno socialno pomoč dodelili več 
kot 800 prejemnikom, leto kasneje 
pa se je številka povzpela na skoraj 
1.300. Lani je bilo samo oktobra iz-
plačanih 335 denarnih pomoči.

Številke za Slovenijo ne obetajo nič 
dobrega. Septembra je prejelo social-
no pomoč več kot 50.000 ljudi. Drža-
va doslej očitno ni upoštevala veljav-
nih zakonov in terjala vračila social-
nih pomoči od vseh. Če bo v prihod-
nje delovala, kot bi po zakonu mora-
la, bo številka terjatev šla v tisoče.

Država deluje po logiki, da je sku-
pna skleda samo ena. Če iz sklede 
nekaj dobiš, je prav, da vanjo nekaj 
vrneš, in tako omogočiš, da bo po-
moč zagotovljena tudi drugim. Vse 
lepo in prav. Ko oseba na banki na-
jame kredit, ji je lepo razloženo, da 
bo denar treba vrniti. Prav bi bilo, da 
bi država v primeru denarnih social-
nih pomoči ravnala enako.
Jerneja Kos



EPIcenter, letnik XI, {t. 11–12

( 24 )Izjemna drevesa v Poso~ju (8)

P omembno vlogo pri zaščiti ima-
 jo prav koreninski sistemi dre-
ves. Ti so lahko plitvi in kratki 

ali pa globoki in dolgi. Splošno prepri-
čanje, da drevesa s koreninami ne 
presežejo obsega svojih krošenj, pri 
marsikateri drevesni vrsti ne drži. Ve-
liko je namreč takih dreves, ki lahko s 
svojimi koreninami sežejo zelo daleč. 

Prepre~evanje erozije
Drevesa z globokim koreninskim 

sistemom so že marsikje preprečila 
večje erozije in zaustavila marsikate-
ri plaz ali kamen, da ni zadel »neza-
želenega cilja«. Tisti, ki radi obisku-
jejo planine, si bodo zlahka v spomin 
priklicali številne planinske poti, ki 
so prepredene s koreninami, in če-
prav je hoja po takšnih drevesnih 
lestvah lahko tudi nevarna, je dobro, 
da jih ne odstranjujemo. Steza brez 
njih bi lahko bila kaj kmalu le še 
globok in neprehoden jarek. 

Kako nas lahko drevo za{~iti pred soncem, dobro vemo v poletni vro~ini, ko se radi zate~emo v sen-
co izpod drevesne kro{nje. Kljub temu, da je poletje `e dale~ in da je tudi ve~ji del listov z dreves `e 
odpadel, imajo drevesa {e vedno veliko za{~itnih vlog. Pa pojdimo po vrsti in si oglejmo nekaj 
najzna~ilnej{ih.

nosti namesto zaščite.

Protiveterna drevesa
Drevo s svojim habitusom veliko-

krat prepreči oziroma omili marsika-
tero naravno ujmo. Tako lahko dre-
vesa na primer dobro kljubujejo ve-
trovom, ki v odprtih pokrajinah do-
sežejo velike ali celo uničujoče hitro-
sti. Nam najbližja poznana vloga 
protivetrnih pasov dreves je v Vipa-
vski dolini, ki bi bila brez dreves še 
toliko bolj na udaru pred sunki vetra. 
Vendar tudi tu naletimo na podrta 
drevesa in veje, ki padejo na naše 
avtomobile in ostalo imetje. Lahko 
rečemo, da gre za opozorilo narave, 
ki nam dopoveduje, da na naša dvo-
rišča ne sodijo drevesa, ki lahko s 
svojo višino tudi do trikrat presežejo 
višino naše hiše.

Poi{~i in zasadi pravo drevo
Vseh slovenskih samoniklih dreve-

Za{~itna vloga dreves

S hojo po takih koreninah sicer 
deloma poškodujemo koreninski sis-
tem drevesa, vendar gre tu za bistve-
no manjše poškodbe, kot so tiste, ki 
nastanejo pri vožnji. Prav brezglavo 
gorsko kolesarjenje, ki je sicer po 
brezpotju prepovedano, vodi do pre-
cejšnjih poškodb korenin in s tem 
posledično prispeva k eroziji. 

Slednjega se je zavedala tudi cesa-
rica Marija Terezija, ki je ljudem 
brezplačno delila sadike jabolk in 
hrušk, ki so jih morali posaditi ob 
poteh, in tako zavarovali brežino 
pred polzenjem. Seveda je takšno 
drevo v poletni vročini ljudem nudi-
lo zavetje pred soncem, jeseni pa 
zaželene plodove. Tako posajena dre-
vesa lahko še danes opazimo ob po-
ti po Volčanskih Rutih. 

Za{~ita pred sne`nimi 
plazovi

Žal pa danes marsikdaj drevesa ob 

poteh dojemamo kot moteča, saj nji-
hove veje zastirajo naš pogled. Poleg 
tega pozimi, ko pod težo snega klone 
kakšna veja ali celo drevo, zopet ner-
gamo čez drevesa. 

Kljub velikim strminam v naši oko-
lici snežnih plazov skoraj ne zasledi-
mo, za kar se spet lahko zahvalimo 
tudi drevesom. Tudi vas Lemovje na 
Bovškem je lep primer, ko so nad 
vasjo namenoma pustili debela dre-
vesa, ki so varovala spodaj stoječe 
hiše pred snežnimi plazovi. Podobno 
vlogo so tako v preteklosti kot danes 
imele tudi debele bukve na planini 
Razor. 

Okoli številnih (predvsem osamlje-
nih) domačij so namenoma sadili 
drevesa, najpogosteje orehe, ki so po 
ljudskem izročilu varovali celo pred 
udari strel. Žal pa so dandanes taka 
drevesa prej moteča kot ne, saj nas 
ob sodobnih strelovodih ob njihovi 
veličini spet nadeja občutek ogrože-

Popravek

[KRATARIJE
V prejšnji številki smo rubriki Izje-
mna drevesa v Posočju zmotno ob-
javili priimek sedanjega oskrbnika 
alpskega botaničnega vrta Juliana v 
Trenti, ki je revirnega gozdarja kot 
prvi opozoril na nenavadno obliko
trentarske kačaste smreke. Naš ti-
skarski škrat Fon Feliks je poskrbel, 
da smo v članku Tujerodne vrste in 
drevesa posebnih oblik Klemna 
Završnika preimenovali kar v Tož-
barja. Poleg tega je naš škrat v is-
tem prispevku svoj piskerček prista-
vil k preimenovanju omenjenega bo-
taničnega vrta, ki mu je pri naved-
bah imena pritaknil še en »J« in ga 
tako iz Juliana preimenoval v Julija-
no.
Uredništvo EPIcentra

Utrinki

KOBARID SE LAHKO 
POHVALI S PRVO SOLARNO 
CESTNO SVETILKO V 
POSO^JU
Kobarid – V nenehnem iskanju no-
vih varčnejših rešitev in izdelkov je 
pobudnik Krajevna skupnost (KS) 
Kobarid v sodelovanju z Občino Ko-
barid in zasavskim podjetjem Elia d.
o.o. postavila prvo solarno cestno 
svetilko v Posočju. V iskanju rešitve 
za osvetlitev nevarnega cestnega 
odseka na Mučeniški ulici, kjer ni 
možnosti priklopa na električno 
omrežje in tudi investicije za izgra-
dnjo električnega priključka so pre-
velike, se je KS obrnila na podjetje 
Erco International d.o.o. Ker se tu 
že deset let ukvarjamo z reducira-
njem in optimizacijo rabe električne 
energije na področju notranje in zu-
nanje razsvetljave in delovanju elek-

tromotorjev, se je direktor odločil, 
da bo poleg deleža KS tudi Erco so-
financiralo postavitev tega pilotnega 
projekta.

Sistem Erco Solet je slovenski proiz-
vod, sestavljen iz varčne LED ce-
stne svetilke in solarnega sistema 
napajanja. Vgrajena svetilka, ki je v 
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja, 
ima priključno moč 30 W in nado-
mešča 150 W klasično svetilko. Sis-
tem je razvit na osnovi naprednega 
dojemanja slabih pogojev in optimi-
ziran na vremenske pogoje pri nas. 
To pomeni, da omogoča zahtevano 
razsvetljenost tudi v krajših dnevih 
zimskega obdobja in daljših obdo-
bjih oblačnosti oziroma slabega vre-
mena. 
Katja Sešek, 
Erco International d.o.o.

PRVA SOLARNA CESTNA SVETILKA V PO-
SOČJU razsvetljuje nevarni cestni odsek na 
Mučeniški ulici, kjer ni možnosti priklopa na 
električno omrežje in tudi investicije za izgra-
dnjo električnega priključka so prevelike. Fo-
to: Darja Hauptman
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BUKEV NA PLANINI PRETOV^
(Fagus sylvatica L.)

Vrsta: Bukev lahko najdemo skoraj po vsej Slo-
veniji in je z večjim ali manjšim deležem zastopa-

BUKEV NA PLANINI PRETOVČ, ki se bohoti sredi pašnika, je 
bila najbrž puščena v zavetje in senco živini. Po prsnem pre-
meru sodi med najdebelejšo bukev na Severnem Primorskem. 
Foto: Janez Pagon

Zanimivost: Bukve na planini Razor so bile kot 
gozd s posebnim namenom zaščitene z občinsko 
odločbo že leta 1964 (št. 321-039/64-4/7-LI/SS z dne 
5. 12. 1964). Gre za eno prvih takšnih zaščit v 
Sloveniji. Gozd je takrat obsegal okoli 10 hektarjev. 
Do danes se je ohranilo le še nekaj dreves, ki pred-
stavljajo lep krajinski element, simbol planine Raz-
or. Večina sestoja je bila pomlajena, stare bukve pa 
nezadržno propadajo in so potrebne obnove. Lani 
so mladi planinci Planinskega društva Tolmin v 
bližnji okolici koče že izvedli lepo akcijo sajenja 
mladih bukev.

BUKVE NA PLANINI RAZOR – V okolici koče je ohranjenih 
okoli 15 starejših dreves, ki so večinoma debelejša od 100 
cm. Bukve na planini Razor so bile kot gozd s posebnim na-
menom zaščitene z občinsko odločbo že leta 1964. Foto: 
Edo Kozorog

na v 70 odstotkih slovenskih gozdov. Uspeva vse od 
nižin – z izjemo poplavnih nižin panonskega sveta 
–, pa vse do zgornje gozdne meje. V Sloveniji je med 
gospodarsko najpomembnejšimi drevesnimi vrsta-
mi, zato ji pravimo tudi »mati slovenskih gozdov«. 
Ima trd, težak in elastičen les z veliko ogrevalno 
močjo.

Premer: 163 cm 
Višina: 25,5 m
GPS (WGS84) koordinate drevesa: N 46o13’47,4’’, 

E 13o41’20,2’’
Lokacija: Bukev lahko vidimo, če se podamo na 

planino Pretovč in se od tam spustimo po poti pro-
ti vasi Krn. Po približno 250 metrih jo opazimo na 
sredini pašnika pod nami.

Zanimivost: Bukev je na pašniku najverjetneje 
puščena ravno v zavetje in senco živini. Ima lepo 
in bogato krošnjo. Po prsnem premeru sodi med 
najdebelejšo bukev na Severnem Primorskem (naj-
debelejša v Sloveniji ima premer 194 cm). Na tem 
območju se prav gotovo skriva še kakšen »prvak«, 
saj smo v bližini naleteli tudi na najdebelejši javor 
v Sloveniji.

BUKVE NA PLANINI RAZOR
Premer: V okolici koče na planini Razor je ohra-

njenih okoli 15 starejših dreves, večinoma debelejših 
kot 100 cm.

GPS (WGS84) koordinate bukev na planini 
Razor: N 46o14’08,2’’, E 13o47’33,2’’

snih vrst je kar 71. Če se bomo pred 
zasaditvijo malce pozanimali, bomo 
za naše dvorišče oziroma okolico za-
gotovo našli primerno vrsto, ki nam 
bo v veselje, sprostitev in nenazadnje 
tudi v zaščito. Vendar pa načelo »po-
sadi in pozabi« pri takih drevesih 

nikakor ne pride v poštev. Drevesa 
od nas zahtevajo nego in skrb. Dobro 
je, če začnemo s pravo lokacijo in 
ustrezno zemljino. 

Tudi korenine dreves so lahko ze-
lo moteče, če drevo posadimo prebli-
zu zidu ali pločnika, nato pa besno 

opazujemo, kako nam drevo počasi 
a vztrajno privzdiguje tla ali ruši zid. 
Zato je treba pri še tako zaželeni po-
saditvi nujno upoštevati tudi vse dru-
ge rastne značilnosti posamezne 
drevesne vrste. Če hočemo, da se 
bomo pod njim počutili tudi varne, 

moramo naš pogled večkrat usmeriti 
tudi v njihove veje, ki nam kažejo, 
kako se drevo počuti. Odmrle veje ne 
ogrožajo le nas, pač pa tudi drevo, ki 
nam s tem pravi »poskrbi zame«.
Florjan Leban, Zavod za gozdove 
Slovenije, OE Tolmin

Utrinki

KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA se je pred časom preselila v nove in obnovljene prostore 
nekdanje veterinarske ambulante, v katerih lahko še bolj kakovostno opravlja svoje delo. V je-
senskem in zimskem času se po navadi bolj posvetijo izobraževanju kmetovalcem in tudi letos 
bo tako. Foto: Bogdan Črv

ZNANJE KOT KLJU^NI 
DEJAVNIK RAZVOJA 
KMETIJSTVA
Zgornje Poso~je – Za Kmetijsko 
svetovalno službo (KSS) Tolmin se 
je izteklo dejavno in uspešno leto. 
Začeli smo ga z v vnosom posebnih 
premij za bike in vole ter premij za 
ekstenzivno rejo ženskih govedi in 
ga nadaljevali s subvencijsko kam-
panjo, v okviru katere smo okoli ti-
soč kmetovalcem pomagali vložiti 
subvencijske vloge za leto 2010. 
Poleg vnosa posebnih premij za 
spomladansko obdobje je potekal 
tudi vnos zapisnikov o prigonu živali 
na planine ali skupne pašnike. Na 
skupno 45 še dejavnih planinah v 
vseh treh posoških občinah se je la-
ni paslo 640 krav, 700 glav mlade 
goveje živine ter 3.200 glav drobnice. 
Ta podatek potrjuje, da planinsko 

pašništvo na Tolminskem ostaja ena 
dragocenih in s tradicijo bogatih po-
sebnosti tega območja. Vnos premij 
za poletno obdobje smo opravili v 
oktobru, tiste živali, ki so bile do 
premij upravičene v jesenskem ob-
dobju, bomo vnašali v januarju.

Naše kmete želimo opozoriti tudi na 
zanimive republiške razpise, ki se 
odpirajo tekom celega leta. V sklopu 
razpisov PRP (Program razvoja po-
deželja) 2007–2013 smo lani pri-
pravili dva programa: za mlade pre-
vzemnike kmetij in dva za dodajanje 
vrednosti kmetijskim in gozdarskim 
proizvodom. Slednji razpis je name-
njen kmetijam z dopolnilno dejavno-
stjo in planinam. V njegovem okviru 
sta bila pripravljena programa za 
opremo sirarn, menjava sirarskega 
kotla in nakupa potrebne opreme za 
predelavo in pakiranje sira. Pri razpi-
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( 26 )Mo~ besede …

Sa{a Vuga – prepoznaven jezik in slog 
v mno`ici literarnih besedil

V rubriki Mo~ besede nam je preostal le {e en »besedni Martin Krpan«, ki se ga {e posebej spominja-
mo, saj je minilo okroglih 80 let od njegovega rojstva. To je mostarski rojak, avtor mnogih vedenj – 
pisatelj, dramaturg, scenarist in urednik – Sa{a Vuga. Zadnje mesto v nizu EPIcentrovih ~lankov na 
temo literarnih obletnic Vugi ne priti~e le zaradi abecednega reda priimka, ki smo se ga okvirno 
dr`ali skozi preteklo leto, ampak bolj zaradi njegove mo~ne pisateljske vitalnosti in volje, ki ju kljub 
~astitljivemu {tevilu let dokazuje z nenehnimi plodovitimi ustvarjalnimi dejanji. Na zadnje mesto 
~lankov Mo~ besede ga tako postavljamo zgolj v upanju na neprekinjen vir ustvarjalnosti in mo~i 
za delo v prihodnje, obenem pa mu v uredni{tvu želimo obilo zdravja in ostre iskrivosti.

S aša Vuga je februarja dopol-
 lnil osemdeseto leto življenja. 
Kot bi že tistega 1930. leta ve-

del, da se mora datum takšne literar-
ne duše, kot je njegova, ujemati s 
praznovanjem slovenskega kulturne-
ga dne. Rodil se je namreč prav 8. 
februarja, in sicer na Mostu na Soči 
očetu gostilničarju. Svoj romaneskni 
prvenec Veter nima cest je izdal leta 
1958 kot razmeroma mlad avtor. Dva 
razreda slovenske gimnazije je obi-
skoval v Gorici v Italiji, nadaljeval pa 
v Šempetru pri Gorici, kjer je matu-
riral leta 1949. Vpisal se je na študij 
slavistike in primerjalne književnosti 
na Filozofsko fakulteto v Ljubljano, 
kjer je diplomiral leta 1956. Poleg 
pisateljevanja ga širša javnost pozna 

Sa{a Vuga: pisatelj, dramaturg, scenarist in urednik
Datum, kraj rojstva: 8. februar 1930, Most na So~i
Literarna dela: Ra~ke po vodi plavajo (1961), Zarjavele medalje (1966), 
Veter nima cest (1958), Vseenost’ (1972), Erazem Predjamski, zgodovinski 
roman (1978, ponatis 1984), Testenine biv{ih bojevnikov (1980), Krtov 
kralj (1987), Opomin k ~uje~nosti (1997), Na ro`natem hrbtu faronike 
(1999), Sij s ka~jih rid (2003), Kobari{ko zrcalo, romaneskni triptih (2007), 
Delanje romana (2007), [korenj~ek Matev`ek (1955, ponatisi: 1975, 
2000), Britev (ali kako ubiti narodnega izdajalca) (2010).

Osebna izpovednost 
primorskega Slovenca

Ustvarjalna cesta pisatelja Saša Vu-
ge doslej šteje neprekinjenih 52 let, 
saj je ob avtorjevi 80-letnici pri Mla-
dinski knjigi izšel roman Britev (ali 
Kako ubiti narodnega izdajalca), ki 
naj bi nastal, kot piše v spremni be-
sedi dr. Matjaž Kmecl, »kot zaključ-
ni pripovedni kredo«, in sicer med 
pisateljevo Ljubljano in še bolj njego-
vim Mostom na Soči. Triptih, sesta-
vljen iz delov, poimenovanih Britev, 
Od našega posebnega poročevalca in 
Kako ubiti narodnega izdajalca, za-
znamuje osebna izpovednost »pri-
morskega Slovenca«, ki svoje domo-
ljubje napaja iz lastne izkušnje mla-
dosti pod jarmom fašizma in narodo-

Utrinki

kot govorca na Radiu Slovenija, s či-
mer si je kruh služil od leta 1949, 
med leti 1961 in 1989 pa je bil tudi 
urednik dramske redakcije Televizije 
Ljubljana. S televizije ga poznamo 
tudi kot pionirja slovenske televizij-
ske drame, nadaljevanke in nanizan-
ke. Podpisal se je pod televizijske igre 
Rekviem za heroje, Balada o temi, 

Bernardek, Gorjupa bajta, Rajni ta-
krat, Povest o belem zajcu, Maistrova 
najdaljša Mariborska noč, Maronij 
Pilla in Steza do polnoči. 

Sicer pa so prve Vugove literarne 
objave izhajale od leta 1947 dalje naj-
prej v goriškem Soškem tedniku, ka-
sneje pa tudi v Mladinski reviji in 
Sodobnosti.  

su za posodabljanje kmetijskih go-
spodarstev smo naredili štiri progra-
me za nakup kmetijske mehanizacije 
in gradnjo ter opremo hlevov. 

KSS Tolmin se je septembra preseli-
la v nove prostore (obnovljeni pro-
stori nekdanje veterinarske ambu-
lante), v katerih lahko še bolj kako-
vostno opravljamo svoje delo, ki za-
jema tudi strokovne nasvete stran-
kam – na voljo smo trikrat tedensko, 
in sicer v ponedeljek, sredo in petek 
med osmo in dvanajsto uro. V preo-
stalem delovnem času opravljamo 
tudi terensko delo, kjer smo kmeto-
valcem na voljo tako za strokovne 
nasvete kot za svetovanje glede iz-
vajanja standardov navzkrižne skla-
dnosti.

