
EPIcenter, letnik IX, {t. 1, 2008

( 1 )

Glasilo Poso{kega razvojnega centra letnik IX, {t. 1, 2008 BOVEC, KOBARID, TOLMIN ISSN 1581-6087

• Po novem elektronska oddaja letnih poro~il
•  Pilotni program za starej{e odrasle    
•  Je vegetarjanska hrana res samo    
 rastlinskega izvora?
•  @iveti v dobri arhitekturi
•  V srebrno uro ujet spomin
•  Ne zatiskajmo si o~i pred alkoholizmom



EPIcenter, letnik IX, {t. 1, 2008

( 2 )Uvodno razmi{ljanje

Svet se vrti naprej � in mi z njim

Številka vpisa v razvid medijev: 787
ISSN 1581-6087

Izdal in založil: 
Posoški razvojni center
Trg svobode 2, 5222 Kobarid

Naslov: 
Uredništvo EPIcentra 
Padlih borcev 1b, 5220 Tolmin

Telefon: 
05/38-41-510 (glavna urednica)
05/38-41-502 (pomočnica urednice)
05/38-41-500 (Posoški razvojni center)

Faks: 
05/38-41-504

E-pošta: 
epicenter@pososki-rc.si 

Spletne strani: 
www.pososki-rc.si
(arhiv izdaj od leta 2003 dalje)

Glavna in odgovorna urednica: 
Tatjana Šalej Faletič

Pomočnica urednice: 
Mateja Kutin

Stalni sodelavci: 
Mariša Bizjak, Peter Domevšček, Špela 
Kranjc, Gregor Maver, Špela Mrak 

Oglasno trženje: 
05/38-41-500 (Miloš Bajt)
Cenik oglasov in naročilnico najdete na 
spletnih straneh.

Lektoriranje: 
Nevenka Janež, Špela Kranjc, Katarina 
Mihelič, Mariša Bizjak

Fotografija na naslovnici: 
Peter Domevšček

Ilustracija: 
Marko Podjavoršek 

Oblikovanje in tehnična priprava: 
Gaya Bratina-Jereb Cerkno

Tisk: 
Grafika Soča  

Naklada: 
7.300 izvodov

Vire navajamo po ISO standardu.

Distribucija:
Glasilo se brezplačno distribuira po vseh 
gospodinjstvih Zgornjega Posočja. 

Glasilo sofinancirajo:
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko ter Občina Bovec, 
Občina Kobarid in Občina Tolmin

Letnik IX, št. 1, 2008

Pred dvema letoma je Posoški ra-
zvojni center (PRC) prevzel vodenje 
nalog regionalne razvojne agencije. 
Te dni predajamo štafetno palico ra-
zvojni agenciji ROD Ajdovščina v 
Vipavsko dolino.

Uradno gre za Naloge subjekta 
spodbujanja razvoja Severne Primor-
ske (Goriške statistične regije). Za nas 
vodenje teh nalog v preteklih dveh 
letih pomenilo veliko sestankov, pre-
voženih kilometrov po celotni regiji, 
spletenih prijateljskih vezi in vrsto 
novih skupnih projektov. Dvoletna 
izkušnja je bila pozitivna; tako za 
nas, ki smo temu posvetili veliko ča-
sa, kot za regijo, saj je država naš 
Regionalni razvojni program ocenila 
z odlično oceno, pa tudi župani vseh 
trinajstih občin so naše delo ocenili 
zelo pozitivno.

Našo regijo (pa kakorkoli se že 
imenuje) smo s skupnimi napori v 
zadnjih dveh letih pripeljali do faze, 
ko se lahko začnejo črpati dolgo pri-
čakovana sredstva evropskih struk-
turnih skladov. Pričakovanja so veli-
ka, občine pa so po prvih odobrenih 
projektih prej razočarane kot zado-
voljne, saj je bilo v letošnjem letu 
odobrenih manj kot polovica prija-
vljenih projektov. In ko smo že pri 
»popularnih evropskih sredstvih« – 
vedno znova ugotavljamo, da imajo 
ta podarjena nepovratna sredstva 
svojo ceno – ceno v obliki velikih 
količin papirja, ki jih je treba popisa-
ti ob prijavi projekta, še več pa med 
njegovim izvajanjem in ob zaključku. 
Čeprav smo PRC-jevci že nekaj let v 
tem poslu, še vedno z začudenjem 
in nejevero poslušamo tolmačenje 
navodil, ki temeljijo na sistemu po-
polnega nezaupanja do vseh nas, ki 
naj bi sredstva koristili. Prav v admi-
nistraciji je nevarnost, da sredstev ne 
bomo porabili v skladu s pričakova-
nji.