V jesenskem in zimskem času se 
navadno bolj posvečamo izobraže-
vanju kmetovalcev in tudi lani je bilo 
tako. Že novembra smo organizirali 
tečaj Varno delo s traktorjem in 45-
urno izobraževanje za pridobitev na-
cionalne poklicne kvalifikacije za ži-
vinorejca. Kot že nekaj let zapovrstjo 
so kmetovalci tudi lani na dom preje-
li knjižico Znanje kot ključni dejav-
nik razvoja kmetijstva, v kateri bo-
do zbrana predavanja in tečaji (kraji, 
datumi, tematike), ki jih bodo v letu 
2011 organizirale vse KSS Kmetij-
sko gozdarskega zavoda Nova Gori-
ca. Izbor izobraževanj je prilagojen 
potrebam naših kmetovalcev (za ti-
ste, ki so vključeni v KOP program, 
je 4-urno izobraževanje obvezno), 

seveda pa ste dobrodošli vsi, ki vas 
izbrane tematike zanimajo.
Jana Čuk, terenska kmetijska svetoval-
ka, KSS Tolmin

EKO SEJEMSKA 
PREDBO@I^NA PRIREDITEV V 
^EZMEJNEM PROSTORU 
[peter (Italija) – Stara dela za da-
našnji božič so organizatorji poime-
novali ekološko naravnan razstavno-
prodajni božični sejem izdelkov do-
mače in umetne obrti ter tipičnih 
proizvodov Nadiških dolin in doline 
Soče. Njegova posebnost je v tem, 
da so vsi razstavljeni izdelki iz narav-
nih materialov (papirja, gline, ka-
mna, lesa, naravnih vlaken ipd.), v 

skladu z ekološko usmeritvijo pa je 
iz teh materialov tudi vsa ovojna ozi-
roma pakirna embalaža. Za predsta-
vljene izdelke in pridelke še velja, da 
so izdelani oziroma pridelani na tra-
dicionalne načine: ročno, izvirno in 
ustvarjalno. Zato je ta sejem po skla-
dnosti predstavitve in čaru razsta-
vljenega blaga edinstvena prireditev 
te vrste v širšem čezmejnem prosto-
ru.

Sejem je lani že sedmič organiziralo 
Turistično društvo Nadiške doline 
(Pro loco Nediške doline – Valli del 
Natisone) v sodelovanju s Turistično 
zvezo Gornjega Posočja (TZGP). V 
dveh dneh je na njem sodelovalo 
več kot 60 razstavljavcev iz Nadiških 
dolin, Soške doline in tudi širše iz 

EPIcenter, letnik XI, {t. 11–12



EPIcenter, letnik XI, {t. 11–12

( 27 )

ve nesvobode. Vuga v Britvi ponovno 
sledi svojemu prepoznavnemu slogu, 
ki je, tako Kmecl, »čisto posebno po-
glavje, ker ne sledi slovnici, temveč 
silovitemu ritmu pripovedovanja in je 
zato pogosto nepregleden, zasopel, 
retoričen, presekan, govorniški.« Od-
seva pa nedvomno osebno gledanje 
na svet – po Kmeclu – strastno in 
impulzivno, malce nostalgično in li-
rično, še bolj pa zgroženo in začudeno 
nad tem, kaj vse je lahko človek.1

Leta ga niso utrudila
V lanskem letu, ki je bilo v mno-

žici prireditev s strani več organizacij 
in institucij združeno pod imenom 
Kosmačevo leto 2010, se je na več li-
terarnih večerih tudi pisatelj Saša 
Vuga živo spomnil stanovskega kole-
ga, sicer kar dve desetletji starejšega 
prijatelja Cirila Kosmača s Slapa ob 
Idrijci. Meti Kušar je v intervjuju za 
zbirko Intervju2 priznal osuplost, ki 
ga je rodilo spoznanje, kako težko je 
pisal Kosmač … Tako pravi Vuga: 
»Kosmač je prišel prebolet grde trav-
me na rojstni Slap. Sedela sva pred 
hišo. Ob Idrijci. Na kamnih. Se kot 
navadno pogovarjala. Seveda nisem 
slutil, kaj ga žre. Takrat sem samo 
občudoval naš jezik. Domov grede, 
na kolesu, sem pomislil: ‘Jezus, to 
naj bo tudi moje slovensko pisanje, 
takle en stavek na teden?’« Vuga je 
ob 80-letnici v pogovoru za Primor-
ske novice3 dejal, da ga leta niso utru-
dila, da se mu metafore kopičijo in 
da še vedno uspe napisati – več kot 
Kosmač – približno eno stran na te-
den. Akademik Saša Vuga je tudi 
izjemen besednik z raznovrstnim be-
sednim zakladom, prepričljivim na-

stopom in prepričljivo tezo, strukturo 
jezika in sposobnostjo prepričati.

»… domoljubja se ni nikoli 
naveli~al …«

Prepoznati Vugov jezik in slog v 
množici literarnih besedil ni težko. 
Podrobno ga je lani aprila ob podeli-
tvi Zlatega reda za zasluge opisal pred-
sednik države Danilo Türk. Izposta-
vil je njegov individualiziran in inti-
men odnos do jezika, ki skozi zani-
manje za jezikovno strukturo vsesko-
zi izraža tudi pristno domoljubje: 
»Vuga je velik domoljub in tega do-

moljubja se ni nikoli naveličal izka-
zovati na nove in nove načine. Danes 
smo v položaju, v katerem domoljubje 
potrebujemo. Potrebujemo prave vse-
bine, moramo vedeti, kdo smo, skozi 
kakšne bitke smo prišli do položaja, 
v katerem smo, in kako moramo rav-
nati do zunanjega sveta.«4   

Vuga je v zadnjih več kot treh de-
setletjih prejel več pomembnih na-
grad in priznanj, med kateri sodi 
predvsem Nagrada vstaje slovenskega 
naroda (1975), Nagrada Prešernovega 
sklada (1979), Prešernova nagrada 
(1998), Bevkova nagrada (2001), 

SAŠA VUGA DOBRO SKRIVA SVOJA LETA. Da je še vedno dejaven, ne dokazujejo le njegova dela, temveč tudi udeležba na mnogih prireditvah. 
Ena takšnih je bila prireditev v organizaciji Združenja književnikov Primorske, ki so jo poimenovali Primorski književniki Cirilu Kosmaču. Ta se je 
v okviru Kosmačeve 100-letnice rojstva odvijala na njegovi domačiji na Slapu ob Idrijci, kjer je Vuga skupaj s svojim stanovskim kolegom Cirilom 
Zlobcem ob obujanju spominov na Kosmača odigral ključno vlogo. Foto: Karla Kofol

Utrinki

Videmske in Goriške pokrajine. Od-
vijal se je drugi konec tedna v de-
cembru v prostorih šolskega centra.

TZGP je na tej tradicionalni prireditvi 
sodelovala s 14 stojnicami. Na pred-
stavitveni stojnici so informatorji obi-
skovalcem delili promocijsko gradivo 
posameznih društev, Lokalne turi-
stične organizacije (LTO) Sotočje, 
LTO Bovec in Fundacije »Poti miru v 
Posočju«. Na ostalih stojnicah so 
svoje izvirne izdelke razstavljali in 
prodajali rokodelci domače in ume-
tnostne obrti iz Zgornjega Posočja 
kot tudi pridelovalci lokalno tipičnih 
kmetijskih izdelkov in pridelkov. Na 
sejmu so z izdelki sodelovali tudi 
učenci Podružnične šole (PŠ) Bre-
ginj in PŠ Smast s svojimi mentorji. 

Obiskovalci so lahko tako izbirali 
med različnimi izdelki iz domače vol-
ne, klekljanimi čipkami, panjskimi 
končnicami, punčkami iz blaga, iz-
delki iz soškega kamna, čebeljega 
voska in lesa. Na voljo so imeli še 
ovčji in kravji sir in skuto, domače 
čaje, marmelade, naravna žganja, 
medene kruhke, med in druge če-
belarske proizvode.
Besedilo in foto: Mojca Rutar, TZGP

NA PREDSTAVITVENI STOJNICI so informa-
torji TZGP obiskovalcem delili promocijsko 
gradivo posameznih društev, obeh posoških 
LTO-jev in Fundacije »Poti miru v Posočju«. 
Na ostalih stojnicah so svoje izvirne izdelke 
razstavljali in prodajali rokodelci domače in 
umetnostne obrti iz Zgornjega Posočja kot 
tudi pridelovalci lokalno tipičnih kmetijskih 
izdelkov in pridelkov.

skupščina SAZU pa je Saša Vuga 1. 
junija 2007 izvolila za izrednega čla-
na. 
Špela Mrak

Viri:
1 VUGA, Saša. (2010). Britev (ali kako ubiti na-

rodnega izdajalca). V Ljubljani: MK, zbirka: 
Jubilejna.

2 KUŠAR, Meta. (2009). Intervju. V Ljubljani: 
Slovenska Matica.

3 Primorske novice. Intervju s Sašem Vugo, 5. 
2. 2010.

4 Predsednik Republike Slovenije Danilo Türk. 
(2010). Predsednik odlikoval dr. Branka Ber-
čiča, dr. Marka Kosa in Saša Vugo. [Online].
http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/dokumenti 
web/10D89A9BB1265D2EC12577110058 
0FFC?OpenDocument [14. 11. 2010].
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( 28 )Zgodba o fibulah

F ibule se pojavljajo v zelo različnih oblikah 
(od eno- do dvozankastih, kačastih, polme-
sečastih, čolničastih, očalastih, živalskih, kri-

žnih, obročastih, čebuljčastih …), enostavnejše 
vrste pa so v osnovi podobne današnji varnostni 
zaponki.  Sestavljena je iz loka, peresovine (spira-
le) z enim ali več navoji, igle in noge. Prav lok 
fibule, ki je vpet med peresovino in nogo, je lahko 
najrazličnejših oblik in presekov, saj je med dru-
gim služil kot okras in bil zato tudi podvržen naj-
večjim spremembam. Običajno so bile fibule izde-
lane iz brona ali drugih bakrovih zlitin, najdemo 
pa tudi primerke iz železa, srebra in zlata, v času 
od Cezarja dalje pa tudi iz medenine. Sprva so 
fibule služile za spenjanje obleke, vendar so zelo 
kmalu dobile tudi okrasni značaj, ki je sča-
soma prevladal nad uporabnim. 
Prav zato med njimi najdemo 
tudi take, ki so dodatno 
oplemenitene s poldra-
gimi kamni, jantarjem, 

S fibulo v fabulo
Latinski izraz fibula prihaja iz glagola figo, fixi, fixum, kar v prevodu pomeni speti oziro-
ma spojiti dva dela. Gre torej za predmet, katerega osnovni namen je spenjanje in mu 
zato pravimo spona, spojka, zaponka ali priponka. Prve fibule so se pojavile `e v pozni 
bronasti dobi (od 13. do 9. oziroma 8. stoletja pr. n. {t.), vendar so jih za~eli pogosteje 
uporabljati predvsem na za~etku starej{e `elezne dobe.

stekleno pasto ali drugimi 
okrasnimi dodatki. 

Fibule, ujete v 
obdobju dveh 
tiso~letij

V začetku decembra se je 
v Tolminskem muzeju iztekla »po-
tujoča« arheološka razstava s pomenljivim naslo-
vom S fibulo v fabulo1: fibule iz Istre, s Krasa, iz 
Notranjske in Posočja. Ta je nastala kot plod sode-
lovanja osmih muzejev – šestih slovenskih ter hr-
vaškega in italijanskega. Na izviren in hkrati stro-
koven način prikazuje zgodbo o fibulah z obrav-
navanega območja od pozne bronaste dobe do 

zgodnjega srednjega veka. 
Pobudnik razstave in eden iz-

med njenih avtorjev mag. 
Radovan Cunja, arheolog 
Pokrajinskega muzeja 
Koper, v uvodu istoimen-

skega razstavnega kataloga pravi, 
da lahko s pomočjo fibul 
»dobimo zaokrožen vpo-
gled v bogat oblikovni 
svet in razvoj tega upo-
rabnega predmeta. Ta se 

je iz preprostega pripo-
močka za spenjanje obleke sčasoma razvil tudi v 
okrasni predmet in obenem v pravi modni dodatek 
ter je kot tak postal nosilec modnega okusa. Skla-
dno s tem je spodbujal domišljijo in oblikovalske 
sposobnosti nekdanjih obrtnikov ter obenem njiho-
ve izdelovalne spretnosti pri reševanju tehničnih 
problemov ob izdelavi fibul. Nekatere fibule prese-
nečajo tako po estetski vrednosti in dovršenosti ter 
izvirnosti oblik kot tudi po domiselnih tehničnih 
rešitvah.« Marsikatere fibule pa arheologom raz-
krivajo tudi dragocene podatke o noši – tako žen-
ski kot moški, včasih pa lahko iz njih razberemo 
celo kazalce etnične in statusne pripadnosti njiho-
vih nosilcev. Opozoriti je treba še na eno (pred-

Utrinki

90-LETNA MATI BARBI V KROGU SVOJIH VNUKOV, na katere je najbolj ponosna. Poleg njih 
ima še 11 pravnukov in eno prapravnukinjo. Prav ta mlada življenja ji dajejo življenjsko energijo 
in zagon, saj vedno znova pričakuje njihove obiske, se veseli porok, novega rojstva, krsta ali 
drugega družinskega praznovanja. Foto: arhiv družine

PRI 90-IH [E VEDNO ^ILA IN 
POLNA ENERGIJE
Kanalski Lom – V majhni vasici, 
skriti med hribi Banjške planote, živi-
jo preprosti, delavni in pošteni lju-
dje. Ena takšnih je tudi Barbara Ša-
vli, po domače mati Barbi z Rupe, ki 
je konec novembra lani dopolnila 
častitljivih 90 let in v oktobru kot pra-
prababica dočakala svoj peti rod. 
Pravi, da je najbolj ponosna na svo-
jih šest vnukov, 11 pravnukov in se-
daj še na prapravnukinjo. Prav ta 
mlada življenja ji dajejo življenjsko 
energijo in zagon, saj vedno znova 
pričakuje njihove obiske, se veseli 
porok, novega rojstva, krsta ali dru-
gega družinskega praznovanja. Teh 
dogodkov pa nikakor ne prepušča 
naključju – njena roka in bistra misel 
skrbno bdita nad vsakim od njih. Tu-
di na druge pomembne datume ne 
pozabi, saj ji spomin še vedno do-
bro služi. Kljub slabšemu sluhu se 
vestno oglaša na telefonske klice, 

da lahko klicatelj poklepeta najprej z 
njo. Je posebna ženska: da je ne 
bolijo oči, s sončnimi očali spremlja 
»njene« televizijske nadaljevanke; 
vedno je oblečena v svetle barve in 

cvetlične vzorce, ima urejeno frizuro 
in rada lepo diši. Kljub letom je pre-
cej sodobna (vešča rokovanja tako s 
stacionarnim kot tudi z mobilnim te-
lefonom).

Vendar časi zanjo niso bili vedno ta-
ko prijazni kot danes. V času po prvi 
svetovni vojni je kot nezakonski 
otrok pretrpela marsikatero grenko 
izkušnjo. Z mamo Albino sta se mo-
rali znajti in poskrbeti za preživetje – 
kot bajtarici sta služili pri Krištancu 
in Arneju, kjer sta opravljali kmečka 
opravila, mati Barbi pa je bila tudi 
natakarica v vaški gostilni pri Žwanu. 
Nekaj zelenjave sta pridelali na vrtič-
ku, ki sta ga uredili na vaškem svetu 
na strmem pobočju, dostopnem le 
peš – tako sta vse nosili v košu, opr-
tanem na ramah. Ker je bila, kot se 
tudi sama rada pošali, v mladih letih 
prava lepotica, se je kmalu omožila 
s postavnim in delavnim fantom iz 
Lokovca. Rodili so se jima trije otro-
ci, katere je mati Barbi skupaj s svo-
jo mamo vodila s seboj na dnino in 
jih praktično vzgojila sama. Mož Pe-
ter, zidar, je bil namreč zaradi dela 
pri podjetju Gradis veliko odsoten in 
se je domov vračal le ob koncih te-
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vsem za arheolo-
ge) izjemno po-
membno prednost 
fibul, in sicer to, da 
so zaradi relativno 
kratkega trajanja no-
šnje zelo dobrodošel 
pripomoček pri časovni 
opredelitvi najdb.

Za~etek no{nje fibul
Kronološko urejena razstava je 

postregla z najstarejšimi fibula-
mi z nekaterih kraških, istrskih 
in notranjskih najdišč. Ob osa-
mljenih primerkih zapleteno iz-
vedenih kačastih fibul so bile za 
izvorno obdobje značilne predvsem 
enostavne, tako imenovane enozan-
kaste fibule. Obdobje 8. in 7. stoletja 
pr. n. št. najbolje odsevajo lepo izvede-
ne polmesečaste fibule, katerih najbolj 
baročno izvedeni primerki so z najdišča Križna 
gora. V sam začetek nošnje fibul sodi tudi velik 
del odkritega materiala s tolminskega grobišča, kjer 
so bile izkopane različno oblikovane očalaste fibu-
le, ki so hkrati značilnost notranjskih najdišč. 

Nove »modne muhe« 7. in 6. stoletja 
pr. n. {t. 

V 7. stoletju pr. n. št. se pojavijo dvozankaste in 
čolničaste fibule, poimenovane po loku v obliki 
čolnička, ki so v Posočju močno prisotne na koba-
riškem železnodobnem grobišču. 6. stoletje pr. n. 
št. je zaznamovalo nošenje t. i. kačastih fibul, ki 
so v različnih oblikah prisotne tudi na posoških 
najdiščih. Po številčnosti in različicah ponovno 
izstopa Most na Soči. Kot kažejo najmlajše izved-

be, je uporaba teh – pretežno moških – fi-
bul prisotna še vse do druge polovice 5. 
stoletja pr. n. št. 

Za pozno 6. in celotno 5. stoletje 
pr. n. št. so v Posočju značilne 

tudi tako imenovane svetolucij-
ske fibule, ki svoje ime dol-
gujejo železnodobni kul-
turi in njenemu središču 
Mostu na Soči (Sveta Lu-
cija ob Soči) in so jih 
večinoma nosile 

ženske. Najlepši pri-
merek takšnih fibul je 

razstavi prispeval tržaški mestni 
muzej, ki v svojih zbirkah med drugim 

hrani tudi ogromno izjemnih najdb, odkritih med 
velikimi raziskavami grobišč arheologa Carla Mar-
chesettija na Mostu na Soči (konec 19. in začetek 
20. stoletja). 

@ivalske fibule
Med bogastvo tržaškega muzeja štejemo tudi 

nekatere stvaritve 5. stoletja pr. n. št., ki sodi v 
zlato dobo svetolucijskih mojstrov. Ti so morda v 
svojih domačih delavnicah izdelovali prelepe žival-
ske fibule, med katerimi je fibula v obliki mačke, 
ki lovi račko, ter dve fibuli z bojevnikoma na dvo-
kolesnem vozu s konjsko vprego. Res pa je, da z 
območja zahodne Slovenije zaenkrat nimamo od-
kritij, ki bi jih lahko neposredno 
povezovali s proizvodnjo fibul. 
Prav zato je 
sodelova-
nje s ptuj-
skim po-
krajinskim muzejem, 
ki razstavo nadgrajuje z najdba-

mi livarskih lončkov in kalupov ter polizdelkov 
fibul iz rimske Petovijone, zelo dobrodošlo. 

Med živalske fibule sodi tudi primerek s konca 
5. ali začetka 4. stoletja pr. n. št., ki je bil odkrit 
na Mostu na Soči in ga danes hrani muzej v Tol-
minu. Fibula se zaključuje z ovnovo glavico, njen 
lok pa krasi okrogla ploščica. Povsem drugačne in 

našemu območju ne-
znane so fibule vrste 
Baška, ki so značilne 
predvsem za liburnij-

ski prostor severne Dal-
macije in Kvarnerja, le 
poredko pa nanje naleti-
mo v Istri.

Vpliv Keltov na razvoj fibul
Certoške fibule so najbolj razširjena oblika po-

znohalštatskih fibul. Poimenovane so po najdišču 
Certosa pri Bologni in so razširjene v 5. in 4. sto-
letju pr. n. št. od severne Italije do Balkana in od 
srednje Evrope do Jadrana. Posebna in najmlajša 
oblika certoških fibul, ki se je v 2. stoletju pr. n. 
št. razvila na območju Notranjske in Krasa je tako 
imenovana notranjska različica certoških fibul, ki 
jo predstavljajo primerki z najdišč Mandrga pri 
Razdrtem, Ambroževo gradišče, Parti pri Stari Su-
šici in Ponikve.

Veliko mlajšeželeznodobnih fibul z obrav-
navanega prostora nadaljuje s tra-
dicijo, kar se odseva predvsem v 
izdelavi bronastih severnojadran-
skih fibul vrste Kastav v različnih 
izvedbah. Te so s svojo različico 
Idrija močno zakoreninjene tudi 

v Posočju, kjer se v mlajši železni 
dobi spet pojavljajo tudi živalske 
fibule – tokrat narejene v keltski 

Utrinki

dna, ko so ga otroci že nestrpno pri-
čakovali, saj je vedno prinesel vsa-
kemu po en bonbon. Ampak kot de-
laven in priden človek je svoji družini 
postavil hiško, v kateri so po dolgo-
letnem bajtarskem statusu končno 
zaživeli na svojem. Barbi je poleg 
vsega dela tudi šivala, česar se je 
naučila sama in tako pri 17 letih se-
šila prvo krilo. Od takrat dalje je z 
oblačili, »predelovala« je druga obla-
čila in šivala iz blaga, ki so ji ga do-
stavljali prijatelji iz Sežane ter drugi 
dobri ljudje, oskrbovala ves Lom. 
Prav s šivanjem si je »prislužila« prvi 
košček zemlje, katerega so v zahva-
lo za redno oskrbovanje z oblačili od 
svoje njive odstopili Krištancovi. Ši-
vala je tudi za svoje prve vnuke, ki 
danes radi povejo, da je mati znala 
iz ene obleke čudežno sešiti dve ali 
tri nove otroške oblekice. Do nedav-
nega je rada tudi pletla in kvačkala – 
tako je imela na zalogi vedno dovolj 
prijemalk za posodo in toplih volne-

nih nogavic, s katerimi je oskrbovala 
svoje najdražje.

Domači kraj pa je zaznamovala tudi z 
dobrim glasom. Več kot 60 let je pela 
v domačem cerkvenem pevskem 
zboru in s svojim pevskim talentom 
»okužila« tudi svoje naslednike. Da-
nes živi v blagostanju pri sinovi druži-
ni, v hiši, ki jo je njen sedaj že skoraj 
20 let pokojni mož Peter zgradil čisto 
zraven tiste skromne hiške, ki jo je 
postavil v mladosti. Zadovoljna, da 
je v krogu svojih domačih in na svo-
jem domu, uživa sadove svojega pre-
teklega dela in si dneve krajša z mo-
litvijo rožnega venca. Rada obuja spo-
mine na tiste davne dni in v ta namen 
dostikrat pregleduje svoj izredno bo-
gat fotografski arhiv, ki obsega tudi 
slike iz njenega ranega otroštva. 

Vas zanima recept za njeno dolgo in 
zdravo življenje ter izredno bistrost v 
njenih letih? Povedala bi vam, da je 
prav zaradi uživanja zdrave kmečke 
hrane, predvsem fižola, repe in 

krompirja, še danes bistrega uma. 
Sama ne vem, ali je to pravi razlog, 
vem pa, da je naša mati Barbi res 
neverjetno čila in zdrava. 
Janja Gruden Šavli, vnukinja

VEDNO DOBRODO[LA NOVA 
ZNANJA IN VEDENJA
Karnija (Italija) – Člani Turistične 
zveze Gornjega Posočja (TZGP) smo 
se sredi decembra lansko leto od-
pravili na strokovno ekskurzijo v Kar-
nijo. Pokrajina na skrajnem severoza-
hodu italijanske dežele Furlanije - Ju-
lijske krajine slovi po uveljavljenih 
alpskih turističnih središčih z močno 
letno in zimsko sezono, kot so Sau-
ris, Forni Avoltri, Ampezzo, Sutrio in 
druga. Kot primere dobre prakse 
smo si ogledali tako imenovane raz-
pršene hotele v Saurisu in Sutriu, 
etnografski muzej in pršutarno v Sa-
urisu ter veliko tradicionalno razsta-
vo jaslic v Sutriu.

Sauris, poimenovan tudi Zahre, je 
najvišje ležeče naselje v Karniji, ra-
zloženo med 1.000 in 1.400 m nad-
morske višine, z ohranjeno lokalno 
arhitekturo. Predstavlja zanimiv nem-
ški jezikovni otok, saj so ga ustano-
vili priseljenci iz sosednjih Tirolske in 
Koroške. Prebivalci so ohranili arha-
ično germansko narečje, spojeno s 
furlanskimi in z italijanskimi izrazi ka-
snejših priseljencev, trgovcev, goz-
darjev in romarjev. Nekateri ohranje-
ni običaji in navade segajo daleč na-
zaj v čas poselitve tega območja 
sredi 13. stoletja. Pustovanje na pri-
mer po pustnih likih in lesenih ma-
skah zelo spominja na drežniški 
pust. Kraj je še posebej privlačen 
zaradi akumulacijskega jezera, ki je 
nastalo z zajezitvijo hudourniške re-
ke Lumiei. Gradnja tega še do ne-
davno najvišjega jezu v Evropi (132 
m višine) je bila zaključena leta 
1947. Zaradi tradicije dimljenja pršu-
ta, sirarstva in proizvodnje polnovre-
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omiki. 
Velik vpliv Keltov na lokalno 

prebivalstvo je viden v železnih 
fibulah, ki so bile prav tako 
odkrite na Mostu na Soči in 
Idriji pri Bači. Tradicijo se-
vernega Jadrana in južnih 
Alp nadaljujejo fibule vrste 
Picugi, poimenovane po 
pomembnem najdišču iz 
Istre, ki so značilne za 2. 
in 1. stoletje pr. n. št. Po-
sebne izvedbe fibul sre-
čamo še na nekaterih 
drugih najdiščih – Vrha 
gradu pri Pečinah tako  
na primer najdemo 
okroglo obročasto fibulo 
vrste Posočje. Izjemen je 
primerek srebrne fibule s 
tremi odebelitvami in jagodo na 
loku z najdišča Reka blizu Cerknega, 
ki jo sicer hrani tržaški mestni muzej. Omenjene 
najdbe, čeprav že iz 2. ali 1. stoletja pr. n. št., se 
oblikovno še ne spogledujejo z rimskimi izvedba-
mi, ki v popolnoma novi preobleki na trg prodira-
jo od začetka 1. stoletja pr. n. št. dalje. 

Ohranjanje `ivalske motivike
Najstarejše italske oziroma rimske primerke 

predstavljajo fibule vrst Nauheim, Almgren 65, 
Nova vas, Posočje, Jezerine, Gorica in Alezija ter 
fibule s palmetasto glavo. Rimske oblike se namno-
žijo v 1. stoletju našega štetja, ko Rimljani s svojo 
uniformno kulturo že povsem obvladujejo večji del 
Evrope in nadvladajo lokalni tradiciji, kar je vidno 
tudi na primeru Posočja. Veliko je povsem različ-

nih oblik fibul, pojavijo se nove 
tehnike izdelave in novi materiali 

– za izdelavo fibul so Rimljani 
že od 1. stoletja pr. n. št. dalje 
uporabljali tudi medenino. 

Za nemirni čas 4. in 5. sto-
letja pa so značilne t. i. obro-
časte fibule, »vojaške fibule« 
križne ali čebuljčaste oblike 
in fibule vrste Hrušica. Tudi 
v rimskem času – tako v 
zgodnejšem obdobju, pred-
vsem pa v pozni antiki – 
ponovno zasledimo izje-

mne primerke živalskih 
fibul. Motivika v tem 
času namreč ni izumrla. 

Nasprotno, krščanska mi-
selnost se je začela odraža-

ti tudi z upodobitvami živali 
– predvsem pava kot simbola rajske-

ga življenja. Tak je tudi razstavni pri-
merek iz župnijske cerkve sv. Jurija v Piranu. No-
šnjo fibul, izvedenih v rimski tradiciji, nadaljujejo 
v poznoantičnih višinskih naselbinah, kot to lepo 
kažejo bogate najdbe s Tonovcovega gradu. Za 
konec 5. in začetek 6. stoletja so značilne tudi fi-
bule, kakršne so nosili germanski priseljenci. Do-

mače prebivalstvo se je v 6. in v začetku 7. stoletja 
krasilo z dvoramnimi fibulami, ki so bile odkrite 
tudi na najdiščih Gradec pri Logjeh in na Tonov-
covem gradu. 

Povsem drugačne, okroglo oblikovane zaponke, 
so značilne za čas od konca 9. do konca 10. stole-
tja. Z razstavnimi primerki iz Tolmina, Batuj in 
Siparja pri Umagu so se tedaj že krasili Slovani, s 
čimer se dvatisočletni čas nošnje fibul na našem 
območju počasi zaključi. 

Bogat razstavni katalog s podrobno 
predstavitvijo razvoja fibul

Vsem tistim, ki so vas drobne zgodbe o fibulah 
pritegnile, je odslej na voljo tudi več kot 140 stra-
ni dolg dvojezični spremljevalni katalog (glej stran 
40), ki ga je ob razstavi izdal Koprski pokrajinski 
muzej, ki projekt uspešno krmari. V njem ne naj-
demo zgolj seznama najdb, ampak podrobno pred-
stavitev razvoja fibul z obravnavanega območja. 
Vsebina kataloga z bogatim slikovnim gradivom je 
zato zanimiva tako za laike kot strokovnjake, ki se 
s temi drobnimi najdbami ukvarjajo. 
Miha Mlinar, arheolog, Tolminski muzej
Foto: Marko Grego

Opombe:
1 Fabula – smiselno si sledeči dogodki v literarnem delu, zgod-
ba (po SSKJ)

[tevilne zanimive zgodbe fibul in bogato gradivo kar kli~ejo, da razstava S fibulo v fabulo po 
uspe{nih preizku{njah v Kopru, na Ptuju in v Tolminu nadaljuje z gostovanji po nekaterih drugih 
slovenskih in tujih muzejih – nova prilo`nost se morda ka`e `e leto{njo pomlad v Pulju. Gre za plod 
timskega dela osmih muzejev: Arheolo{kega muzeja Istre iz Pulja, tr`a{kega mestnega muzeja Civi-
ci Musei di Storia ed Arte di Trieste, Gori{kega muzeja, Notranjskega muzeja iz Postojne, Pokrajin-
skega muzeja Koper, ki je bil koordinator in pobudnik projekta, Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormo`, 
Pomorskega muzeja »Sergej Ma{era« iz Pirana in Tolminskega muzeja. Razstava na izviren in stro-
koven na~in prikazuje zgodbo o fibulah z obmo~ja, ki ga pokrivajo na{teti muzeji. 

Zgodba o fibulah

Utrinki

SUTRIO DOBI POSEBEN ČAR V ADVENTNEM ČASU, ko se celoten kraj že sredi decembra 
spremeni v en sam muzej jaslične umetnosti. Za naše razmere, ko se večina jaslic postavi na 
predbožični večer, morda celo malce nenavaden običaj, ki pa vsekakor poskrbi za čaroben 
predbožični utrip. Izvirno oblikovane jaslice lahko občudujemo ob vhodih v kamnite hiše, na 
dvoriščih, v obokanih prehodih in na ulicah.

dnega nepasteriziranega piva je Sa-
uris tudi zaželen gastronomski cilj. 
Sicer so glavni aduti tamkajšnjega 
turizma neokrnjena narava, mreža 
urejenih pohodniških poti in stez za 
gorsko kolesarjenje, sodobno opre-
mljena smučišča ter velik center za 
šport in dobro počutje.

Tudi Sutrio se ponaša z ohranjeno 
lokalno arhitekturo in je eno najsta-
rejših naselij v Karniji. Značilne hiše 
karnijskega tipa so grajene iz ka-
mna, z lesenimi ganki, stopnicami in 
hodniki. Številni sledovi preteklosti 
dajejo kraju poseben čar prav v ad-
ventnem času, ko se celoten Sutrio 
spremeni v en sam muzej jaslične 
umetnosti. Najrazličnejše izvirno 
oblikovane jaslice lahko občuduje-
mo ob vhodih v kamnite hiše, na 
dvoriščih, v obokanih prehodih in na 
ulicah. Pridušena glasba in medla 
svetloba ustvarjata čaroben predbo-
žični utrip. V Sutriu je doma tradicio-
nalno rezbarstvo, zato ne presene-
čajo niti številni z natančnostjo in v 

različnih tehnikah obdelani leseni ki-
pi, na katere naletimo na vsakem 
koraku. Ohranjanje te starodavne 
obrti ter prenašanje znanj in spre-
tnosti na mlade rodove odražata 
nekdanji način življenja, povezan z 
naravo. Pridih vztrajnosti in trdoživo-
sti občutimo na vsakem koraku, še 
posebej na tradicionalni septembr-
ski prireditvi, mednarodni rezbarski 
delavnici Čarobnost v lesu.

Piko nad i je naši strokovni ekskurziji 
dalo srečanje z direktorjem razprše-
nega hotela Borgo Soandri Enzom 
Marsiliom, tudi deželnim odborni-
kom in nekdanjim županom, ki nam 
je podrobneje predstavil zamisel, 
načrte in izvedbo tovrstnega gostin-
sko-turističnega kompleksa s pou-
darkom na upravljanju, ponudbi in 
trženju. Pomen našega obiska v Su-
triu in zanimanja za dobre prakse v 
turizmu sta poudarila tudi župan in 
podžupan občine Sutrio, ki sta se 
nam pridružila na predstavitvi.
Besedilo in foto: Mojca Rutar, TZGP
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Bratislava (Slova{ka) – Med članica-
mi Evropske unije po najdaljšem sta-
žu organiziranosti tako imenovanega 
podeželskega parlamenta izstopa 
Švedska. Glavni organizator tovrstne-
ga združenja, za katerega država na 
leto nameni okoli 700.000 evrov, je 
nacionalna organizacija »All Sweden 
Shall Live«. Ta za delovanje parla-
menta skrbi že vse od leta 1989, za-
to ni čudno, da je prav omenjena 
organizacija svoje izkušnje predsta-
vila kot primer dobre prakse na se-
minarju o podeželskih parlamentih 
»Prepare seminar about Rural Parlia-
ments« v Bratislavi. Udeležili so se 
ga predstavniki Estonije, Finske, La-
tvije, Nizozemske, Slovaške, Sloveni-
je, Škotske in Švedske. 

Glavna cilja seminarja sta bila iz-
menjava izkušenj in priprava publi-
kacije o razvoju podeželskega parla-
menta v nekaterih evropskih državah. 
Posamezni predstavniki držav članic 
EU so zbranim na kratko pojasnili 
organiziranost podeželskega parla-
menta oziroma druge oblike organi-

LAS za razvoj (pode`elja)

Razpravljali so o razvoju podeželskih 
parlamentov

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA

UDELEŽENCI SEMINARJA O PODEŽELSKIH PARLAMENTIH so se strinjali, da pri organizira-
nju in razvijanju tovrstnih parlamentov igrajo podeželske skupnosti pomembno vlogo. Foto: ar-
hiv LAS za razvoj

ziranosti, ki pripomorejo k razvoju 
podeželja v posamezni državi. Kot je 
poudarila ena izmed predstavnikov 
Slovenije Greta Pavšič, strokovna 
vodja LAS za razvoj s Posoškega ra-
zvojnega centra, je bil »seminar po-
memben z vidika prenosa informacij 

med državami EU, ki že imajo svoj 
podeželski parlament, kot tudi med 
tistimi, ki želijo takšno že utečeno 
dobro prakso prenesti v svojo drža-
vo«.

Ključne ugotovitve in smernice se-
minarja so se navezovale na spozna-

nja, da vlada sama ne zmore opravi-
ti vseh nalog in da so za razvoj po-
deželja nujne človeške spretnosti. 
Prav zato pri organiziranju in razvi-
janju tovrstnega parlamenta igrajo 
podeželske skupnosti pomembno 
vlogo. Te namreč najbolje poznajo 
svoje težave in potrebe ter sočasno 
obvladujejo najrazličnejša področja 
na podeželju, kot so: energetski po-
tenciali (les, rude, voda), lokalni pri-
delki in izdelki, kakovostno življenj-
sko okolje, prostor za rekreacijo in 
turizem, kvalificirana delovna sila, 
prostor za razvoj podjetništva …

Slovenija takšnega parlamenta tre-
nutno še nima, se pa, kot kaže, resno 
zavzema, da bi se takšni primeri do-
brih praks uveljavili tudi pri nas. 
»Osebno sem prepričana, da ideja o 
takšni organiziranosti ni slaba, sploh 
če jo zasejemo na plodna tla, za kar 
pa mislim, da imamo pri nas odlične 
pogoje. Naj bo to popotnica za nadalj-
nje povezovanje podeželskih skupno-
sti,« je še povedala Greta Pavšič.
T. Š. F.

^adrg in Tolmin – Posoški razvojni 
center je kot upravljavec Lokalne ak-
cijske skupine LAS za razvoj minulo 
leto gostil delegacijo šestih lokalnih 
akcijskih skupin (LAS) iz Španije ter 
župane petih španskih občin, ki de-
lujejo na območju španskih LAS-ov. 

Na srečanju smo spregovorili o 
možnostih razvoja podeželja (še po-
sebej v zavarovanih območjih), aktu-
alnih projektih in praksi upravljanja 
sheme LEADER. Vsi predstavniki 
LAS-ov smo podprli nadaljnje sode-
lovanje, naše prvo skupno druženje 
pa popestrili z obiskom ekološke va-
si Čadrg, kjer smo si ogledali tamkaj-
šnjo sirarno ter si na ekološki kmeti-

[panci pri nas iskali primere dobrih praks

LAS ZA RAZVOJ JE GOSTIL PREDSTAVNIKE ŠPANSKIH LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN v 
ekološki vasici Čadrg, kjer so si med drugim ogledali sirarno ter si privoščili pravo ekološko kosilo. 
Foto: arhiv LAS za razvoj

ji Pri Lovrču privoščili ekološko ko-
silo.

Obisk iz Španije je bil del načrto-
vanih dejavnosti projekta Pastor 2, 
katerega vsebina se navezuje na po-
dročje zaščite planinskega okolja, 
gastronomije in podeželja. Ena izmed 
predvidenih dejavnosti projekta je bil 
obisk alpskega oziroma gorskega pre-
dela Slovenije, Avstrije in Italije. Kot 
so nam zaupali, si v prihodnje želijo 
še več medsebojnega sodelovanja s 
Slovenijo – predvsem v enem izmed 
mednarodnih projektov, ki bo teme-
ljil na planinskem pastirstvu.
Greta Pavšič, strokovna vodja LAS, Po-
soški razvojni center 
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NAJ LASTNIK GOZDA 2010 – Območna eno-
ta Tolmin Zavoda za gozdove Slovenije, ki 
usmerja razvoj in gospodarjenje z gozdovi na 
Severnem Primorskem, je za naj lastnika goz-
da v letu 2010 izbrala Janeza Rudolfa. Foto: 
arhiv ZGS, OE Tolmin

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA

Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja: Evropa investira v po-
deželje in Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

Lokve – Zavod Gost na planoti in 
Društvo inženirjev in tehnikov goz-
darstva Posočja sta konec minulega 
leta na Lokvah pripravila odprtje po-
učne stalne razstave, ki so jo imeno-
vali Učilna lesa in živali v Trnovskem 
gozdu. V njej so uredili eksponate 
posameznih drevesnih in živalskih 
vrst, ki jih najdemo na območju 
Banjške in Trnovske planote. Obisko-
valec lahko tu dobi celosten vpogled 
na značilnosti in se hkrati seznani s 
posebnostmi posameznih vrst. 

Razstava je nastala v okviru pro-
jekta LEADER z naslovom Les in 

U~ilna – les in `ivali banj{ke in trnovske 
planote

živali v Trnovskem gozdu, s katerim 
želimo obvarovati in ohranjati naravo 
ter obiskovalce seznaniti s posebnost-
mi v tem gozdu. Doseči želimo pre-
poznavnost in hkrati pokazati, kako 
lahko rastline in živali zaščitimo pred 
uničenjem ali razseljevanjem. Obe-
nem je stalna zbirka tudi kamenček 
v mozaiku dodatne ponudbe za obi-
skovalce Lokev – predvsem za mlaj-
še, ki bodo na tak način še bolj spo-
znavali in opazovali naravo in jo 
posledično znali ceniti.