Pred šestimi leti sem začel delati 
v PRC-ju na področju podjetništva. 
Začeli smo tudi z izvajanjem Progra-
ma spodbujanja razvoja v Posočju – 
SOČA 2006. V teh letih je bilo v Po-
sočju uresničenih kar nekaj projek-

tov, ki so prispevali k razvoju Posočja 
in pri marsikaterem smo imeli prste 
tudi PRC-jevci. Na delavnicah in 
okroglih mizah je bilo veliko razprav 
o tem, kako zagotoviti razvoj in kaj 
moramo na tem področju še narediti. 
Pogosto so pogovori izzveneli zgolj 
kot tarnanje, kako težko je tu živeti, 
kako ni prave perspektive za mlade, 
kako ni delovnih mest, kako država 
slabo skrbi za naše kraje in podob-
no.

Pred časom je bila v Bovcu v orga-
nizaciji Primorskih novic okrogla mi-
za o razvoju turizma v Posočju. Raz-
prava je bila živahna in za razliko od 
podobnih pogovorov pred nekaj leti 
zelo pozitivno naravnana. Sogovorni-
ki so razloge za uspeh in sedanjo 
pozitivno klimo iskali v ljudeh, ki tu 
živijo, v njihovem pridnem delu, v 
podjetnosti in iniciativi posamezni-
kov, podjetij in ustanov. Brez pomo-
či in sodelovanja države seveda ne 
gre, saj ima ta pri marsikateri stvari 
še vedno v rokah škarje in platno 
(infrastruktura ...), vendar pa je pod-
jetnost ljudi tisto, kar Posočje potiska 
naprej. In v teh letih je Posočje goto-
vo naredilo korak bliže nebesom in 

se oddaljilo od pekla.
Pred štiridesetimi leti sta mi v 

prvih razredih osnovne šole, ki sem 
jo obiskoval na Ponikvah, vtepali v 
glavo abecedo in poštevanko »tovar-
šici« Jožica Jarc in Milojka Klavžar. 
Na koncu šolskega leta sem iz njunih 
rok sprejel spričevalo, kjer so bile 
ocene mojega in njunega vloženega 
truda. Od takrat naprej smo hodili 
vsak svojo pot, pred dnevi pa so se 
naše poti spet križale – tokrat v za-
menjanih vlogah. Imel sem lepo pri-
ložnost, da sem jima lahko podelil 
diplomi ob zaključku izvajanja pilo-
tnega programa za starejše odrasle, 
kjer sta sodelovali in skupaj z drugi-
mi udeleženci prispevali k uspešni 
izvedbi. Obema iskrena hvala za vse, 
kar sta naučili mene in številne ge-
neracije za mano, hvala pa tudi za 
dejavno in ustvarjalno sodelovanje 
pri programih, ki jih izvajamo v PRC-
ju. S skupnimi močmi je veliko laž-
je.

Skratka, svet se vrti in mi z njim. 
Odvrti pa se tudi staro in zavrti novo 
leto. Naj se vrti na bolje!
Roman Medved, direktor Posoškega 
razvojnega centra

�tejte svoje darove, ne svojih bremen,
�tejte dobičke, ne izgub.

�tejte radosti namesto bolesti,
�tejte prijatelje namesto sovra�nikov.