Boris Kante, 
Zavod Gost na planoti

V UČILNO NA LOKVAH ODSLEJ PO ZNANJE O RAZLIČNIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH 
VRSTAH, ki jih najdemo na območju Banjške in Trnovske planote. Foto: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

NAJ LASTNIK GOZDA 2010
Pri Razdrtem – Zavod za gozdove 
Slovenije (ZGS) je decembra na 
kmečkem turizmu Hudičevec pri 
Razdrtem slovesno podelil priznanja 
najbolj skrbnim lastnikom gozdov. 
Tovrstna priznanja zavod podeljuje 
od leta 1999, in sicer po enemu la-
stniku iz vsake od 14 območnih 
enot. S prireditvijo želijo opozoriti na 
pomen dobrega gospodarjenja z za-
sebnimi gozdovi ter prikazati lastno-
sti in delo skrbnih lastnikov gozdov. 

Slovenija ima trenutno v zasebni lasti 
okoli 74 odstotkov površine gozdov. 
Skupno število lastnikov gozdov 
ocenjujemo na več kot 300.000, s 
solastniki vred pa na blizu 500.000 
– po teh ocenah lahko rečemo, da 
je skoraj vsak četrti Slovenec pove-
zan z lastništvom gozda. Zasebna 
gozdna posest pri nas je večinoma 
zelo razdrobljena, kar pomeni, da 
ima en lastnik na različnih mestih 
več parcel. Kot zanimivost pa morda 
še podatek, da povprečna velikost 
gozdne posesti znaša manj kot tri 
hektare. 

Lastniki gozdov imajo pravico in dol-
žnost gospodariti z gozdovi. To v 
praksi pomeni, da iz njih pridobivajo 
les, gradijo in vzdržujejo gozdne 
prometnice, negujejo in obnavljajo 
gozdove ter pri tem upoštevajo 
predpise in načela gozdarske stro-

ke. Gospodarjenje z gozdovi usmer-
ja javna gozdarska služba – ZGS. 
Denar za vlaganja v gozdove Slove-
nija namenja iz državnih in evropskih 
sredstev, kljub temu pa je treba vlo-
žiti veliko truda za spodbujanje zani-
manja lastnikov za gospodarjenje z 

gozdovi. Še posebej to velja za la-
stnike z majhno gozdno posestjo, ki 
niso finančno odvisni od gozdov. 

Med lastniki gozdov so velike razlike 
glede na velikost gozdne posesti, 
odvisnost od dohodka iz gozda, in-
teres, opremljenost in usposoblje-
nost za delo v gozdu. Med njimi so 
mnogi, ki si zaslužijo posebno pri-
znanje. Kaj pomeni dobro gospo-
darjenje z gozdom, smo omenili že 
uvodoma, pri tem pa je treba vedeti 
še, da so vlaganja dela in denarja v 
gozd dolgoročna. To so zgodbe o 
življenjski povezanosti z gozdom. To 
so zgodbe o skrbi zanj, prizadevanju 
za varno delo, želji po usposoblje-
nosti za delo v gozdu, vključevanju 
družinskih članov v gozdno delo, 
vsestranski dejavnosti v družbenem 
okolju, prenašanju znanja in pozitiv-
nega odnosa do gozda na druge la-
stnike gozdov. In teh zgodb je vse 
prej kot malo.

Območna enota Tolmin ZGS, ki 
usmerja razvoj in gospodarjenje z 
gozdovi na Severnem Primorskem, 
je za naj lastnika gozda v letu 2010 
izbrala Janeza Rudolfa. Ta s svojo 
ženo, tremi otroki  in očetom biva na 
domačiji Pri Rudolfu v Lomeh pri Čr-
nem Vrhu. Na tej kmetiji je gozdar-
ska tradicija doma. Janez je od ma-
lih nog sledil očetu po kmečkih in 
gozdarskih stopinjah, saj morata na 

tamkajšnjih domačijah ti dve dejav-
nosti hoditi z roko v roki. Do leta 
2001 je pomagal očetu, od takrat 
dalje pa je sam gospodar. Pridoblje-
no znanje nadgrajuje na tečajih za 
lastnike gozdov s področij sečnje, 
spravila in nege gozda, rad pa se iz-
obražuje tudi s pomočjo literature. 
Zanimajo ga vse izboljšave in marsi-
katero stvar pri kmetijski in gozdar-
ski mehanizaciji sam izboljša. Prido-
bljeno znanje vestno uporablja pri 
gozdarskem delu. 

Skupna površina njegove kmetije 
šteje 51 hektarov, od tega je 34 
hektarov gozda. S pomočjo evrop-
skih sredstev z javnega razpisa je 
kupil nakladalno traktorsko prikoli-
co, s katero pomaga tudi drugim la-
stnikom gozdov. Na domačiji letno 
poseka približno 150 kubičnih me-
trov  lesa in ob tem opravi še vsa go-
jitvena dela. Za njim ostanejo ureje-
na sečišča in negovana mladovja. 
Nenehno nadzoruje tudi zdravstve-
no stanje gozda in takoj izvede po-
trebne sanitarne ukrepe.

Njegovo sodelovanje s stroko je na-
ravnost zgledno. Vsako odločitev 
skrbno premisli in se posvetuje z 
gozdarji. Je lastnik, ki ga gozdarji z 
veseljem srečamo in z njim poklepe-
tamo.
Dani Oblak, Zavod za gozdove 
Slovenije, OE Tolmin

LAS za razvoj (pode`elja)
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Milo{ Volari~ (1933–2010)
Omahnila je roka, ki je ujela lepoto na{ih krajev, trenutke `ivljenja in fantazijskega sveta. Zaprle so 
se o~i u~itelja, vzgojitelja, slikarja, svetovljana, razmi{ljujo~ega ~loveka Milo{a Volari~a. Njegove 
misli so letele preko robov zatohle kobari{ke kotline in gledale dale~ proti {irokim obzorjem. Z njim 
odhaja eden najbolj pronicljivih umetnikov in razumnikov, ki so zaznamovali Poso~je v zadnji polo-
vici stoletja.

Miloš Volarič se je rodil 3. 
aprila 1933. Obiskoval je 
šolo za oblikovanje v Lju-

bljani in šolo za uporabno umetnost 
v Zagrebu, kjer je na slikarskem od-
delku tudi diplomiral. Do upokojitve 
je poučeval likovni pouk na kobariški 
osnovni šoli. Poleg tega so izpod nje-
govih rok nastajala številna likovna 
dela, ki jih je razstavljal tako doma 
kot v tujini. Prejel je več nagrad in 
priznanj. Bil je član Zveze društev 
slovenskih likovnih umetnikov. Živel 
in ustvarjal je v Kobaridu; do svoje 
smrti, 25. septembra 2010.

Dober opazovalec narave
Močno vpet v življenjsko okolje 

Soške doline in Kobarida se je Miloš 
Volarič skozi celotno ustvarjalno ob-
dobje predano prepuščal iskanju la-
stnih slikarskih upodobitev, globoko 
zgovornih in vpetih v meje estetske-
ga izraznega jezika, kot ga je opre-
deljevalo obdobje modernizma.

ko pobarvamo rumeno ali rdeče, 
čeprav je popolnoma zelena. Sonce 
je tisto, ki ji daje drugačen lesk, le 
dobro je treba opazovati. Sence so 
lahko modre, vijolične in ne samo 
sive in črne, je tolmačil.

Moje prvo srečanje in znanstvo z 
njim sega precej nazaj, v moja prva 
osnovnošolska leta – na kobariški 
šoli sem bil namreč njegov učenec. 
Kot učitelj likovnega in tehničnega 
pouka nam je razlagal, da travo lah-

Rezultati njegovih rok in 
uma so bili vidni povsod

Spominjam se ga kot mladega mo-
ža, dobrega športnika in pevca. Na 
kobariškem trgu in v kulturni dvora-
ni (v dvorani za kulturne prireditve) 
se je zvrstilo mnogo gledaliških pred-
stav, kulturnih prireditev, proslav in 
telovadnih nastopov. In povsod je 
bilo videti delo Miloševih rok in nje-
govega uma – vsi smo namreč vede-
li, da bo za sceno in okrasitev poskr-
bel prav on.

Odločni so bili tudi nastopi, ko 
smo se zavzemali za ohranitev neo-
skrunjene reke Soče. Mnoge njegove 
in naše besede, celo v besu izrečene, 
so pripomogle, da Soče niso utesnili 
v betonska korita in za visoke pre-
grade.

Postal je tudi lovec, natančen opa-
zovalec vsega živega okoli sebe, go-
jitelj divjadi, poslušalec šumov, kri-
kov, cvrkutanja, zateglih piskov in 
zamolklih rukov. Povedal je, da ga je 

Utrinki

ZGODOVINA NAS JE USODNO 
POVEZALA
Bor{t in Most na So~i – OŠ Most 
na Soči nosi ime po Dušanu Muni-
hu - Darku, domoljubu in narodnem 
heroju. Lani je minilo 65 let od nje-
gove smrti, zato smo se predstavniki 
šole, lokalne skupnosti in občinske 
zveze borcev njegovemu spominu 
poklonili na poseben način. Obiskali 
smo Boršt pri Trstu in ponovno vzpo-
stavili vezi s šolo in krajem, kjer je 
Darko izgubil svoje mlado življenje.

Dušan Munih je bil rojen 1924. leta 
v učiteljski družini, obiskoval je OŠ 
na Mostu na Soči, nato realko v Go-
rici. Že leta 1942 se je priključil par-
tizanom in se izkazal kot izjemno po-
gumen in drzen borec. Kmalu je po-
stal komandir minerske čete Gradni-

kove brigade, maja 1943 pa prvi pri-
padnik varnostno-obveščevalne 
službe (VOS) na Primorskem. No-
vembra 1943 je bil kot vodja VOS-a 
poslan na Tržaško. Med domačini je 
bil zelo priljubljen, organiziral in vodil 
je več odmevnih akcij. Njegova hra-
brost je včasih mejila že na drznost. 
Poleti 1944 je bil ranjen in je kratek 
čas preživel na zdravljenju na Gori-
škem. Konec leta 1944 se je ponov-
no vrnil v Trst in nadaljeval z drznimi 
akcijami. Gestapo in tržaški policisti 
so mu nenehno nastavljali pasti. 10. 
januarja 1945 se je v Borštu zgodila 
tragedija. V bunkerju pri partizanski 
družini Petaros so bili skriti štirje hra-
bri vosovci: radiotelegrafist Ivan Gr-
zetič iz Podgorja pod Slavnikom, 
Stanislav Gruden iz Šempolaja pri 
Nabrežini, domači sin Danilo Petros 

in Dušan Munih. Menda je bila izda-
ja, do danes nepojasnjena. Pripa-
dniki SS in policisti so obkolili bun-
ker in se zaščitili z domačini – talci. 
Obkoljeni borci so jurišali iz bunker-
ja. Grzetič in Gruden sta padla takoj 
pri izhodu, Dušan se je prebil skoraj 
do železniške postaje pod vasjo, 
kjer je omahnil pod rafalom mitralje-
za. Hudo ranjenega Danila Petrosa 
so odpeljali v Trst, ga silovito mučili, 
čez čas pa sežgali v Rižarni. Štirje 
mladi junaki so s krvjo napojili slo-
venska tla na Tržaškem. Padli so na 
pragu svobode, da bi bolje živeli ti-
sti, ki so ostali. Eden izmed njih je 
bil Dušan Munih, ki je bil leta 1951 
proglašen za narodnega heroja.

V spomin na ta tragični dogodek in 
zaradi želje, da bi našim učencem 
čim bolj približali lik človeka, po ka-

terem se šola poimenuje, smo se 
želeli s kratkim kulturnim progra-
mom lansko leto v Borštu pokloniti 
spominu vsem štirim padlim bor-
cem. Kot vodja recitacijskega krož-
ka sem se zadolžila, da najprej poi-
ščem soglasje in pomoč pri Duša-
novi še živeči sestri Rožici Sirk. Ta 
mi je posredovala naslov družine 
Petaros iz Boršta. In življenje je vča-
sih polno srečnih naključij: potomka 
Dušanovega sotovariša je danes 
učiteljica v slovenski šoli v Borštu – 
Monika Bradassi. Naše pobude za 
srečanje je bila iskreno vesela, zato 
smo se dogovorili, da delegacija z 
Mosta na Soči v drugi polovici leta 
pride v Boršt. Zbralo se nas je kar 
52. Pri spominski plošči na Petaro-
sovi hiši učenci iz Boršta vsako leto 
pripravijo kratek kulturni program. 

DELO MILOŠEVIH ROK bo vidno tudi našim zanamcem.
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za lovstvo, ki je v njegovi družini že tradicija, nav-
dušil oče – že četrta generacija Uardjanovih, in 
nobena ni bila zbiralka trofej, se namreč ukvarja 
z lovstvom: lovca sta bila že Miloševa stara očeta, 
tradicijo pa ohranja njegov mlajši sin. 

Velik rodoljub
Zrasel je v narodno zavedni družini v Kobaridu. 

Oče Franc in mati Marija sta mu vcepila ljubezen 
do maternega jezika in kulture. Ponosen je bil, da 
je Slovenec. Bil je velik rodoljub. Oboževal je stva-
ritve Simona Gregorčiča in Alojza Gradnika.

Njegova zasluga je, da Kobarid obdaja venec 
spomenikov v lesu in kamnu, posvečenih rodolju-
bom in partizanskim borcem, ustreljenim in obe-
šenim med drugo svetovno vojno.

Rad je imel svoj Kobarid. Velikokrat je celo želel 
in zahteval, da bi bil njegov kraj pred drugimi – na 
vseh področjih. Hudo mu je bilo, če to ni uspelo 
zaradi malomarnosti, neznanja ali nesposobnosti 
tistih, ki so zadolženi za dobrobit kraja in krajanov. 
Po drugi strani pa je bil svetovljan: rad je imel 
prepih idej, misli, preverjanja znanj in sposobnosti. 
Sovražil je zaplankanost, primitivnost, pohlep, 
nastopaštvo, povzpetništvo. 

^ut in dar za lepoto
Miloš je bil predvsem in v prvi vrsti človek, ki 

je imel neverjetno razvit čut in dar  za lepoto. Nič 
kiča, nič umetnega. Vse naj bo naravno. Le tako 
lahko siv kamen spregovori, preperel štor zamr-
mra, ovenel list zašelesti, studenčnica zažubori, 
veter zaječi. Narava je bila pri Milošu vedno in 
povsod napisana z veliko začetnico.

V bran za ohranitev narodovih zakladov
Maja in septembra 1976 so se zatresla tla v Po-

sočju. Za tankočutnega človeka, vajenega občudo-
vati lepoto starih hiš, zveriženih gankov, kamnitih 
»laštov« pred hišami, porisanih sten, slikovitih na-
puščev, kamnitih obokov in preklad, so nastopili 

Nenehno delovanje je bila Miloševa osnovna 
značajska poteza – ne stopicati na mestu, ne se 
prepustiti lagodju, malodušju, lenobi. Stvari se je 
loteval z energijo, ki je ne premorejo niti dvajse-
tletniki. Z njegovim odhodom je zazijala velika 
praznina. Manjkal bo vsem nam, ki nas je vzgajal, 
učil, vzpodbujal in usmerjal. Odšel je naš prijatelj 
Miloš.
Zdravko Likar, načelnik Upravne enote Tolmin in 
predsednik Ustanove Fundacije »Poti miru v Posočju« 
ter Milošev prijatelj
Foto: arhiv Kobariškega muzeja

težki trenutki. Skrb za ohranitev vsega lepega in 
starega se je kot črv zagrizla vanj. Miloš se je sku-
paj s sorodno mislečimi, ki jim je bila pri srcu 
bogata dediščina, postavil v bran za ohranitev na-
rodovih zakladov pred hrumečimi buldožerji. Po-
dobno se je z vztrajnostjo in trmo pogostokrat 
celo sam postavljal po robu pretirani želji po čim-
prejšnjem rušenju. Po njegovi zaslugi so rešili 
mnoge stavbe na Kobariškem.

Nacionalne in mednarodne razse`nosti 
njegovega dela

Močan pečat je dal snovanju Kobariškega mu-
zeja. Ko sem začel razmišljati o muzeju, sem se 
najprej obrnil na Miloša. Zavedal sem se, da mo-
ramo za ta projekt pridobiti prav njega, če želimo 
uspeti. In tako smo začeli brez denarja, le z dobro 
voljo in pogumom, ki sta nas gnala naprej.

V rekordnih 11 mesecih je bila obnovljena pre-
lepa Žganova hiša ter v njej postavljena muzejska 
zbirka. Radi rečemo, da je zasluga za ta enkraten 
podvig skupinska, res pa je tudi, da so v tej sku-
pini nekateri nosili težje breme. In Miloš je prav 
gotovo tisti, ki je nosil enega najtežjih bremen. 
Predvsem je dal nekaterim prostorom, kot denimo 
vhodni avli, črni sobi in kaverni, izrazito svoj pečat 
in podobo. Razstavo muzejskega gradiva je zasno-
val tako, da vpliva na obiskovalčeva čustva in vzbu-
ja strah, gnus, obup, grozo in protivojno razpolo-
ženje. Kobariški muzej je leta 1992 prejel Valva-
sorjevo nagrado, leto kasneje pa je bil razglašen 
za evropski muzej leta. Delo skupine zagnancev 
in torej tudi Miloševo delo je bilo v Sloveniji ovre-
dnoteno kot nadpovprečno, kar je nenazadnje z 
odlično oceno potrdil tudi Svet Evrope. 

Miloš je bil vpet z enako zavzetostjo tudi v delo-
vanje Ustanove Fundacije »Poti miru v Posočju« 
v vsem desetletnem obdobju. Bil je član uprave fun-
dacije od njene ustanovitve do danes. Miloševega 
dela ne moremo umestiti le v krajevni okvir, mar-
več ima tudi slovenske in evropske razsežnosti.

Utrinki

Tokratni program smo pripravili sku-
paj, spominsko svečanost pa so do-
polnili tudi predstavniki obeh borče-
vskih organizacij. Nedvomno najbolj 
pretresljiva je bila doživeta pripoved 
o tragičnem dogodku v bunkerju, ki 
nam jo je po pripovedovanju svojega 
nonota (brata Danila Petarosa) po-
sredovala učiteljica Monika. Učenci 
so jo zamaknjeno poslušali, marsi-
komu od prisotnih se je orosilo oko.
Sledilo je kratko družabno srečanje 
z domačini na dvorišču gostoljubne 
družine Petaros, učitelji in učenci pa 
so si ogledali šolo in poklepetali s 
sovrstniki. Ravnatelj Branko Lonc-
ner in ravnateljica Ksenija Dobrila 
Nadlišek sta se v tem času dogo-
varjala o nadaljnjem sodelovanju 
med šolama. Učiteljica Monika nas 
je potem vodila še po Trstu. Mnogi 
med nami so bili prvič v Rižarni, 

med vojno zloglasnem taborišču 
smrti, v katerem so umrli tudi številni 

fesorjem, borcem za pravice Slo-
vencev v Italiji, Samom Pahorjem, 
si ogledali pročelje znamenitega Na-
rodnega doma, se zadržali v najsta-
rejši tržaški kavarni in se posladkali 
z odličnim italijanskim sladoledom. 
Domov smo se vrnili v večernih 
urah: sončen in topel dan je doda-
tno grela gostoljubnost vseh, ki so 
nam ga pomagali izpeljati in doživeti.
Srečanje med šolama naj bi na nek 
način postalo tradicionalno – v spo-
min in opomin, da se podobna zgo-
dovina ne bi nikoli več ponovila. 
Obenem je to priložnost za sodelo-
vanje med učenci in učitelji dveh 
šol, ki jih je prav ta zgodovina uso-
dno povezala. Spomladi bomo tako 
z veseljem gostili naše prijatelje iz 
šole Boršt.
Danica Taljat, učiteljica slovenščine, 
OŠ Dušana Muniha Most na Soči

slovenski rodoljubi. V Trstu smo se 
srečali še z znanim slovenskim pro-

PRI SPOMINSKI PLOŠČI NA PETAROSOVI HIŠI so učenci iz Boršta in Mosta na Soči lani prvič 
pripravili kratek skupni kulturni program. Spominsko svečanost so dopolnili tudi predstavniki 
obeh borčevskih organizacij. Foto: arhiv šole

PRI SNOVANJU KOBARIŠKEGA MUZEJA je zagotovo nosil 
enega najtežjih bremen.
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Diagnoza: slikarka
Med stvarmi, ki polnijo `ivljenje, Danica Kravanja na prvo mesto postavlja ustvarjalno de-
lo. Zanjo so zunanje potrditve manj pomembne, saj jo izpopolnjuje `e ustvarjanje samo, 
za kar potrebuje mir in neomejen ~as. Potreba po stiku z naravo, da za~uti zemljo, vodo, 
drevesa, jo dnevno zvabi na v~asih meditativne sprehode v okolico doma~ega Kobarida.

Zakaj človek postane slikar?
Iz notranjega vzgiba. Mislim, da se slikanja ni 

mogoče kar naučiti, obstajati mora neka notranja 
danost, da ta poklic sploh lahko uresničiš. Slikarji 
se rodijo. S sabo prinesejo dispozicijo, da tanko-
čutno dojemajo okolje. V nekem trenutku se zga-
ne neustavljiva želja to zabeležiti z likovno govo-
rico. Slikanje pa vendarle ni tako preprosto. V 
prizadevanju ustvariti dobro sliko je potrebno tudi 
določeno znanje.

Začetki
Risanje in slikanje sta mi bila že v otroštvu lju-

ba zabava. Svoje želje po slikanju zaradi različnih 
življenjskih okoliščin nisem imela časa negovati. 
Da bi izbrala zgolj slikarsko pot, nisem imela mo-
žnosti niti ne poguma. Ustvarjala sem občasno. 
Šele s sprostitvijo družinskih in službenih obve-
znosti sem lahko uresničila izobraževanje in se 
intenzivneje posvetila slikanju.

Proces slikanja
Biti slikar je tudi diagnoza. Okolje redkokdaj 

opazujem neobremenjeno s slikarskimi merili. Bolj 
kot oblike me prevzemajo barve, ki nezavedno 
pritegnejo mojo pozornost, da jih analiziram. To 
lahko postane kar naporno. Posebej vznemirljiva 
opažanja mi porajajo hrepenenje, željo po slikanju, 
a motiv pomeni le začetni vzgib. Ko se začne se-
liti na platno, že izgublja na pomenu, živeti pa 
začne slika. Ta je bistvo. Njeno rojstvo, nastajanje, 

moč izpovedi, iskanje izraza, prepričljivost. V tem 
sta draž in izziv, v procesu ustvarjanja. Sicer pa 
raje kot v domačem ateljeju slikam v naravi, ker 
sem vztrajna občudovalka njenih lepot. Le tako se 
z motiviko soočam neposredno in z vsemi čutili, 
slišim šume, ptice, občutim veter in migotanje 
svetlobe. Vsaj nekaj te kompleksnosti si želim iz-
raziti na platnu.

Barve
Barve obožujem. Pravzaprav se jim čutim zave-

zana. Rada se prepuščam njihovi moči, zato jim v 
slikah pustim, da so žive, da žarijo v svoji elemen-
tarnosti. Najboljše izrazno sredstvo sem našla v 
akrilnih barvah, ki delujejo lahko prav silovito. 
Tudi pri drugih slikarjih mi je všeč nezadržana 
paleta, na primer pri Zvestu Apolloniju, njegove 
eksplozije barv na platnih ustvarijo prav pretreslji-
vo razpoloženje.

Najljubše delo
Izrazito najljubšega dela nimam, morda bi izpo-

stavila serijo slik Soče. S to reko sem povezana vse 
življenje, mislim, da jo znam videti in ceniti njeno 
lepoto, kar skušam vedno znova prenesti v slikarsko 
pripoved. Morebiti bi spregovorila o sliki Soče, upo-
dobljene v smaragdnih in turkiznih odtenkih, ob-
dane s skalami neponovljivih oblik. Struga je spe-
ljana v strme bregove, ki v jesenski svetlobi žarijo 
v toplih, živih barvah in so privlačen kontrast hla-

dni, divji reki. Sliko sem ustvarjala ob Soči in se 
osredotočala na njeno prekrasno barvitost in bur-
no, igrivo valovanje. Doživetje je bilo popolno.

Sodelovanje
Že dvajset let sem članica Društva slikarjev 

amaterjev Tolmin (DSAT) in v tem času sem ime-
la plodne stike s tremi mentorji, ki sem jim hvale-
žna za strokovne komentarje in koristne nasvete. 
Prav tako sem hvaležna svojim kolegom. V društvu 
sem spoznala veliko zanimivih ustvarjalcev, s ka-
terimi si izmenjujemo dragocene izkušnje. Njihova 
dela me vedno znova presenečajo in navdihujejo. 
Sodelujem na razstavah v okviru društva, samo-
stojno pa sem razstavljala dvakrat.

Nabiranje znanja
Na začetku svojega intenzivnejšega slikarskega 

obdobja sem se udeležila obsežnih tematskih te-
čajev pod vodstvom Toneta Račkija, šole risanja 
Franca Goloba, kreativnih delavnic v Šmartnem v 
Brdih in še nekaterih. Tudi vsako sodelovanje na 
slikarskih kolonijah in ekstemporih vedno pusti 
spodbudne sledove. Sicer pa so mi v oporo litera-
tura o slikanju in pogosti obiski razstav. 

Danica pozna trenutke sreče, a ve, da življenje 
hitro izstavi račun zanje. Zato ne pričakuje preveč, 
in gospa Sreča jo včasih preseneti z nasmehom, 
za kar ji je neizmerno hvaležna. Vedno bolj.
Pogovor pripravila Dea Volarič, DSAT

DANICA KRAVANJA nam sporoča, da lepote ni nikoli preveč. Foto: iz domačega albuma
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Indija, zadnja na spisku

AzijaTmin (6)

Letenje z jadralnimi padali v indijski Himalaji 
je bila pravcata poslastica. Živela sva kot pti-
 ci. Z njimi sva delila nebo, termiko, se z 

njimi družila in tako kot one spala na vrhovih 
hribov. Nisva si želela v dolino, zato sva polnih 
deset dni s prijatelji prebila v naravi. Tu ne voda 
ne hrana nista problem. Vodo najdeš praktično 
povsod. Majhne postojanke (»čaj shopi«) pa so 
nam bile prav tako povsod na voljo, ne glede na 
to, da govorim o nadmorski višini 2.800 metrov. 
Te so nam nudile vse, kar ponujajo trgovci v doli-
ni. Tudi suhih vej se ni manjkalo in zato smo lah-
ko večere preživeli ob ognju, na katerem smo 
kuhali čaj, kitajske rezance in greli »čapate« (lo-
kalni kruh). Vmes smo se spustili v sotesko z iz-
viri tople vode, kjer smo se v bazenih, ki so jih 
naredili domačini, lahko namakali do zgodnjih 
jutranjih ur. 

Hote ali nehote spoznaval osnove 
budizma

Vendar pa v teh krajih vedo povedati, da brez 

Indija je bila zadnja dr`ava na mojem spisku tistih, ki sem jih `elel obiskati. Zanimiva se mi je zde-
la predvsem zato, ker baje v njej domuje najve~ religij na svetu. Ker sem se po~util na tem podro~ju 
zelenega, sem se po eni strani bal zme{njave, po drugi pa nisem `elel zamuditi ni~esar. Vedel sem, 
da vsaka izmed religij v sebi skriva modrosti in preproste napotke za `ivljenje, stare tiso~letja. Ven-
dar je ponovno obveljal rek: »^lovek obra~a, Bog obrne«. Tako sva s Sa{o Mihevc, mojo sopotnico, v 
Indiji ostala precej dlje, kot sva sprva na~rtovala …

EDEN IZMED HINDUISTIČNIH VOJŠČAKOV ’Naga Baba’, v ozadju na sliki podoba božanstva Shive

spoštovanja bogov pač ne gre. To so zatrjevali tudi 
piloti, ki so menda zaradi letenja nad hinduistič-
nimi templji v usnjenih čevljih izgubili dragoceno 
opremo. K sreči so jo kasneje, ko so se baje bogo-
vom opravičili, dobili nazaj. 

Čeprav sem se na poti v te kraje sam pri sebi 
zaobljubil, da se bom udeležil učenja budističnega 
vodja Dalajlame in se seznanil z osnovami budiz-
ma, sem vmes na to zaradi odličnih letalnih pogojev 
nekoliko pozabil. A že naslednje jutro sem moral 

Utrinki

»GORELA« JE BREGINJSKA 
[OLA
Breginj – Podružnična šola (PŠ) 
ima v vasi pomembno vlogo, saj vpli-
va na kulturno in družabno življenje. 
Učenci podružnic s svojim delom 
ohranjajo dediščino okolja, v kate-
rem živijo, razvijajo svojo identiteto 
ter identiteto kraja. Vse to pa jim 
uspeva skozi tesno povezanost z 
okoljem in s sodelovanjem z različni-
mi društvi. Tako je tudi na najzaho-
dnejši slovenski podružnični šoli v 
Breginju, ki jo letošnje šolsko leto 
obiskuje 15 učencev od prvega do 
petega razreda ter 11 vrtičkarjev. 
Njihovo dolgoletno povezovanje in 
sodelovanje z različnimi društvi v 

kraju se kaže na vsakem koraku.

Učenci in kolektiv podružnične šole 
so preživeli zelo zanimiv dopoldan 
skupaj s člani Prostovoljnega gasil-
skega društva (PGD) Breginj, ki je v 
letu 2010 praznovalo svojo 30-letni-
co. V sklopu tega je na šoli namreč 
potekal dan varnosti. Prizadevni ga-
silci PGD Breginj so učencem po-
pestrili učne ure z gasilsko vajo in 
predstavitvijo svojega dela.

Po scenariju gasilske vaje je zagore-

PO SCENARIJU GASILSKE VAJE je zagore-
lo v šolski kuhinji, kjer se je vnelo olje. Požar 
se je razširil in hitro je bilo treba ukrepati. Za-
tulile so gasilske sirene. Učenci so se varno 
umaknili iz šolskih prostorov, kjer sta ostala 
ujeta učenec in kuharica … Foto: arhiv šole
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SREČANJE Z BUDISTIČNIMI MENIHI na poti s hriba v dolino, potem ko sem strgal vrvice na padalu

TIBETANSKI OTROK družine, pri kateri sva preživela mesec 
in pol v tibetanski koloniji Bir v Indiji

v dolino peš, saj sem pri vzletu poškodoval vrvice 
padala. Naslednje tri dni sem tako – še sam ne vem 
dobro ali hote ali nehote – dneve preživljal med 
budisti ob poslušanju njihovega verskega vodja. 

»Naga Baba«
Iz knjige City of Djeinns sem uspel razbrati, da 

je bil New Delhi v času Mughalskih vladarjev in 
kasneje Angležev živo, bogato in čudovito mesto. 
Umazana, glasna in na trenutke nadležna okolica 
starega dela mesta nama s Sašo ni bila preveč všeč, 
zato se v današnji indijski prestolnici nisva predol-
go zadrževala. 

Sva pa zato obiskala sveto mesto Haridwar ob 
reki Ganges in to ravno v času enega izmed naj-
večjih hinduističnih praznikov Kumh Mela, kamor 
romajo verniki vseh vej hinduizma. Tu se poklo-
nijo Shivi, enemu izmed treh najvišjih božanstev 

hinduizma, saj verjamejo, da je v tem kraju shra-
njen odtis njegovega stopala. Okopajo se v Gange-
su, kjer se duhovno očistijo. Da gre za velik dogo-
dek, govori podatek, da se je prvega tega praznika 
v tem tisočletju udeležilo okoli 100 milijonov ver-

nikov – med njimi tudi hinduistični vojaki. To so 
možje in žene, ki so svoje življenje posvetili veri 
z nalogo varovati dostojanstvo hinduistične vere. 
Ko smo izrekli »Naga Baba«, kot se imenujejo, se 
je marsikateri Indijec zdrznil. Razložili so nam, da 
ti ljudje ne nosijo oblačil, temveč se grejejo ob 
ognju ali pa so zaviti v odeje. Z njihovimi v sivo 
pepelnato barvo pobarvanimi telesi, dolgimi lasmi 
in brado so videti kot divjaki, a so me kljub temu 
povsem prevzeli. Pa da ne bo pomote – to ni pust 
ali kaj podobnega. 

Naga Mahanta Nigananda Saraswati, katerega 
gostje smo bili tiste noči, živi v indijski Himalaji, 
natančneje v provinci Jammu in Kashmir na seve-
rozahodu Indije. Ljudje ga spoštujejo in prihajajo 
k njemu po nasvete ter ga prosijo za ozdravitev 
sebe ali svojih bližnjih, v zameno pa mu prinašajo 
živež. S svojim sovrstnikom živi v jami in to tudi 

pozimi, ko zapade sneg. Iz svojih jamarskih izku-
šenj sicer vem, da je pozimi v njih dosti bolj pri-
jetno kot zunaj na snegu, vendar si kljub temu ne 
predstavljam, da bi brez obleke preživel zimo na 
primer v Pološki ali Dantejevi jami. Naše none in 

nonči bi nam znali povedati marsikatero zgodbo, 
ki je krožila skozi generacije o podobnih ljudeh v 
naših krajih, saj se ne manjka niti jam niti arheo-
loških najdb. V znak spoštovanja sem Naga Ma-
hanti ob slovesu želel stisniti roko, vendar ti ljudje 
ne želijo, da se jih dotikaš. Njegova visoko vzdi-
gnjena roka in odprta dlan je pomenila blagoslov 
za srečno pot. 

^e '~e{ domov, potem ne jezi »malih 
bogov«

Pilot letala je bil na moč začuden, ker nam le-
tališke oblasti, potem ko je mehanik že ročno po-
gnal enega izmed motorjev našega letala, nikakor 
niso želele dati blagoslova za vzlet. »Prvič slišim 
za te zakone,« je godrnjal, meni pa je bilo vse 
kristalno jasno. Stali smo namreč zaradi mene, saj 
sem tik pred odhodom na letalo v jezi vodji poli-
cije izrekel kar nekaj pikrih. Razkurili so me nje-
govi podrejeni, ki so se pred tem dobesedno poi-
gravali z menoj. Ob vsem skupaj pa me je motilo 
še njihovo varovanje. Na koncu sem resno zahteval 
knjigo pritožb, ki jo nadrejeni v Indiji menda skrb-
no prebirajo, čeprav sem po drugi strani vedel, da 
je nikoli ne bom dobil. Po treh urah čakanja so se 
»mali bogovi« pomirili in s Sašo sva med oblaki 
končno zajadrala nazaj proti domu. (Konec)
Besedilo in foto: Tadej Beguš

Utrinki

lo v šolski kuhinji, kjer se je vnelo 
olje. Požar se je razširil in hitro je bi-
lo treba ukrepati. Zatulile so gasilske 
sirene. Učenci so se varno umaknili 
iz šolskih prostorov, a v šoli sta osta-
la ujeta učenec in kuharica. Vešči 
breginjski gasilci so ju naposled re-
šili in pogasili požar, hkrati pa mla-
dim nadebudnežem nazorno prika-
zali, kaj se lahko zgodi, če pozabi-
mo olje na štedilniku in ga poskuša-
mo pogasiti z vodo. Sledil je prikaz 
gašenja z gasilnim aparatom na prah 
in ogled gasilske opreme. Za konec 
so se učenci lahko preizkusili tudi v 
gasilskih spretnostih in zaigrali pravi 
gasilski nogomet.

Na uspešni gasilski vaji, ki je navdu-

šila breginjske šolarje, je sodelovalo 
okoli 15 gasilcev PGD Breginj, ki si-
cer šteje blizu 40 članov. Pri akciji 
so sodelovali tudi mlajši gasilci, ki so 
nekoč obiskovali breginjsko podru-
žnico in prve gasilske veščine usva-
jali kot šolarji v domačem kraju. Le 
še dokaz več, kako pomembna je 
lahko majhna podružnica pri ohra-
njanju življenjskega utripa v vasi. 
Tatjana Terlikar, vodja PŠ Breginj

VEDNO PRIPRAVLJENI
Kobarid – V mesecu požarne var-
nosti gasilci že tradicionalno prever-
jajo operativno sposobnost in sku-
pno delovanje sil za zaščito, reševa-

nje in pomoč. Gasilska zveza (GZ) 
Kobarid je za to priložnost izvedla 
taktično vajo s predpostavko požara 
in težke delovne nesreče, ki so jo 
naslovili Žaga.

Vaja se je začela z domnevo, da je 
delavec pri vzdrževalnih delih na ža-
gi v bližini Kobarida z varilnim apara-
tom povzročil eksplozijo prahu in ža-
govine. Eksplozija ni prispevala le k 
požaru in poškodbam transportnega 
traku, temveč je hlodovina poleg 
težko poškodovanega vzdrževalca 
pod seboj pokopala še delavca na 
traku. Na mesto požara in nesreče 
so v nekaj minutah prihiteli gasilci 
Prostovoljnega gasilskega društva 
(PGD) Kobarid. Zaradi hitre širitve 

požara in okrepljene intervencije re-
ševanja težko poškodovanih je po-
veljnik Marjan Stres zahteval še po-
moč PGD Breginj in Drežnica. 

Vaje se je udeležilo več kot 40 
gasilcev vseh treh PGD GZ Kobarid 
z osmimi vozili in opremo za 
reševanje v najzahtevnejših pogojih.

Uspešno izvedeno vajo, ki je prispe-
vala k praktičnim izkušnjam in pre-
verjanju tehnike, si je ogledalo več 
domačinov najrazličnejših starosti, ki 
so občudovali pogum, spretnost in 
nesebičnost mladih ter njihovih ne-
koliko starejših in zato tudi bolj izku-
šenih kolegov.
Pavel Četrtič
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Kamensko voja{ko pokopali{~e
Na Kamnem je bilo ob dana{njem civilnem pokopali{~u med prvo svetovno vojno italijansko 
voja{ko pokopali{~e. Na njem je bilo pokopanih 1.897 vojakov: 1.731 italijanskih, 40 avstroogrskih 
in 126 vojakov neznanih narodnosti. Ve~ina je padla na pobo~jih Mrzlega vrha in Slemena ali umr-
la v bli`nji voja{ki bolni{nici.

P o vojni so se italijanske oblasti 
odločile številna manjša poko-
pališča prekopati in posmrtne 

ostanke italijanskih vojakov prenesti 
v kostnico v Kobaridu, ki je bila ure-
jena leta 1938. Avstroogrske vojake 
pa so pokopali na vojaškem pokopa-
lišču na Ločah pri Tolminu. O nek-

NEKDANJE VOJAŠKO POKOPALIŠČE DA-
NES – O njem pričajo le še ostanki portalov 
vhodnih vrat in spominski relief brigade Emi-
lia. Foto: Mateja Kutin

Levo: SPOMINSKI RELIEF BRIGADE EMI-
LIA z napisom »AI CADUTI DELLA BRIGATA 
EMILIA MCMXVI« (Padlim iz brigade Emilia 
1916) je v devetdesetih letih preteklega stole-
tja skoraj popolnoma razpadel. Foto: Mihael 
Uršič, arhiv Ustanove Fundacije »Poti miru v 
Posočju«

ITALIJANSKO VOJAŠKO POKOPALIŠČE NA KAMNEM, kjer je bilo med prvo svetovno vojno 
pokopanih 1.897 vojakov, je stalo ob današnjem civilnem pokopališču. Foto: arhiv KS Kamno

danjem pokopališču danes pričajo le 
še ostanki portalov vhodnih vrat in 
spominski relief brigade Emilia z na-
pisom AI CADUTI DELLA BRIGATA 
EMILIA MCMXVI (Padlim iz brigade 
Emilia 1916), ki je v devetdesetih le-
tih preteklega stoletja skoraj popol-
noma razpadel. Ustanova Fundacija 

»Poti miru v Posočju« je na pobudo 
domačinov jeseni očistila ostanke 
pokopališča. Pripravila je tudi infor-
mativno tablo, ki bo v kratkem po-
stavljena.

Mateja Kutin
Vir: Ufficio storico dello Stato maggiore dell’ 
Esercito, Rim

Utrinki

GIMNAZIJCI ZA^ELI Z 
NOVIM EVROPSKIM 
PROJEKTOM 
Tolmin – Gimnazija Tolmin je spo-
mladi pridobila sredstva na razpisu 
za nov dvoletni evropski projekt v 
okviru akcije Comenius – šolska 
partnerstva. Že naslov projekta Moj 
glas – demokracija v akciji pove 
njegov cilj: mlade aktivirati za dejav-
no vključevanje v domače okolje in 
uveljavljanje njihovih zanimanj.

Na Gimnaziji Tolmin smo lani gostili 
uvodno delavno srečanje mentorjev 
šol iz sedmih držav, sodelujočih v 
projektu. V okviru srečanja smo pri-
pravili načrt dela za prvo leto. Osre-
dnja tema projekta je demokracija 
na šolski ravni, zato bodo dijaki sku-

šali aktivirati delovanje dijaške sku-
pnosti ter prispevati k njeni vključe-
nosti v delovanje šole. Svoje ugoto-
vitve, akcije in dosežke bodo izme-
njevali z dijaki partnerskih šol iz Irske, 
Islandije, Romunije, Španije, Turčije 
in Velike Britanije, in sicer na posebej 
za projekt postavljenem »e-twinning 
portalu«. Predstavitve posameznih 
šol, akcije in izdelki pa bodo objavlje-
ni na spletni strani projekta, do kate-
re bo mogoče dostopati tudi preko 
spletne strani Gimnazije Tolmin. Poleg 
tega bodo dijaki sodelujočih držav 
izdelovali slovarček besed svojega 
jezika, z likovnimi izdelki upodabljali 
razumevanje demokracije in pravice 
do uveljavljanja svojega mnenja, iz-
delki pa bodo ob koncu projekta 
predstavljeni tudi v posebni brošuri.