Cenite zdravje, ne bogastva.
(Pregovor)

SREČNO V LETU 2008 
vam �elimo sodelavci Poso�kega razvojnega centra

Sredstva, ki jih na Poso�kem razvojnem centru vsako leto 
namenimo po�iljanju novoletnih vo�čilnic, letos poklanjamo 
dru�tvu Rdeči noski. Pri njih smo naročili 100 odstotkov smeha 
za vse otroke, ki se zdravijo na pediatričnem oddelku Splo�ne 
bolni�nice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica. 
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Koledar prireditev

POSTANITE NARO^NIK E-EPICENTRA

V uredništvu vabimo vse, ki želite postati naročniki e-EPIcentra, da nam na epicenter@pososki-
rc.si sporočite svoj e-naslov, na katerega vam bomo pošiljali povezavo na naše spletno glasilo.
Uredništvo EPIcentra 

INFORMATIVNI KOTI^EK  Na enem mestu vse informacije

Rabite pomoč pri odločitvi o 
nadaljnjem šolanju, načrtova-
nju poklicne poti ali iskanju 
zaposlitve? 

Obiščite informativni kotiček 
Centra za informiranje in poklic-

no svetovanje v Tolminu in Bovcu. 
Vsem odraslim, ki želite informa-
cije o možnostih izobraževanja za 
poklic, strokovnem izpopolnjeva-
nju in aktivnostih za prosti čas, pa 
svetujemo obisk Informacijskega 
središča za izobraževanje odraslih v 

Tolminu in Bovcu. 
Predhodna najava na Posoškem 

razvojnem centru, Ulica padlih 
borcev 1b, Tolmin, telefon: 
05/38-41-500 (pri Cvetki Kav-
čič). 

Spletna stran www.iskanipoklici.net je bila vzpostavljena v okviru projekta Mladim v regiji približujemo deficitarne pokli-
ce – podjetjem pomagamo pridobiti ustrezne kadre, ki ga je leta 2004 na javni razpis prijavil Posoški razvojni center v 
partnerstvu z ostalimi razvojnimi agencijami v regiji (ROD iz Ajdovščine, ICRA iz Idrije in RRA severne Primorske iz Nove 
Gorice).

Novi spletaji za uka`eljne

V Točki vseživljenjskega učenja v 
Tolminu in Bovcu lahko izbirate 
med različnimi tematskimi gra-
divi (spletaji). Ob podpori men-
torja, e-programov in multimedij-
skih pripomočkov ste se do sedaj 
lahko učili: • italijanski, nem-
ški, angleški, francoski, španski 
jezik ter • računalništvo.

Z decembrom pa smo obstoječa 
gradiva dopolnili z novimi brez-
plačnimi vsebinami: • moj po-
slovni načrt – vodnik do uspešne-
ga podjetja, • neverbalna komuni-
kacija, • psihologija barv, • uredi 
si potovanje, • ustvarimo otrokom 
varno gnezdo, • učinkovito iska-
nje zaposlitve, • načrtovanje karie-

Želite spoznati e-učno okolje? Vas zanima, kako poteka učenje 
s pomočjo spletajev in multimedisjkih pripomočkov? Cenite in-
dividualni pristop s podporo mentorja?

WWW.ISKANIPOKLICI.NET

re, • živeti zdravo: zdravilne ra-
stline.

Poleg tega vam na tem mestu 
omogočamo uporabo računalni-
ka za pisanje raznih nalog, br-
skanje po svetovnem spletu in 
uporabo elektronske pošte.

Pokličite na Posoški razvojni cen-

ter: 05/38-41-500 Tjašo Maurič 
ali Patricijo Rejec in povejte, da 
se boste tudi vi vključili v brezplač-
no vodeno samostojno učenje. 

PODJETJEM ponujamo mo-
žnost, da se na spletni strani 
www.iskanipoklici.net brezplač-
no predstavijo, opredelijo potre-
be po kadrih, možnosti opravlja-
nja delovnih praks ter izdelave 
seminarskih in diplomskih na-
log, prosta delovna mesta … Že 

predstavljena podjetja pozivamo, 
da svoje podatke posodobijo.
UČENCI, DIJAKI, ŠTUDENTI, 
pa tudi BREZPOSELNI bodo na 
spletni strani www.iskanipoklici.net 
našli marsikatero informacijo, ki 
jim bo pomagala pri odločanju o 
njihovi nadaljnji poti, lahko pa se 

bodo tudi predstavili.
Prijavne obrazce dobite na www.
iskanipoklici.net in na www.po-
soski-rc.si, kjer lahko preberete 
tudi več o projektu. Dodatne in-
formacije: 05/38-41-500 (Mateja 
Kutin) in mateja.kutin@pososki-
rc.si. 
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Vodnik do uspe{nega podjetja

Želite ustanoviti svoje podjetje, registirati podjetniško ali obr-
tno dejavnost? Že imate podjetje, pa želite svojo dejavnost in 
poslovanje razširiti? Potrebujete poslovni načrt in ga želite pri-
praviti sami?
Na portalu CVZU VITA vam je 
sedaj na voljo brezplačen spletaj 
(e-gradivo) Moj poslovni načrt 
– vodnik do uspešnega podjetja. 
Takšnega e-učnega okolja se lah-
ko poslužujete povsod, kjer ima-
te dostop do interneta, tudi iz 
domačega naslonjala. Dostop 
na portal vam je omogočen tudi 
v Točki vseživljenjskega učenja v 
Tolminu in Bovcu.
S pomočjo e-gradiva boste:
• spoznali razliko med podjet-
 niško idejo in priložnostjo,
• znali ovrednotiti in preveriti

 izvedljivost podjetniške ideje,
• utrdili osnovne podjetniške
 izraze,
• razumeli, zakaj je potrebno
 pripraviti poslovni načrt,
• spoznali sestavine poslovnega
 načrta ter
• znali izdelati svoj poslovni na-
 črt.
Pokličite na Posoški razvojni 

center: 05/38-41-500 Tjašo Mau-
rič ali Patricijo Rejec, dobili bo-
ste dodatne informacije o dosto-
pu na portal ter pridobitvi upo-
rabniškega imena ter gesla. 

Kako graditi uspe{no kariero

Mladi ste v čedalje bolj negotovi 
situaciji glede svojih poklicnih 
in življenjskih možnosti. Vedno 
več vas je takšnih, ki si zastavlja-
te vprašanja, kot so:
• na katero šolo naj se vpišem,

da bom imel odprte možnosti 
pri vključevanju na trg dela,

• kateri poklic meni kot posa-
 mezniku najbolj ustreza,
• kateri poklic naj izberem, da

bom dobil službo, ki me bo 
veselila, 

• katera znanja in sposobnosti
moram še pridobiti za uresni-
čitev svojih poklicnih želja?

Na portalu CVŽU VITA vam je 
sedaj na voljo brezplačen spletaj 
(e-gradivo) Načrtovanje kariere. 

Gradivo je namenjeno šolajoči 
mladini, brezposelnim osebam 
in vsem ostalim, ki se soočate z 
načrtovanjem svoje poklicne ka-
riere.
Takšnega e-učnega okolja se lah-
ko poslužujete povsod, kjer ima-
te dostop do interneta, tudi iz 
domačega naslonjala. Dostop 
na portal pa vam je omogočen 
tudi v Točki vseživljenjskega uče-

nja v Tolminu in Bovcu.
Pokličite na Posoški razvojni 

center: 05/38-41-500 Tjašo Mau-
rič ali Patricijo Rejec, dobili bo-
ste dodatne informacije o dosto-
pu na portal ter pridobitvi upo-
rabniškega imena ter gesla. 

• Informacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij
• Enostavni, hitri in brezpla~ni postopki za ustanovitev podjetja in spremembo dejavnosti
• Podjetni{ko svetovanje po subvencioniranih cenah v okviru programa vav~erskega svetovanja

Vse na Enem Mestu, na vstopni to~ki VEM, brez administrativnih ovir

VEM-o tudi v Poso~ju

Za ureditev postopkov potrebujete le osebni dokument in va{o dav~no {tevilko.

www.pososki-rc.si/vem
Poso{ki razvojni center, Padlih borcev 1b (poslovni prostori), Tolmin, tel.: 05/38-41-500, e-po{ta: info@pososki-rc.si

�Zmore tisti, ki misli, da zmore, ne 

zmore tisti, ki misli, da ne zmore. To 

je neizpodbiten zakon.��

(Henry Ford)

�Globina, do katere lahko pademo in v 

njej se vedno zivimo, natanko ustreza 

visini, do katere se lahko povzpnemo.�
(Laurens Van der Post)
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RAZPISI SO^E 2008
Kot so nam s Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno poli-
tiko sporočili, bodo javni razpisi razvojnega programa Soča 2008: • za 
spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja 
mikro, majhnih in srednje velikih podjetij ter razvoja turističnih kapaci-
tet, • za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja, • za spodbujanje za-
poslovanja in samozaposlovanja objavljeni v Uradnem listu predvidoma 
januarja. O datumu objave in o delavnicah, na katerih bodo predstavlje-
ni, bomo obveščali tudi v drugih medijih (na radiu Alpski val, tolminski 
in bovški kabelski televiziji, na spletni strani www.pososki-rc.si …).
Razpise in razpisno dokumentacijo boste našli tudi na spletnih straneh 
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (www.
svlr.gov.si) in Posoškega razvojnega centra (www.pososki-rc.si).
Javni razpis za pridobitev štipendij bo objavljen predvidoma avgusta 2008. Za več 
informacij spremljajte spletno stran Posoškega razvojnega centra (www.pososki-
rc.si). Predhodno bo objavljen tudi Javni poziv za vključitev v štipendijsko shemo, 
namenjen delodajalcem s sedežem ali poslovno enoto na območju občin Bovec, Ko-
barid in Tolmin.

Računalniški tečaji

TEMELJNA RA^UNALNI[KA 
ZNANJA

Se tudi vi še niste spoprijateljili z računalnikom in ste 

odvisni od tuje pomoči? Postavite se na lastne noge 

in se usposobite za samostojno delo z osebnim ra-

čunalnikom.
Konec januarja 2008 na Posoškem razvojnem centru 

ponovno začenjamo z:
• 30-urnim začetnim računalniškim tečajem (brez

 predznanja) in
• 30-urnim obnovitveno-nadaljevalnim računalni-

 škim tečajem.
Cena posameznega tečaja je 130 evrov.

Za dodatne informacije glede vsebin in za prijave 

pokličite na: 05/38-41-500 (Tjaša Maurič ali Patrici-

ja Rejec). Tečaja bosta potekala v računalniški učil-

nici Posoškega razvojnega centra, Ulica padlih bor-

cev 1c v Tolminu.

Pripravili: Peter Domevšček, Mateja Kutin, Patricija Rejec

PRC-jeva oglasna deska

SAMOGRADITELJI 
SPREJEMNIKOV SON^NE 
ENERGIJE

Posoški razvojni center obvešča, da bo konec 

januarja pripravil srečanje kandidatov za sa-

mogradnjo sprejemnikov sončne energije (SSE).

Potek projekta, ki smo ga podrobneje opisali 

v EPIcentru, letnik VIII, št. 8–9, bo podrob-

neje predstavil koordinator projekta Samo-

gradnja SSE Matjaž Malovrh z inštituta 

ZRMK Ljubljana. Na srečanju se bomo dogo-

varjali tudi o realizaciji procesa samogradnje 

sprejemnikov.
Prijave zbiramo na telefonskih številkah: 

05/38-41-500 in 031-409-012 (Peter Dome-

všček).

Jezikovni tečaji

JEZIKOVNO IZOBRA@EVANJE ZA USPE[NO 
KOMUNIKACIJO
Radi potujete? Želite kakovostno komunicirati s poslovnimi partnerji, 
prijatelji ali znanci iz tujine? Da ne bo več zadreg pri sporazumevanju, 
vam v drugi polovici januarja 2008 ponujamo:
• 60-urne začetne tečaje nemškega, francoskega in italijanskega jezika ter
• 40-urni tečaj poslovne angleščine.
Cena posameznega 60-urnega tečaja je 175 evrov.
Cena 40-urnega tečaja je 135 evrov.
Če potrebujete tovrstna znanja, se obrnite na Posoški razvojni center, Uli-
ca padlih borcev 1b, Tolmin, telefon: 05/38-41-500. Prijave zbirata Tjaša 
Maurič in Patricija Rejec.