SREČANJE MENTORJEV, sodelujočih v dvoletnem evropskem projektu v okviru akcije Come-
nius – šolska partnerstva. Foto: arhiv Gimnazije Tolmin
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^: ^epovan, 
^ezso~a in ^iginj

Čépovan -ána m (krajevno ime 
V 13°48’ S 46°3’), v Čepovánu, 
pridevnik čepovánski, prebivalsko 
ime Čepovánec, -nka, italijansko 
Chiapovano, nemško Tschepobon, 
starejši zapisi: 1eta 1301 Kampo-
wan, leta 1377 Zampuano, leta 
1507 Tschepawan.

Morda prevzeto iz nekega ro-
manskega refl eksa za latinsko 
*clampuânum,1 kar je lahko soro-
dno z latinskim krajevnim ime-
nom Clampçtia. Druga možnost 
je domneva o izposoji iz neke 
tvorbe iz furlanskega ciamp < la-
tinskega campus ‘polje’.2

Čezsóča -e ž (krajevno ime V 
13°33’ S 46°19’), v Čezsóči, pri-
devnik čezsóški (vodno ime Če-
zsóški pôtok), prebivalsko ime 
Čezsóčan, -ka, starejši zapisi: leta 
1306 in 1338 ultra Isontium, leta 
1377 Villa de Vitra Lisoncij.

Izpeljano iz predložne zveze čez 

Sočo, ker kraj, gledano iz Bovca, 
leži onkraj Soče.3

Čigínj -a m (krajevno ime V 
13°43’ S 46°10’), na/v Čigínju, pri-
devnik čigínjski, prebivalsko ime 
Čigínjec, -njka, starejši zapisi: 1eta 
1302 in uilla Celgini, leta 1377 in 
Çilginj, de Çilginj.

Ime etimološko ni pojasnjeno, 
vendar je zelo verjetno roman-
skega izvora, morda iz nekega 
romanskega refl eksa za latinsko 
calcînus ‘kamnit, apnenčast’, kar 
je pridevnik od calx ‘kamen, 
apnenec’.4

Opombe: 
1 Kelemina, SR IV, 185.
2 Tako Vasmer, ZSlPh. V, 285. Iz tega 
krajevnega imena je izpeljan izumrli 
priimek *Čepovanec, ki je 1eta 1591 na 
Šentviški Gori zapisan kot Chiapoaniz 
(Torkar, Mag., 56).
3 Bezlaj, SVI I, 118 s.
4 Kelemina, SR IV, 184; Bezlaj, SVI I, 119.

Vir: SNOJ, Marko 2009: Etimološki slovar 
Slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana: 
Modrijan založba, d.o.o., in Založba ZRC.

Zemljepisna imena po etimolo{ko EPIjeva knji`na polica

Ciril Kosma~ – 
»… ~lovek ne `ivi 
samo od kruha …«

Septembra se je z literarnim veče-
rom v Knjižnici Cirila Kosmača Tol-
min zaključil literarni natečaj, ki ga 
je Javni sklad RS za kulturne dejav-
nosti pod naslovom Ciril Kosmač – 
»… človek ne živi samo od kruha …« 
razpisal v začetku leta. Bil je del Ko-
smačevega leta, s katerim so obeleži-
li stoletnico rojstva in 30. obletnico 
smrti pisatelja Cirila Kosmača.

Izbor literarnih prispevkov je pred-
stavljen v knjižici, ki so jo predstavili 
na literarnem večeru. Kot je v spre-
mni besedi zapisala Nevenka Janež, 
ki je besedila izbrala, so na natečaj 
»prispela dela domačih avtorjev, ti-
stih, ki jih je življenje odneslo od tod 
in se sem (kot pisatelj) vračajo, pa 
tudi tistih, ki živijo v nekih drugih 
krajih in dolinah.« Pri izboru jo je 
vodilo to, da so z razpisom želeli »do-
živeti« naše doline in pisce navdihni-
ti s Kosmačevimi deli. Pesmi in pro-
zna dela 27 avtorjev so opremljena s 
fotografijami Kosmačeve doline, ki so 
nastale skozi oko fotografskega apa-
rata Martina Rovščka - Tinkija.

NASLOV: Ciril Kosma~ – »… ^lo-
vek ne `ivi samo od kruha …«: iz-
bor prispevkov – literarni nate~aj 
2010. UREDILA: Silva Seljak. IZ-
DAL: Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, Obmo~na izpostava 
Tolmin. KRAJ IN LETO IZDAJE: Tol-
min, september 2010. FORMAT: 
14 x 20 cm. [T. STRANI: 68.

S fibulo v fabulo
Pokrajinski muzej Koper je lani iz-

dal dvojezični (slovenski in italijan-
ski) katalog potujoče razstave S fibu-

Utrinki

V prvem letu projekta so bili k sode-
lovanju povabljeni gimnazijci 2. in 3. 
letnika. Najbolj dejavni se bodo v 
tem času tudi srečali s svojimi vrstni-
ki, in sicer marca v Liverpoolu in Du-
blinu, aprila v Reykjaviku, prihodnje 
leto pa jih čaka še pot v Španijo, 
Turčijo in Romunijo. 
mag. Branka Hrast Debeljak, 
koordinatorica Comenius projekta, 
Gimnazija Tolmin

TISTI POMLADNI DAN JE BIL 
LEP
Tolmin – Med zadnjimi prireditvami v 
sklopu projekta Leto 2010, Kosma-
čevo leto, so v Knjižnici Cirila Ko-
smača Tolmin z umetniško interpre-
tacijo Kosmačeve besede predstavili 
monografijo Ciril Kosmač 1910–
1980 Tisti pomladni dan je bil lep. 
Poleg predstavnikov organizatorjev 
letošnjega »Kosmačevega leta«, Ko-
smačeve hčerke Nanče Kosmač 
Kogej in urednice monografije Nele 
Malečkar se je zbralo veliko število 

obiskovalcev, ki so dodobra napolni-
li avlo tolminske knjižnice. 

Nasploh se je v tem letu zvrstilo ogro-
mno prireditev, od spominskih sre-
čanj, razstav, simpozijev, natečajev, 
branj do gledališke predstave, kot 
pika na i pa je pri založbi Mladinska 

MED ZADNJIMI PRIREDITVAMI V KOSMAČEVEM LETU 2010 SO V KNJIŽNICI CIRILA KO-
SMAČA TOLMIN PREDSTAVILI MONOGRAFIJO O PISATELJU (na sliki: z urednico Nelo Ma-
lečkar se je pogovarjala direktorica knjižnice Jožica Štendler). Kosmačevo leto je zaključil 
zborovski koncert Tiho Idrijca šumi, na katerem so nastopili zbori povezani s Kosmačevo druži-
no, ki so združeno predstavili tudi noviteto Kosmačev pomladni dan avtorjev Milana Ježa in 
Mateja Kavčiča. Foto: arhiv Knjižice Cirila Kosmača Tolmin

knjiga izšla še omenjena monografija, 
ki skuša v besedi in sliki čim bolj ce-
lostno zajeti Kosmačev literarni opus, 
življenjsko pot in osebnost, kot so jo 
videli in doživeli njegovi sodobniki.
Jožica Štendler, direktorica Knjižnice 
Cirila Kosmača

TURNEJA TOLMINSKIH 
GLASBENIKOV
Essen (Nem~ija), Strasbourg 
(Francija) in Tolmin – Člani tolmin-
skega pihalnega orkestra in Jazz 
Punt Big Banda (JPBB), ki je 5. de-
cembra lani s koncertom na odru 
tolminskega kinogledališča obeležil 
svojo petletnico, so se pred časom 
odpravili na kratko turnejo po Fran-
ciji in Nemčiji. Glasbeniki so potova-
nje izkoristili za predstavitev svojih 
zasedb in domačega kraja, spozna-
vanje institucij Evropske unije ter 
krepitev skupinskega duha.
Najprej so se ustavili v francoskem 
Strasbourgu. Po ogledu pomemb-
nejših znamenitosti, kot sta na pri-
mer mogočna gotska katedrala in 
mestno središče, ki ga je UNESCO 
zaščitil kot svetovno kulturno dedi-
ščino, so vstopili še v stavbo Evrop-
skega parlamenta, kjer se sprejema-
jo najpomembnejše odločitve na 
evropski ravni. Na naslednjem po-
stanku – v Parku Evropa, največjem 
nemškem adrenalinskem parku – so 
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lo v fabulo, ki so ga podnaslovili Fi-
bule iz Istre, s Krasa, iz Notranjske in 
Posočja med prazgodovino in zgo-
dnjim srednjim vekom. Razstava je 
skupen projekt Pokrajinskega muzeja 
Koper, Arheološkega muzeja Istre iz 
Pule, Mestnega muzeja iz Trsta, Go-
riškega muzeja, Notranjskega muzeja 
Postojna, Pokrajinskega muzeja Ptuj-
Ormož, Pomorskega muzeja »Sergej 
Mašera« Piran in Tolminskega muze-
ja. Kot je v uvodu zapisal mag. Ra-
dovan Cunja, je bil namen razstave 
»predvsem prikazati bogastvo oblik 

in razvoj fibul skozi dve tisočletji, od 
njihovega pojava v pozni bronasti 
dobi do konca zgodnjega srednjega 
veka, in nenazadnje tudi spodbuditi 
nadaljnje raziskave tovrstnega gradi-
va.« Spremljajoči razstavni katalog 
poleg fotografij razstavljenih fibul in 
podatkov o njih vsebuje tudi predsta-
vitve različnih oblik fibul. Sicer pa je 
za njegovo lično oblikovno podobo 
poskrbela oblikovalka Ana Hawlina, 
za fotografije razstavnih predmetov 
pa etnolog Tolminskega muzeja Mar-
ko Grego.

NASLOV: S fibulo v fabulo: fibule 
iz Istre, s Krasa, iz Notranjske in 
Poso~ja med prazgodovino in 
zgodnjim srednjim vekom. URE-
DILA: Radovan Cunja in Miha 
Mlinar. IZDAL: Pokrajinski muzej 
Koper. KRAJ IN LETO IZDAJE: Ko-
per, 2010. FORMAT: 21 x 29,7 cm. 
[T. STRANI: 143.

Ciril Kosma~ – 
Tisti pomladni dan je 
bil lep

Ob zaključku projekta Leto 2010 – 
Kosmačevo leto so konec oktobra v 
tolminski knjižnici predstavili mono-

grafijo Ciril Kosmač – Tisti pomladni 
dan je bil lep. Knjiga združuje doku-
mente, zbrala jih je Nela Malečkar, 
pisma Venu Pilonu, kratke pripovedi 
in odlomke (Iz moje doline; zbrala 
Helga Glušič), pričevanja in biblio-
grafijo Cirila Kosmača (zbral Matjaž 
Hočevar). Raznovrstno dokumentar-
no gradivo, fotografije, rokopisi in 
pisma prikazujejo življenjsko pot pi-
satelja, prevajalca, dramaturga in 
urednika. Na tem mestu so prvič ob-
javljeni številni dokumenti, med nji-
mi tudi pisma Venu Pilon, pričeva-
nja, ki so že bila objavljena in tista 
neobjavljena – napisali so jih Kosma-
čevi sodobniki, ki so pisatelja osebno 
poznali. Med pričevanji najdemo tudi 
opise literarnih srečevanj s Kosmačem 
in spomine na otroštvo, ki jih je za-
pisala pisateljeva hči Nanča Kosmač 
Kogej. V njenem prispevku Spomini 
iz otroštva preberemo, kako se je v 
najstniških letih spremenil njen po-
gled na očeta:

»Knjige so me obdajale od rojstva, 
police z njimi so bile ob vseh stenah. 
‘Brati je treba, da si razširiš obzorje,’ 
je vedno govoril. Nekje na začetku 
mojih najstniških let se je strinjal, da 
je čas za branje Tantadruja.

In ko sem prebrala Tantadruja do 
konca, zadnjo stran …

Morda sem prvič pogledala svojega 
očeta z drugimi očmi.

Živo sem se spominjala tiste noči, 
kot se je še danes.«

NASLOV: Ciril Kosma~ – Tisti po-
mladni dan je bil lep. Dokumenti, 
pisma, ~rtice, pri~evanja. UREDI-
LA: Nela Male~kar. IZDALA: Mla-
dinska knjiga. KRAJ IN LETO IZ-
DAJE: Ljubljana, 2010. FORMAT: 
23 x 29 cm. [T. STRANI: 283.

Knjižno polico napolnila: Mateja Kutin

Utrinki

se tolminski glasbeniki s svojim pro-
gramom predstavili tudi obiskoval-
cem parka.

Za zaključek so se ustavili še v nem-
škem mestu Essen, kjer so jih spre-
jeli nemški Slovenci, organizirani v 
izredno dejavno društvo – člani dru-
štva namreč redno organizirajo 
športne in kulturne aktivnosti, name-

njene ohranjanju slovenske kulture 
in jezika. Obe gostujoči zasedbi sta 
jim pri tem pomagali z izvedbo slo-
venskih skladb ter se jim na ta način 
zahvalili za izkazano gostoljubje.

Lansko gostovanje, ki ni bilo prvo v 
takšni sestavi, saj so skupaj gosto-
vali že v Avstriji, Grčiji, Italiji, Novem 
Sadu in po Siciliji ter Španiji, prav 

gotovo ni bilo zadnje. Zasedbi, v ka-
terih je razlika med najstarejšim in 
najmlajšim članom kar 64 let, na-
mreč stalno preigravata kakovostno 
glasbo, zato sta povsod dobro spre-
jeti. Za popestritev skrbita tudi v do-
mačem kraju – v decembru že kar 
tradicionalno zabavata Tolmince.
Petra Pavšič

PREPEVAJO @E DVE 
DESETLETJI
Most na So~i – Polnih 20 let je mi-
nilo, odkar je prvič nastopil MePZ 
»Zdravko Munih« Most na Soči. Ti-
stega dne je novoustanovljeni zbor s 
svojim predstavitvenim koncertom 
povsem napolnil mostarski hotel. 
Pobudnik za njegovo ustanovitev je 
bil domačin z Mosta na Soči, pri-
znan slovenski dirigent Marko Mu-
nih. Zbor je poimenoval po svojem 
očetu Zdravku Munihu, prav tako 
priznanem zborovodji in organistu. 
Munih je svoje mesto kmalu prepu-
stil mlajšim in obetavnim zborovodki-

njam – za njim so mostarski zbor vo-
dile še Mojca Šorli, Urška Rutar in 
še vedno aktualna zborovodkinja 
Mirjam Klinkon.

Ob ustanovitvi je sestav štel 29 pevk 
in pevcev, danes jih prepeva 33, v 
najboljših časih pa jih je na odru sta-
lo celo več kot 50. Prihajajo z Mosta 
na Soči in iz okoliških vasi, iz Trebu-
še, Tolmina, Idrskega, Šentviške 
planote in Baške grape. MePZ 
»Zdravko Munih« Most na Soči so-
deluje na vseh območnih revijah 
Zgornjega Posočja in vsakoletni re-
viji Primorska poje, nepogrešljivi so 
na mnogih tradicionalnih proslavah 
in drugih dogodkih. Večinoma pre-
pevajo skladbe domačih skladate-
ljev, uglasbena besedila Simona 
Gregorčiča in priredbe ljudskih pe-
smi. Leta 1995 so z Radiem Slove-
nija posneli samostojno avdio kase-
to z naslovom Nazaj v planinski raj, 
dvakrat so peli tudi v ljubljanskem 
Cankarjevem domu – ob 60-letnici 
maestra Marka Muniha in skupaj z 
drugimi posoškimi zbori na osrednji 

ČLANI TOLMINSKEGA PIHALNEGA ORKESTRA IN JAZZ PUNT BIG BANDA na kratki turneji 
po Franciji in Nemčiji. Foto: Miha Vehar
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SKRTEL d.o.o. – trgovina mobitmin
URNIK: ponedeljek–petek: 9.00–12.30 in 14.00–18.00, sobota: 9.00–12.00

t: 05/38-11-000, m: 051-360-450, e-naslov: mobi.tmin@siol.net
Trg maršala Tita 11, 5220 Tolmin

1 € akcijska cena pri Debitelu

55 € prosta prodaja

5 € akcijska cena pri Mobitelu

POOBLAŠČENI PRODAJALEC

pogoji nakupa so objavljeni na Debitelovi strani www.debitel.si

pogoji nakupa so objavljeni na Mobitelovi strani www.mobitel.si

Utrinki

prireditvi ob 100. obletnici smrti Si-
mona Gregorčiča.

Koncert ob lanskem jubileju, ki so 
ga 23. oktobra pripravili na mostarski 
osnovni šoli, je bil 154. po vrsti. Pev-
ke in pevci so nastopili tako pod vod-
stvom sedanje zborovodkinje Mirjam 
Klinkon kot pod taktirko ustanovitelja 
in prvega zborovodje Marka Muniha. 
Med koncertno pavzo sta se pred-

stavili mladi gostji – sestri Petra in 
Nika Kovačič na violini in klavirju. 
Ob tej priložnosti sta vodja tolminske 
izpostave Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti Silva Seljak in 
predsednica sveta te izpostave Ne-
venka Janež podelili Gallusove 
značke za dolgoletno delo na podro-
čju ljubiteljske glasbene dejavnosti.
Špela Kranjc

POUSTVARJALI SO FOLKLOR-
NO KULTURNO DEDI[^INO
Tolmin – Za kakovostno poustvarja-
nje ljudskega in plesnega izročila v 
folklornih skupinah je potrebno ustre-
zno znanje in spretno izvajanje plesnih 
korakov, gibov, pri čemer je treba 
obvladovati tudi prostor ter še marsi-
kaj drugega. Da bi bilo folklornim 
skupinam pri poustvarjanju tovrstne 

ZADOVOLJNI OBRAZI FOLKLORISTOV ob zaključku delavnice, ki jo je vodil priznani etnokore-
ograf Mirko Ramovš.

kulturne dediščine čim lažje, Območ-
na izpostava Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti (JSKD OI) Tolmin 
že vrsto let organizira delavnice, na-
menjene mentoricam in mentorjem 
ter plesalkam in plesalcem v folklornih 
skupinah. Na zadnji takšni delavnici 
se je zavrtelo 27 udeležencev. Sku-
paj s prof. Mirkom Ramovšem, pri-
znanim folkloristom in etnokoreolo-

MEPZ »ZDRAVKO MUNIH« MOST NA SOČI letos beleži 20. obletnico delovanja. Koncert ob 
tem jubileju so pripravili na mostarski osnovni šoli. Foto: Miha Mlinar
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gom na Glasbenonarodopisnem inšti-
tutu, najstarejšem inštitutu Znanstve-
noraziskovalnega centra Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti 
(ZRC SAZU), so preplesali plese, 
značilne za Tolminsko, Kobariško, 
Goriško in Cerkljansko-Idrijsko ob-
močje.
Besedilo in foto: Silva Seljak, 
JSKD OI Tolmin

VZPODBUDA SLOVENSKI 
GLASBENI SCENI
Tolmin – Sredi novembra lani so tol-
minsko kinogledališče napolnili ljubi-
telji slovenske glasbe. Majda Arh, 
Stane Mancini, Alfi Nipič in glas-
bene zasedbe Obvezna smer, Pepel 
in kri, Pop Design in Prizma so se 
odzvali povabilu radijske ekipe Alp-
skega vala in nastopili na koncertu 
Glasbene spominčice z legendami 
slovenske glasbe. Po besedah od-
govorne urednice Alpskega vala 
Špele Mrak je bil koncert organizi-
ran v »poklon poslušalcem in v 
podporo slovenski zimzeleni po-
pevki in slovenski glasbi nasploh«. 
Kot je še povedala, je »zamisel za 
koncert nastala pred časom, ko je 
zaživela tedenska glasbena oddaja 

v lokalnem programu Alpskega vala 
Glasbene spominčice. Koncept te 
oddaje je zasnovan večplastno, 
osnovna ideja je bila na sproščen 
način predstaviti znane in legen-
darne slovenske glasbenike ter jih 
približati poslušalcem skozi iskriv 
in iskren pogovor o slovenski glas-
beni sceni in preteklih glasbenih 
obdobjih ter seveda z glasbo. Od-
daja je še posebej namenjena po-
slušalcem starejše in srednje ge-
neracije, ki imajo radi slovenske zi-
mzelene melodije in jim sodobnej-
ša glasba, ki ima svoje mesto v 
ostalih oddajah, ni tako blizu.« Po 
20 izvedenih oddajah se je avtor 
Matej Kavčič s podporo radijskih 
sodelavcev odločil za izvedbo javne 
oddaje. Ta je z legendami slovenske 
glasbe potekala v živo, in sicer v 
sklopu nizko proračunskega kon-
certa, ki je bil večji del financiran s 
pomočjo sponzorjev in donacij.

Vsi legendarni glasbeniki, ki so v živo 
nastopili na odru Kinogledališča Tol-
min, so že bili gostje Glasbenih spo-
minčic. Na povabilo Alpskega vala, da 
zapojejo nekaj svojih največjih uspe-
šnic, so se odzvali z velikim veseljem 
in odobravanjem. Organizatorji so 
želeli s koncertom vzpodbuditi k po-

slušanju slovenske glasbe, ki se v ko-
mercialno usmerjenem medijskem 
prostoru, ki velikokrat daje prednost 
tujim izvajalcem in njihovim skladbam, 
dobesedno izgublja. Radijska posta-
ja Alpski val se temu skuša upreti, za-
to danes v svojem vsakodnevnem pro-
gramu poslušalcem ponuja več kot 
40 odstotni delež slovenske glasbe. 
Da je slednja še vedno zaželena, do-
kazuje skoraj povsem razprodana dvo-
rana Kinogledališča Tolmin, ki sprej-
me nekaj več kot 300 obiskovalcev. 

Sicer pa Alpski val, radio s statusom 
posebnega pomena, že dobro leto 
deluje v regionalni programski mreži 
Primorski val. Lokalnemu programu, 
ki poslušalcem zagotavlja seznanja-
nje z lokalnimi informativnimi, špor-
tnimi, izobraževalnimi, kulturnimi, 
mladinskimi in drugimi vsebinami, 
lahko prisluhnemo vsak dan med 16. 
in 20. uro na območju vseh treh po-
soških občin in občine Kanal ob So-
či ter območju sosednje Benečije. 
Uredništvo Alpskega vala

EDEN IZMED TREH VODITELJSKIH PAROV Mariša Bizjak in Boštjan Simčič s Pop Designi, ki 
so bili presenečenje večera. Foto: arhiv Alpskega vala

MLADI GASILCI PREIZKUSILI 
ZNANJE 
Podbrdo – Prostovoljno gasilsko dru-
štvo (PGD) Podbrdo je lani gostilo 
dvoje večjih tekmovanj gasilske mla-
dine. Člani so organizirali občinski 
gasilski kviz, kjer se je v treh katego-
rijah pomerilo 17 moštev iz PGD Tol-
min, PGD Most na Soči, PGD Dole-
nja Trebuša in PGD Podbrdo. Med 
mlajšimi pionirji je največ točk zbrala 

ekipa Podbrdo 1, sledili pa sta ji mo-
štvi PDG Tolmin in PGD Dolenja Tre-
buša. Med starejšimi pionirji je zma-
go slavilo moštvo PGD Podbrdo 1, 
drugi so bili predstavniki PGD Podbr-
do 2, tretji pa PGD Most na Soči. V 
kategoriji mladinci sta se pomerili le 
dve moštvi iz PGD Dolenja Trebuša, 
kjer so dekleta ugnala fante. 

Prvi dve moštvi iz posameznih kate-
gorij sta svoje znanje preizkusili na 

regijskem tekmovanju v gasilskem 
kvizu, ki je bilo 6. novembra v Pod-
brdu. Tega dne so parkirna mesta v 
kraju zasedla rdeča gasilska vozila, 
s katerimi je prišlo kar 28 ekip iz 15 
krajev občin Bovec, Cerkno, Idrija, 
Kobarid, Nova Gorica in Tolmin. Ve-
selje in smeh sta se kmalu prelevila 
v zagrizen boj za točke. Med mlajši-
mi pionirji, ki so sestavili devet mo-
štev, je največ točk zbrala trojka iz 
PGD Podbrdo, drugo je bilo moštvo 
PGD Tolmin, tretje pa moštvo iz 
PGD Zavratec. Za kategorijo starejši 
pionirji se je prijavilo kar 11 ekip. 
Neizmerno veseli sta bili moštvi Pod-
brdo 1 in 2, ki sta zasedli prvo in 
drugo mesto, tretje so si priborili 
tekmovalci iz PGD Nova Gorica. V 
kategoriji mladinci so med osmimi 
ekipami največ znanja pokazali mla-
di gasilci iz PGD Zakriž, ekipi PGD 
Dolenja Trebuša 1 in Dolenja Trebu-
ša 2 sta tokrat pristali na drugem 
oziroma tretjem mestu. Prvi dve eki-
pi iz posameznih kategorij sta svoje 
znanje pokazali še na državnem tek-
movanju. 

Organizatorji so bili zadovoljni, da 
sta obe prireditvi potekali v sprošče-
nem vzdušju in pristni tekmovalni za-
gnanosti, za kar so prav gotovo za-
služni tudi mentorji gasilskega pod-
mladka. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina

GASILSKI PODMLADEK IZ PODBRDA se je odlično odrezal na občinskem in regijskem tekmo-
vanju iz kviza. Foto: Alenka Zgaga

OGNJEMET RAZSVETLIL TUDI 
BA[KO GRAPO 
Podbrdo – Prihod novega desetletja 
so tako kot drugod pozdravili tudi v 
zgornjem delu Baške grape. V števil-
nih vasicah so namreč prav takrat 
zvezdnato noč razžarili bliskajoči 
ognjemeti. Najdlje je bila razsvetlje-
na pokrajina v Podbrdu, kjer je kra-
jevna skupnost (KS) svoje krajane in 
druge obiskovalce po desetih letih 
ponovno povabila na silvestrovanje 
na prostem. V ta namen so zadnji te-
den starega leta organizirali delavni-
co, na kateri je več kot 20 otrok in 
staršev izdelovalo okraske za novo-
letno jelko. Vodile so jo prostovoljke 
Jerca Dakskobler, Ajda Torkar 
Štenkler in Ana Wolf, ki so pripravi-
le ves potreben material in otroke za 
prizadevno delo tudi nagradile s pri-
srčno pogostitvijo.

Na silvestrsko popoldne so izdelane 
okraske obesili na smreko, ki so jo 
krajani postavili na športnem igrišču. 
Zvečer so se ob njej zbrali številni 
domačini ter ob prijetnem druženju 
in v radostnem razpoloženju priča-
kali novo leto. Skupaj s člani sveta 
KS jim je voščil tudi njegov predse-
dnik Tomaž Štenkler ter ob tej pri-
ložnosti izrazil željo, da bi se tako 
srečevali in bogatili kakovost življe-
nja v KS skozi vse leto. 
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina
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MESNE KROGLICE 
IZ JAGNJETINE 

S KROMPIRJEVIM 
PIREJEM

^as priprave: 
40 minut

Potrebujemo
600 g mletega jagnječjega 

mesa (vrat, pleče, flam …)

sol, poper, šatraj, timijan

600 g krompirja

30 g masla

60 g sladke smetane

100 g mleka

0,25 l jagnječje omake

zelenjavna priloga

Priprava
Iz mletega jagnječjega mesa z 

dodatkom začimb in zelišč 

naredimo mesno maso. Obli-

kujemo kroglice, ki jih nade-

vamo na papir za peko. Peče-

mo na 140°C približno 25 

minut. Če želimo bolj rahle 

kroglice, v maso vmešamo na 

kocke narezan navlažen kruh. 

Postrežemo s pire krompirjem 

in poljubno zelenjavno prilo-

go. Posebej v omačnici postre-

žemo jagnječjo omako.

Recept: Robert Merzel, 
kuharski mojster 

Foto: Mateja Kutin 

Recept je povzet iz knjižice receptov 
Jedi iz mesa drobnice, ki jo je v so-
delovanju s Posoškim razvojnim 
centrom (PRC) izdalo Društvo rej-
cev drobnice. Knjižico v pdf obliki 
lahko brezplačno dobite na spletni 

strani PRC-ja: www.prc.si

Utrinki

PIKAPOLONICE IN ŽABICE IZ TOLMINSKEGA IN VOLARSKEGA VRTCA so z zanimanjem 
prisluhnile čebelarski mojstrici Mariji Sivec, ki je otrokom na preprost in izčrpen način predsta-
vila življenje čebel. Sredi novembra so si tolminski vrtičkarji privoščili tudi medeni zajtrk, ki so ga 
pripravili v okviru dobrodelne akcije En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev. Foto: arhiv 
tolminskega vrtca

RECEPTOV JE VE^ IN VSI SO 
PRAVI
Tolmin – Turistično društvo (TD) Tol-
min je navkljub težavam, ki jih je or-
ganizatorjem povzročalo deževje, iz-
peljalo praznik frike. Izkazalo se je, 
da frika bolj kot na Mestnem trgu, 
kjer se je prireditev odvijala prvi dve 
leti, tekne v starem delu Tolmina. 
Predsednik društva Stojan Prezelj 
je zato v imenu organizatorjev zago-
tovil, da se bodo potrudili prireditev 
ohraniti na novi lokaciji – pri fontani 
v starem mestnem jedru.

Kot je še pojasnil Prezelj, so praznik 
frike v TD Tolmin prvič pripravili pred 
tremi leti, in sicer na željo in pobudo 
starejših Tolmincev, ki pogrešajo do-
godke te vrste, obenem pa na ta na-
čin želijo to tradicionalno in nekdaj 
zelo pogosto jed predstaviti širšemu 
krogu ljudi. Odziv obiskovalcev je bil 
že prvo leto zadovoljiv, danes pa 
lahko rečemo, da se je praznik frike 
»prijel« in da bo prireditev res posta-
la tradicionalna, kot so si jo organi-
zatorji tudi zamislili.

Tokrat je friko pripravljajo šest skupin 
iz Tolmina in okoliških vasi: TD Tolmin, 
Planinsko društvo Tolmin, Gasa, Re-
kreativno društvo Lahnica - Volarje, 

Letni vrt Pr’ Jakču, Športno-kulturno 
društvo Kaverna Gabrje. Vsako mo-
štvo je friko pripravljalo na svoj način, 
prevladoval pa je recept s krompirjem 
in domačim sirom na svinjski masti, 
le Volarci so to tradicionalno jed pri-
pravili z jajci in sirom. Čisto vsi »ku-
harji« so se strinjali, da je najpomemb-
nejša sestavina vsake dobre frike 
domač sir iz planinskega mleka. Pri-

reditev ni bila tekmovalnega znača-
ja, zato okusa frike niso ocenjevali 
člani strokovne komisije, ampak sa-
mo obiskovalci, ki jih na Trgu 1. ma-
ja ni manjkalo – k njihovemu velike-
mu številu je poleg okusnih frik pri-
pomogel tudi zanimiv spremljevalni 
program s plesom, saj so prav plesni 
večeri tisti, ki jih mnogi pogrešajo.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

PRAZNIK FRIKE so ljudje dobro sprejeli, zato ima prireditev vse možnosti, da postane tradicio-
nalna, kot so si jo organizatorji tudi zamislili. Udeleženci pa vedno znova dokazujejo, da so 
mojstri v pripravi frike.

^EBELICA DEBELICA IN 
MEDENI ZAJTRK
Tolmin in Volarje – Čebelica Debe-
lica, prisrčna predstava gledališča 
Ku-kuc, je na dan slovenskih čebe-
larjev razveseljevala otroke tolmin-
skega vrtca. V poučni predstavi so 
otroci na zanimiv in hudomušen na-
čin spoznavali življenje čebelice. 
Ker je čebelica Debelica tako zelo 
navdušila otroke iz skupine Pikapo-
lonice, smo se odločili, da sprejme-
mo povabilo otrok in njihovih vzgoji-
teljic s podružničnega vrtca na Vo-

larjih. Tamkajšnje Žabice so namreč 
medse povabile čebelarsko mojstri-
co Marijo Sivec iz Sužida, ki je s 
seboj prinesla veliko literature o če-
belah, slike ter številne čebelje iz-
delke. Čebelarska mojstrica Marija 
je otrokom na preprost in izčrpen 
način predstavila življenje čebel, 
otroci pa so prijetno presenetili s 
številnimi vprašanji. Med drugim jih 
je zanimalo, kako se čebele znajo 
vrniti v pravi panj, kako iščejo hrano 
in tudi zakaj pičijo. Čebelarka Marija 
nam je razdelila čebelji vosek, iz ka-
terega smo lahko zvili sveče, poka-

zala nam je tudi propolis in opisala 
njegove zdravilne učinke. Izvedeli 
smo veliko koristnih informacij: kak-
šen je slovenski panj, zakaj so če-
belice tako pomembne in kaj bi se 
zgodilo, če bi izginile z naših travni-
kov in gozdov. Poskusili smo tudi 
cvetni prah in dve vrsti slastnega 
medu.

Naše dejavnosti so se nadaljevale z 
medenim zajtrkom, ki je potekal v 
okviru dobrodelne akcije En dan za 
zajtrk med slovenskih čebelarjev. 
Z otroki smo pripravili pogrinjke, ku-
harice pa okusne namaze: medeno-
čokoladni namaz, med s cimetom, 
mandljev namaz z medom, skutni 
namaz z medom in orehi, rožičev 
namaz z medom in med z maslom. 
Toda to ni bil navaden zajtrk. Poleg 
čebelarjev in novinarke Špele Mrak 
so nas obiskale še nekdanja in se-
danja ravnateljica vrtca Majda Ma-
glica in Alenka Velušček, svetoval-
na delavka Katja Podobnik in kuha-
rice našega vrtca. Člani Čebelarske-
ga društva Tolmin so nam ob tej pri-
ložnosti podarili med in zgibanke, ki 
jih je v sklopu akcije izdala Čebelar-
ska zveza Slovenije, ter nam pred-
stavili pomen uživanja medu. Po 
vseh medenih doživljajih so spretni 
otroški prstki ob zaključku leta 
ustvarjali zgovorne izdelke, ki so 
krasili prostore vrtca.
Pomočnica vzgojiteljice Nada Bellomo 
in vzgojiteljica Dolores Jurman, VVZ 
Ilke Devetak Bignami Tolmin
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PESTER DECEMBER ZA 
MLAJ[E SELEKCIJE KK 
TOLMIN
Tolmin – Tako kot že vrsto let je ko-
šarkarsko dogajanje pionirskih se-
lekcij v Košarkaškem klubu (KK) Tol-
min v znamenju Sončkovega dne. 
Sami namreč sodimo med soorgani-
zatorje enega največjih dogodkov 
pod koši v Evropi. 

Pretekli december pa so nam pope-
strili tudi gostje iz Olimpiquea, ki pri-
hajajo iz francoskega Antibesa. V 
tem moštvu deluje tudi naš rojak To-
ne Jeram, prek katerega smo vzpo-
stavili odlične odnose z omenjenim 
klubom. Letos so mladi francoski 
košarkarji tudi prvič prespali pri dru-
žinah naših članov in lahko rečemo, 
da je bila to za vse skupaj prav zani-
miva izkušnja. Drugo decembrsko 
soboto sta se v dopoldanskih urah 
zvrstili prvi dve tekmi proti gostujoči 
ekipi, ki sodi med najboljše klube te 
generacije v Franciji. Kot zanimivost 
naj povemo, da so dan kasneje pre-
magali celo naše državne prvake Kr-
ko iz Novega Mesta. Naši fantje so 
se jim v prvi tekmi dobro upirali, v 
drugi pa so gostje proti naši mlajši 
ekipi zanesljivo zmagali. 

Sledil je nastop naših šest moštev 
na tradicionalnem, že 14. Sončkov-
em dnevu, kjer je imel prav KK Tol-
min med 108 moštvi iz devetih raz-

MLADI TOLMINSKI KOŠARKARJI S KOLEGI IZ FRANCIJE – Tokratni december so poleg tradicionalnega Sončkovega dneva tolminskim košar-
karjem popestrili še gostje iz francoskega Olimpiquea. V tem moštvu deluje tudi naš rojak Tone Jeram, s pomočjo katerega naj bi KK Tolmin juli-
ja 2011 v Tolminu prvič organiziral košarkarski kamp. Foto: Aleš Hvala

ličnih držav največje število ekip. 
Dve moštvi U-8 sta v osmih tekmah 
dosegli osem zmag, tri ekipe U-10 
so v 12 tekmah dosegle deset 
zmag, ekipa U-12 pa je v treh tek-
mah dosegla tri zmage. Nasprotniki 
naših moštev so bili iz različnih slo-
venskih, italijanskih, hrvaških in čr-
nogorskih klubov. V ponedeljek je 
ekipa U-12 odigrala še tekmo proti 
vrstnikom iz Makedonije Playmaker 
Skopje in doživela minimalen poraz.
Skupaj s Tonetom Jeramom načrtu-

jemo, da bomo v juliju 2011 prvič 
organizirali košarkarski kamp v Tol-
minu. Zamisel je, da bi se ga udele-
žili nekateri najboljši francoski in slo-
venski igralci ter najboljši igralci iz 
Tolmina. Vzpostavili smo že prve sti-
ke s posameznimi slovenskimi tre-
nerji mlajših kategorij, ki naj bi sku-
paj s francoskimi kolegi vodili kamp. 
Tako naj bi prihajalo do izmenjave 
strokovnega znanja med francosko 
in tako imenovano jugoslovansko 
šolo košarke, kamor Slovenija po 

načinu dojemanja košarkarske igre 
nedvomno tudi sodi. Zelo veliko ko-
rist bi prav gotovo lahko imeli tudi 
mladi tolminski trenerji. 

Čisto za konec pa še namig. V janu-
arju se nam obeta presenečenje, 
povezano z nastopom prvega Tmin-
ca v novi »stožiški lepotici«. Več o 
tem, kdo naj bi to bil in kdaj naj bi se 
dogodek pripetil, pa na spletnih 
straneh KK Tolmin. 
Boris Velikonja, KK Tolmin

Utrinki

OTROŠKA SPEVOIGRA KRESNIČEK – Dol-
goletna želja mentorice Barbare Kovačič se 
je uresničila letos sredi decembra. S skupino 
60 učencev in ob pomoči posameznih sode-
lavcev ji je uspelo pripraviti izjemno predsta-
vo, s katero so presenetili številčno občin-
stvo. Foto: arhiv šole

KRESNI^EK JE [E DOLGO 
KRESAL POHVALE
Tolmin – Sredi decembra so nam 
naši učenci poklonili prav posebno 
predpraznično darilo. V Kinodvorani 
Tolmin so pod vodstvom mentorice 
Barbare Kovačič odigrali otroško 
spevoigro Kresniček. Ta temelji na 
pravljici slovenske pisateljice Marije 
Jezernik, uglasbil pa jo je skladatelj 
Radovan Gobec. Zgodba govori o 
prevzetnem, predrznem kresničku, 
ki je nagajal vsem gozdnim 
prebivalcem. Nekega dne pa se mu 
zgodi nekaj strašnega – izgubil je 
svojo lučko …

Mentorica je o tej spevoigri, ki je bila 
v Tolminu odigrana že leta 1956, 
razmišljala dolgo. Ponovno jo je že-
lela postaviti na oder, vendar je za-
misel zorela počasi, saj je ob sebi 
potrebovala sodelavce, ki premorejo 
dovolj ustvarjalnosti in entuziazma, 
da bi v delo vložili velik del svojega 
prostega časa. Letos se ji je dolgo-
letna želja uresničila in z vrhunsko 
kakovostjo predstave, v kateri je so-
delovalo 60 učencev od drugega do 
šestega razreda,  presenetila številč-
no občinstvo. Uspelo ji je, da je iz 

vsakega posameznika priklicala tisto 
najboljše, še posebej pa je gledalce 
očarala Hajrija Husejnović, ki je 
odigrala in odpela glavno vlogo. 
Alenka Kragelj, pomočnica ravnatelja, 
OŠ Franceta Bevka Tolmin

NOVI PRAPOR GZ TOLMIN S PODOBO SV. FLORJANA je hkrati prvi prapor gasilske zveze na 
Severnem Primorskem. Foto: arhiv GZ Tolmin

GASILCI DOBILI NOVA VOZI-
LA IN RAZVILI NOV PRAPOR
Kneža – Vodstvo Gasilske zveze 
(GZ) Tolmin je skupaj z osmimi člani 
prostovoljnih gasilskih društev iz tol-
minske občine pripravilo svečanost, 
na kateri so društvoma iz Kneže in 
Tolmina predali nova sodobna gasilska 
vozila. Ob tej priložnosti smo razvili 
tudi prapor GZ Tolmin, ki je hkrati 

prvi prapor GZ na Severnem Primor-
skem. Ta bo odslej prisoten na vseh 
slovesnostih in pomembnejših zbo-
rih, sejah in gasilskih kongresih, z 
njim pa bomo izkazovali tudi poseb-
ne časti ob zadnjem slovesu naših 
članov. Prireditev sta z glasbo in pe-
tjem oplemenitila tolminski pihalni 
orkester in ženski pevski zbor Sožitje.
Viktor Kavčič, častni poveljnik GZ Tolmin

590 znakov s presledki 

(brez naslova in podpisa)
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obvestila

OBVESTILO O 
PODALJ[ANJU ROKA JAV-
NE RAZGRNITVE PREDLO-

GOV MODELOV MNO-
@I^NEGA VREDNOTENJA 

NEPREMI^NIN
Zakon o množičnem vrednotenju 
nepremičnin (Uradni list RS, št. 
50/2006) nalaga občinam orga-
nizacijo javne razgrnitve predlogov 
modelov množičnega vrednotenja 
nepremičnin, s sklepi in stališči 
Vlade RS pa je Geodetska uprava 
RS podaljšala rok obveščanja la-
stnikov. 