Za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

PO NOVEM ELEKTRONSKA ODDAJA LETNIH 
PORO^IL 
Bliža se čas oddaje letnih poročil za leto 2007. Gospodarske družbe in samostojni 
podjetniki boste morali za leto 2007 letno poročilo predložiti samo prek spletne 
aplikacije ali preglednice Excel (na papirju ne bo več mogoče). Zato bomo sredi 
februarja 2008 na Posoškem razvojnem centru organizirali brezplačno delavnico, 
na kateri vam bosta uslužbenki AJPES-a prestavili elektronski način oddaje le-
tnih poročil in ostale novosti, ki se predvidevajo pri oddaji poročil za leto 2007.
Za udeležbo na brezplačni delavnici zbiramo predhodne prijave.
Dodatne informacije in prijave na tel. št.: 05/38-41-500 (Tjaša Maurič ali Patrici-
ja Rejec). Delavnica bo v Tolminu v računalniški učilnici Posoškega razvojnega 
centra, Ulica padlih borcev 1c.
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Novosti predložitev letnih poro-
čil za leto 2007 lahko spre-
mljate na spletni strani www.

ajpes.si pod storitvijo Letna poročila 
– predložitev podatkov. Na omenjeni 
spletni strani in v uradnem listu bo-
do objavljena tudi metodološka na-
vodila za predložitev letnih poročil 
po posameznih vrstah poslovnih su-
bjektov.

Novosti pri gospodarskih 
dru`bah ter srednjih in 
velikih samostojnih 
podjetnikih 

V primerjavi z letom 2006 so spre-
membe naslednje:
• Spremenjeni obrazci računovod-
 skih izkazov:
-  bilanca stanja ne vsebuje dodatne-

ga stolpca 6, temveč le stolpec 4 
za podatke tekočega leta (2007) in 

Novosti za gospodarske dru`be, samostojne podjetnike in dru{tva

Po novem elektronska oddaja letnih poro~il 
Bli`a se ~as oddaje letnega poro~ila. Gospodarske dru`be in samostojni podjetniki boste lahko le-
tno poro~ilo za leto 2007 predlo`ili samo prek spletne aplikacije ali v excelovi preglednici. Oddaja 
na papirju bo odslej mo`na le {e za dru{tva in nepridobitne organizacije � pravne osebe zasebnega 
prava (POZP).

stolpec 5 za podatke preteklega 
leta (2006),

-  podatke v posamezne postavke av-
tomatske obdelave podatkov (AOP) 
se vnaša v evrih (brez centov), 

-  dodan je obrazec Dodatni podatki 
k podatkom iz izkaza poslovnega 
izida do tujine, ki ga potrebuje 
Banka Slovenije pri sestavi in kon-
troli plačilne bilance.

• Omogočen uvoz podatkov iz prej-
šnjega leta po izpolnitvi osnovnih 

podatkov in vpisu zneskov v zah-
tevane postavke AOP v tolarjih, ki 
so bili predloženi v letnem poroči-
lu za leto 2006, v tekoče leto. Pri 
uvozu se bodo podatki avtomatsko 
preračunali v evre in napolnili vse 
izkaze. Ročno bo treba popraviti le 
napake zaradi zaokroževanja.

• Predložitev pojasnil k izkazom za
leto 2007 na papirju ni več mogo-
ča. Pri oddaji letnega poročila prek 
spletne aplikacije bosta dve mo-

žnosti:
-  oddaja pojasnil skupaj z oddajo

obrazcev prek spleta ali oddaja 
pojasnil v pdf-obliki,

-  pri oddaji letnega poročila na elek-
tronskem mediju (disketa, CD, 
DVD) skupaj z drugimi obrazci, 
oddanimi prek izbranega elektron-
skega medija.

Novosti za zadruge
Za zadruge velja vse, kar je nave-

deno pri gospodarskih družbah, le da 
zadrugam ni treba izpolnjevati obraz-
cev Dodatni podatki k podatkom iz 
bilance stanja in Dodatni podatki k 
podatkom iz izkaza poslovnega izida.

Novosti pri majhnih 
samostojnih podjetnikih
• Spremenjeni obrazci računovod-
 skih izkazov:

Sredi februarja 2008 bomo na Poso{kem razvojnem centru organizirali 
brezpla~no delavnico, na kateri vam bosta uslu`benki iz AJPES-a prestavi-
li elektronski na~in oddaje letnih poro~il in ostale novosti, predvidene za 
oddajo poro~il za leto 2007.
Za udele`bo na brezpla~ni delavnici, ki bo v ra~unalni{ki u~ilnici 
Poso{kega razvojnega centra, Ulica padlih borcev 1c, so potrebne pred-
hodne prijave.
Dodatne informacije in prijave na telefon: 05/38-41-500 (Tja{a Mauri~ ali 
Patricija Rejec).

Utrinki

SVETU ZAVODA PRC PRED-
SEDUJE NOV PREDSEDNIK
Zgornje Poso~je – Na svoji sicer 
22. redni seji, vendar prvi seji z no-
vimi člani, ki so bili izvoljeni v aprilu 
2007, je Svet zavoda Posoški ra-
zvojni center konec novembra 
med drugim izvolil tudi novega pred-
sednika in njegovega namestnika. 
Predsedniški mandat je tako po no-
vem prevzel Rajko Leban iz Modre-
ja, ki je z delom Posoškega razvoj-
nega centra (PRC) dobro sezna-
njen, saj se je v mandatu svojega 
predhodnika Edvarda Šturma iz 
Kobarida kot član omenjenega sveta 
redno udeleževal sej. Mesto name-
stnika so novi člani (Darko Bajt, 
Robert Bizjak, Mercedes Fratnik, 
Goran Kavs, Danica Komac, Me-
toda Mašera, mag. Almira Pirih, 
Tatjana Šalej Faletič in Joško Štih) 
namenili Marku Štruklju iz Tolmina.

Poleg izvolitve predsednika in name-
stnika so na omenjeni seji z manjšimi 
pripombami sprejeli tudi letni delovni 

načrt PRC-ja za leto 2008 in letni 
uredniški program glasila EPIcenter 
ter soglašali s spremembo sistemati-
zacije delovnih mest PRC-ja. Spreje-
ti sklepi bodo stopili v veljavo, ko jih 
bodo potrdili tudi člani vseh treh po-
soških občinskih svetov. 
T. Š. F.

RA^UNSKO SODI[^E NA 
OBISKU
Tolmin – Župani, direktorji oziroma 
tajniki občinskih uprav in predstojni-
ki uradov za finance občin Tolmin, 
Kobarid, Bovec in Idrija so se konec 
novembra udeležili posveta s pred-
stavniki Računskega sodišča RS. 
Razpravljali so o problematiki razpo-
laganja z javnimi financami v lokalnih 
skupnostih.

Lani so na Računskem sodišču RS 
prišli do zaključka, da je 210 občin v 
Sloveniji preveč, da bi lahko v enem 
letu revizije izvedli v vseh. “Ugotovili 
smo, da bi s preventivnimi posveti 

nekatere napake rešili že vnaprej 
in bi bile zato revizije lažje,” je od-
ločitev pojasnil predsednik Račun-
skega sodišča RS Igor Šoltes. Le-
tos so se sestali s predstavniki 39 
občin, s “turnejo”, kot se je izrazil 

Šoltes, pa bodo končali sredi nasle-
dnjega leta. Do sedaj so po njegovih 
besedah slišali že mnogo očitkov 
manjših občin, da se njihove pobu-
de za spremembo sistemske zako-
nodaje premalo upoštevajo, ker da 

UDELEŽENCI POSVETA so z Računskim sodiščem RS razpravljali o problematiki razpolaganja 
z javnimi financami v lokalnih skupnostih.
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-  bilanca stanja ne vsebuje več do-
datnega stolpca 6, temveč le stol-
pec 4 za  podatke tekočega leta 
(2007) in stolpec 5 za podatke pre-
teklega leta (2006),

-  podatke v posamezne postavke AOP
se vnaša v evrih (brez centov).