Javna razgrnitev modelov množič-
nega vrednotenja nepremičnin bo 
v avli občinske stavbe (Ulica padlih 
borcev 2, Tolmin) do 25. januarja 
2011 v času uradnih ur.

Namen javne razgrnitve je vpogled 
lastnikom nepremičnin, ki nimajo 
dostopa do interneta, v podatke o 
vrednostnih conah in ravneh na 
območju občine Tolmin.

Lastniki nepremičnin, ki se ne stri-
njajo s poskusno vrednostjo ne-
premičnin, lahko posredujejo pri-
pombe na modele vrednotenja 
prek obrazca E ali prek spletne 
aplikacije Geodetske uprave 
http://www.obvescanje.si. Po na-
vodilu Geodetske uprave so doda-
tna pojasnila, povezana z obvešča-
njem, možna izključno prek elek-
tronske pošte obvescanje.gu@
gov.si.
Uroš Brežan, župan

Opa`anja

Kje je Bohinj?

Z animivo je, da vozniki pred 
 leti, ko tabel ni bilo, niso ime-
 li težav. Ko sta se pojavili tabli 

za Bačo pri Podbrdu in Porezen, se 
je vsak avtomobil s tujo registrsko 
tablico v križišču ustavil, kasneje po-
stavljeni tabli za Tolmin in Škofjo 
Loko pa očitno nista prava rešitev.

Težave imajo vozniki, ki vozijo 
proti Gorenjski in so namenjeni bo-
disi v Bohinj oziroma Bohinjsko Bi-
strico ali pa na Bled. Zelo radi zavi-
jejo proti Bači pri Podbrdu ali se 
znajdejo na podbrški železniški po-
staji. Če je slednje samo manjša »na-
paka«, pa je vožnja na Bačo nepozab-
no doživetje. Že srečanje z drugim 
avtomobilom je zahteven manever, 
da o obračanju vozila sploh ne govo-
rimo. »Ljubezen« do iskanja Bohinja 
na Bači so opazili tudi Podbrdčani, 
ki včasih še pravi čas priskočijo na 
pomoč. Nizozemski turist s počitni-
ško prikolico, ki ga je nekaj metrov 
od križišča ustavil domačin in ga 
usmeril nazaj na pravo pot, se verje-
tno sploh ne zaveda, kakšna vozni-
ška nočna mora mu je bila prihranje-
na.

Ugibanja o tem, kaj turiste zmede, 
so različna. Od tega, da sta na rela-
tivno kratki relaciji dve Bači (pri Mo-
dreju in pri Podbrdu), do tega, da je 
treba nekje na poti za Bohinjsko Bi-

Za tiste, ki se po Ba{ki grapi peljejo redko, sploh pa za turiste je vo`nja po ozki in vijugasti cesti 
pravi podvig, a glavna past se skriva tik pred koncem poti. Kri`i{~e v Podbrdu je marsikateremu vo-
zniku nere{ljiva uganka, ki je ne razre{i niti navigacijska naprava v avtomobilu. 

KRIŽIŠČE SREDI PODBRDA povzroča tujcem velike težave. V iskanju Bohinjske Bistrice nema-
lokrat zavijejo proti Bači pri Podbrdu ali na podbrško železniško postajo. 

strico zaviti levo, za Škofjo Loko pa 
desno. Vendar ne v Podbrdu, pač pa 
na Petrovem Brdu, česar tujci seveda 
ne vedo. Ko voznik v Podbrdu vidi 
le tablo za Škofjo Loko, pač ne sledi 
tej smeri, ampak zavije levo in pri-
stane na Bači. Da je železniška po-
staja prava smer za Bohinj, pa je 
verjetno »kriva« tabla za avtovlak.

Če delavec v turizmu potrebuje 
začetniško prakso, se lahko v teh 
zimskih mesecih usede na klopco v 
križišču. Dela sicer ne bo imel veliko, 
a zmedenih turistov je tudi v tem 

letnem času kar nekaj. Poleti, ko je 
prometa več, delo opravljajo »profe-
sionalci« – domačini, ki so turiste 
vajeni usmerjati na pravo pot v uni-
verzalnem svetovnem jeziku kre-
tenj.

Da domačini ostanejo brez »dela« 
in vozniki ne bodo več tavali po oko-
liških vaseh ter vadili vožnje v eks-
tremnih razmerah, je treba le malo. 
Tabla za Bohinjsko Bistrico bi bila 
dovolj, tabla za Bled pa že čisti 
luksuz.
Besedilo in foto: Jerneja Kos

Utrinki

Z VLAKOM NA PLAVALNI 
TE^AJ 
Tolmin – Tretješolci tolminske osnov-
ne šole so uspešno zaključili 20-urni 
plavalni tečaj. Namesto k pouku so 
se vsako jutro z avtobusom odpeljali 
do železniške postaje na Mostu na 
Soči ter nato z vlakom do Bohinjske 
Bistrice. Plavalni tečaj v Vodnem 
parku Bohinj smo letos izvedli drugič 
zapovrstjo, prejšnja leta pa smo se z 
avtobusom vozili v Cerkno. Tolmin 
namreč ne premore bazena, v kate-
rem bi lahko izvedli plavanje, ki je 
del obvezne vsebine učnega načrta. 

Plavalnega tečaja se je udeležilo 46 
učencev, od teh kar šest neplaval-
cev, vendar so do konca tečaja 
splavali prav vsi. Učenci so bili nav-
dušeni tako nad bazenom kot vožnjo 
z vlakom ter ne nazadnje nad svojimi 

dosežki, za katere so zadnji dan po 
kosilu prejeli diplome s priponkami. 
Najboljši so osvojili bronaste in sre-
brne delfinčke, plavalci začetniki pa 
bronaste, srebrne in zlate morske 
konjičke. Tečaj sem vodil Matej Ga-
beršček, pomagali pa so mi še štirje 
učitelji plavanja, in sicer Nika Kos, 
Igor Kragelj, Sašo Leban in Zalka 
Uršič, medtem ko je skupino spre-
mljala učiteljica Melita Drol. Prese-
nečenje je bilo posebno priznanje s 
podvodno fotografijo – za poziranje 
je bilo treba kar dosti poguma.
Matej Gaberšček, profesor športne 
vzgoje in vodja tečaja, OŠ Franceta Bev-
ka Tolmin 

PLAVALNEGA TEČAJA V BOHINJSKEM VO-
DNEM PARKU se je udeležilo 46 učencev – 
od tega kar šest neplavalcev, vendar so do 
konca tečaja splavali prav vsi. Foto: arhiv šo-
le
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( 47 )Koledar prireditev

Informacije za Koledar prireditev za naslednjo številko EPIcentra lahko do 18. januarja 2011 posredujete Mateji Skok na telefon 05/38-41-502 ali e-naslov 
mateja.skok@prc.si. Objavili bomo prireditve oziroma dogodke, ki se bodo predvidoma zgodili po 28. januarju 2011. 

Objava v Koledarju prireditev je brezplačna. Namenjena je informiranju prebivalcev Zgornjega Posočja, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev oziroma 
podjetij. Objavljamo naslednje podatke: datum in uro, naslov prireditve, kontaktnega organizatorja in telefonsko številko, e-naslov ali spletno stran. Če želite v 
EPIcentru objaviti članek o svoji prireditvi, oglas ali oglasno sporočilo, so vam informacije na voljo na spletni strani www.prc.si.

Datum Kraj Prireditev Informacije

18. 12. 2010 – 
9. 1. 2011

BOVEC, Kulturni dom Skupinska tematska razstava – Grafika je ženskega spola Monika Ivančič Fajfar: 041-904-616, 
monika@artis.si, www.artis.si

7. 1. (17.15) BOVEC, Knjižnica Bovec Lisica mica – Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje

7. 1. (18.00) KOBARID, Ustanova Fundacija 
»Poti miru v Posočju«

Razstava Rudi Skočir Fundacija: 05/38-90-166 in 05/38-90-167

7. in 8. 1. PODBRDO, telovadnica OŠ 
Simona Kosa

Turnir trojk v malem nogometu sebastjanzgaga@gmail.com,
bla.robert@gmail.com

8. 1. (19.00) BOVEC, Cerkev Device Marije Koncert Borut Skočir Društvo ARS Bovec: 05/38-96-133

8. 1. (20.00) BOVEC, Kulturni dom Komedija: Svobodni zakon – Coppia aperta, quasi spalancata

11. 1.–14. 1.
(8.00–10.00)

TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Računalniški tečaji za začetnike Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin:
05/38-11-526

12. 1. (19.00) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Otvoritev fotografske razstave J. Čopa in predstavitev njegovega 
življenja in dela (Jože Mihelič)

Planinsko društvo Tolmin

14. 1. (17.00) KOBARID, Knjižnica Kobarid Lisica mica – Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje Knjižnica Kobarid: 05/38-90-191

14. 1. (20.00) BOVEC, Kulturni dom Koncert jazzovskega zbora Perpetuum Jazzile Iris Stres: 05/38-86-758, 051-361-070

17. 1. (18.00) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Srečanje bralnega kluba Denise Šuler Rutar

18. 1. (17.15) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Lisica mica – Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin:
05/38-11-526

19. 1. 
(8.00–10.00)

TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Iskanje gradiva in informacij v katalogu COBISS/OPAC Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin:
05/38-11-526

20. 1. (19.00) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Predstavitev knjige Marka Koširja: Od železne ceste do ... Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin:
05/38-11-526

21. 1. (17.15) BOVEC, Knjižnica Bovec Lisica mica – Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje

28. 1. (17.00) KOBARID, Knjižnica Kobarid Lisica mica – Ura pravljic za otroke od 4. leta dalje Knjižnica Kobarid: 05/38-90-191

28. 1. (19.00) TOLMIN, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

Povratna vozovnica: potopisno predavanje Andreja Rustja: 
Pensilvanija – življenje z amiši

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin:
05/38-11-526

30. 1. (10.30) KANIN, Smučišče Kanin- proga 
ŠKRIPI

Odprto tekmovanje za pokal občine Bovec 2011 v 
veleslalomu

PRIJAVE:  matjaz.zagar@siol.net do 28. 1. 
2011 do 16.00 ure.
www.obcina.bovec.si; lto@bovec.si 
Matjaž: 041-781-252

Utrinki

DRU[TVO KABI POVEZALO 
BOV[KO MLADINO
Bovec – Mladi iz bovške občine so 
s sprejetjem temeljnega akta v no-
vembru ustanovili razvojno društvo 
Kabi in se tako tudi uradno povezali. 
Kot pravijo, je nastalo društvo neka-
kšen odziv na dolgotrajno problema-
tiko odhajanja mladih iz bovške ob-
čine. Glavna vzroka za to sta pred-
vsem pomanjkanje stanovanj in de-
lovnih mest z visoko dodano vredno-
stjo. Reševanje teh in podobnih te-
žav je bilo doslej prepuščeno posa-
meznikom, z društvom pa želijo 
spodbuditi razpravo o problemu 
mladih in premakniti stanje z mrtve 
točke. 

Hkrati bo društvo Kabi predstavljalo 
podporo vsem, ki želijo dejavno so-

delovati na področju kulture, izobra-
ževanja, športa in podjetništva. V 
okviru projekta V Bovcu sonce lep-
še sije so že poleti uspešno izpeljali 
okroglo mizo ter kulturno in športno 
prireditev, ki jo je finančno podprl tu-
di Klub tolminskih študentov. V načr-
tu pa imajo že nove strokovne delav-
nice, predavanja, športne tečaje in 
okrogle mize.

Da je bilo tovrstno angažiranje mla-
dih dolgo pričakovano in potrebno, 
je pokazalo veliko število zainteresi-
ranih študentov, dijakov in diploman-
tov. Občina Bovec je za delovanje 
društva odstopila prostor nad vrt-
cem. Prva predavanja in izobraževa-
nja bodo začeli izvajati v sredini ja-
nuarja. 

Danijel Žagar, društvo Kabi
POVEZALI SO SE V DRUŠTVO KABI – Mladi iz bovške občine so s sprejetjem temeljnega akta 
ustanovili razvojno društvo Kabi in se tako tudi uradno povezali. Foto: arhiv društva Kabi
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JASLICE KOT IZZIV
@ab~e – Izpod spretnih rok Antona 
Kravanje - Tona iz Žabč so pred 
časom nastale jaslice, ki krasijo 
preddverje cerkve Svetega duha v 
ljubljanskih Stožicah. Za izdelavo 
figur v naravni velikosti je mojster 
uporabil zgolj naravne materiale, les 
za konstrukcijo, slamo in vrvico, v 
projekt pa vložil več kot 180 ur 
prostovoljnega dela.

Potem ko se je župnijski svet v Lju-
bljani odločil, da na ogled postavijo 
nekoliko drugačne jaslice – iz sla-
me, se je zapletlo; kje najti mojstra, 
ki jih bo izdelal. Iz zagate jih je pote-
gnila Tanja Oblak, katere mož je 
Tolminec in zato Tona dobro pozna. 
»Ideja se mi je takoj zdela zanimi-
va, a sem vedel, da ne bo prav 
enostavno, saj še nikoli nisem de-
lal s slamo,« je kasneje priznal To-
na. Akcija je stekla brez velikih be-
sed. Nabavili so slamo, lesene od-
rezke, Tona pa je v vsega skupaj 
dveh dnevih sestavil konstrukcije. 
Najprej se je lotil izdelovanja ovčke, 
za kar je porabil tri ure. Izdelava je 
namreč zapletena, saj je slamo tre-
ba držati in jo hkrati s posebno iglo 
– ki jo je Tona izdelal sam – prišiti 
na ogrodje, pri tem pa paziti, da je 
zagotovljena tudi primerna oblika.

Mojstru so pri delu še kako prav pri-
šle rokodelske spretnosti, pomem-
bna pa je bila tudi njegova ustvarjal-
na žilica, čut za estetiko in umetniški 
navdih. »Čeprav nisem veren, sem 
jaslice izdeloval s srcem in skušal 
vanje vnesti del sebe. Prisegam na 
to, da so stvari, ki jih naredim, kva-
litetne, poleg tega pa veliko pozor-
nosti namenim zunanjemu videzu 
in estetiki, kar je bilo pri jaslicah še 
posebej pomembno, saj si jih bo 
ogledalo veliko ljudi,« pravi Tona, ki 
se je tega dokaj zahtevnega in ume-
tniško naravnanega projekta lotil 
brez večjega prigovarjanja ter popol-

noma brezplačno – za svoje delo 
namreč ne zahteva plačila.

V Ljubljani so jaslice postavili v oko-
lje iz naravnih materialov – mahu, 
srobota, drevesnih štorov. Tako želi-
jo poudariti pomen rokodelstva, ki 
žal vse bolj izumira. Avtorjeva edina 
želja je, da bi jaslice prihodnje leto 
postavili pred cerkev v Tolminu, kjer 
bi si jih lahko ogledali tudi domačini. 
Besedilo in foto: Carmen Leban

DRU@ILI SO SE »PALBINCI« 
IN »PRAPICI«
Poljubinj – Kot je to že v navadi, so 
se sredi decembra na tradicionalnem 
prednovoletnem druženju ponovno 
zbrali prebivalci dveh sosednjih vasic –
Poljubinja in Prapetnega. Druženje 

so začeli in končali precej harmonič-
no. Uvodoma jih je namreč s harmo-
nijo ubranih zvokov pozdravil Moški 
pevski zbor Poljubinj z zborovodjo  
Metodom Bajtom na čelu, ki šteje 
okoli 40 pevcev in deluje nekaj manj 
kot 30 let. Srečanje so zaokrožili z 
zvoki dveh neutrudnih harmonikarjev 
Andreja Lebana in Aleša Podob-
nika iz Glasbene šole PALbin, ki sta 
ob koncu ogrela nekaj plesa željnih 
podplatov. Vmes je lahko več kot 
stoglavo občinstvo prisluhnilo zvo-
kom trobente domačina in učenca 
četrtega letnika Glasbene šole (GŠ) 
Tolmin Jakoba Kende, pozdravne-
mu nagovoru nove predsednice Kra-
jevne skupnosti (KS) Poljubinj-Pra-
petno Jasmine Klinkon in novoletni 
poslanici podžupana Darja  Velušč-

JASLICE IZ SLAME – Izpod spretnih rok Antona Kravanje - Tona iz Žabč so nastale jaslice, ki 
krasijo preddverje cerkve Svetega duha v ljubljanskih Stožicah.

Utrinki

IZKUPI^EK OD IZDELKOV ZA 
AFRI[KE OTROKE
Tolmin – Pri Unicefovem krožku, ki 
poteka na OŠ Franceta Bevka 
Tolmin, smo se decembra pridružili 
akciji Umaknimo otroke z ruandskih 
ulic. V ta namen so učenke devetih 
razredov v četrtem razredu 
centralne šole izpeljale dvourno 
delavnico na temo otrokovih pravic. 
V prvem delu so predstavile razmere 
v afriški državi Ruanda, sledilo pa je 
ustvarjanje slik. Te so nato učenci 
vstavili  v lesene okvirje, ki so jih so 
v sodelovanju s trgovskim podjetjem 
OBI priskrbeli na slovenskem 
Unicefu. S skupnimi močmi smo 
ustvarili 45 izdelkov za prodajo na 

Miklavževem sejmu. Učenke so 
poleg teh na stojnici prodajale še 
Unicefove novoletne voščilnice, 
zapestnice in torbice. Ob tem naj še 
omenim, da nameravamo podobno 
delavnico izvesti v drugi polovici 

UČENCI SO USTVARJALI, DA BI POMAGA-
LI OTROKOM IZ AFRIKE – S skupnimi močmi 
so ustvarili 45 izdelkov za prodajo na Miklavže-
vem sejmu. Izkupiček od prodaje so namenili 
otrokom, ki so prepuščeni ruandskim ulicam. 
Foto: arhiv šole

TRADICIONALNO PREDNOVOLETNO DRUŽENJE »PALBINCEV« in »PRAPICEV« – Organiza-
torji tokratnega tradicionalnega prednovoletnega druženja so ob pomoči osmih otrok iz obeh 
vasic gledalcem postregli še z izvedbo glasbeno-lutkovne igrice, za katero so lutke izdelali kar 
sami. Foto: Denis Kogoj

šolskega leta, in sicer na 
podružnični šoli v Volčah. Več o tem 
v eni od prihodnjih številk EPIcentra.
Denise Šuler Rutar, mentorica 
Unicefovega krožka, OŠ Franceta Bevka 
Tolmin

ka. Slednji se je tokrat znašel v dvoj-
ni vlogi – kot predstavnik Občine 
Tolmin in kot krajan. Sicer pa so čla-
ni KS kot organizatorji srečanja ob 
pomoči osmih otrok iz obeh vasic 
poskrbeli še za glasbeno-lutkovno 
igrico, katere besedilo so priredili 
glede na povečano število sodelujo-
čih otrok, za pomoč pri uglasbitvi pa 
poprosili profesorico GŠ Tolmin Ma-
jo Klajnšček. Sami so izdelali tudi 
lutke in pripravili sceno.

Že tako dobro razpoloženje se je ob 
koncu, ko so pladnje okrasile doma-
če dobrote vaških gospodinj, iz dveh 
velikih loncev pa so zadišali čaj ozi-
roma klinčki v kuhanem vinu, le še 
okrepilo.
Tatjana Šalej Faletič, KS Poljubinj-
Prapetno
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