• Omogočen uvoz podatkov iz pre-
teklega leta (glej obrazložitev pri 
gospodarskih družbah).

• Za leto 2007 predložitev letnega 
poročila na papirju za majhne 
samostojne podjetnike ni več mo-
goča.

Novosti za dru{tva
Pri društvih so za leto 2007 pred-

pisani:
• Novi obrazci za vnos podatkov iz

bilance stanja in podatkov iz izka-
za poslovnega izida.

• Podatki v posamezne AOP se vna-
 šajo v evrih (brez centov).
• Število zaposlenih se vpisuje na
 dve decimalki (doslej celo število).
• Podatkom iz izkaza poslovnega

izida sta poleg stolpca 4 in 5 (za 
vnos podatkov tekočega in prete-
klega leta) dodana stolpca 6 in 7 
(za vnos podatkov za tekoče in 
preteklo leto iz opravljanja prido-
bitne dejavnosti).

• Tako kot v preteklem letu bodo
društva pojasnila lahko oddala v 
pdf-obliki ali na papirju, imajo pa 
še možnost oddaje pojasnil skupaj 
z oddajo obrazcev prek spletne 

aplikacije ali v excelovi pregledni-
ci.

• Zaradi novih obrazcev za leto 2007
uvoz podatkov iz preteklega leta 
ne bo mogoč.
Društva v skladu z Zakonom o 

društvih (ZDru-1) predložijo tudi po-
jasnila k izkazom in poslovno poro-
čilo kot sestavni del letnega poročila. 
Glede sestavitve omenjenih prilog je 
veliko vprašanj, saj zanju niso pred-
pisani obrazci. Društvo jih mora se-
staviti samo.

Pojasnila k izkazom naj obsegajo 
pojasnila glede:
-  ureditve materialnega in finančne-
 ga poslovanja v internih aktih,
-  uporabe slovenskih računovodskih
 standardov,
-  ločenega vodenja knjigovodstva za

pridobitno in nepridobitno dejav-
nost,

-  porabe presežka prihodkov nad
 odhodki,
-  revidiranja računovodskih izkazov
 (če je društvo k temu zavezano),
-  računovodskih usmeritev,
-  sprememb posameznih računovod
 skih kategorij v obračunskem letu,
-  normativnih sprememb v okolju
 društva in
-  notranjega finančnega nadzora v
 društvu.

Podrobnejša pojasnila postavk v 
računovodskih izkazih si lahko pre-
berete v reviji IKS št. 3/2007.

Poslovno poročilo mora vsebovati 

opis poslovanja društva v poslovnem 
letu, za katero se sestavlja, in sicer: 
način uresničevanja namena in ciljev 
društva v poslovnem letu, opredelje-
nih v temeljnem aktu in finančnih 
načrtih, ter opis drugih pomembnih 
zadev s področja poslovanja društva, 
ki pripomorejo k boljšemu razume-
vanju letnega poročila. Društva, ki 
opravljajo več vrst pridobitnih dejav-
nosti, opišejo tudi njihove vrste in 
obseg.

Najpomembnejši deli poslovnega 
poročila so:
-  splošni del, ki vsebuje predstavitev

društva, kratek opis njegovega ra-
zvoja, predstavitev vodstva, po-
membnejših organov, kratek pre-
gled dejavnosti in opis gospodar-
skih, monetarnih, fiskalnih in 
drugih vplivov na njegovo delova-
nje,

-  posebni del, ki vsebuje opisana
poročila o izvedbi programov dru-
štva, dejavnosti, projektov ter

-  zaključni del, ki vsebuje datum
sprejetja letnega poročila, datum 
in kraj nastanka letnega poročila 
ter podpise oseb, odgovornih za 
pripravo letnega poročila.

Nepridobitne organizacije � 
pravne osebe zasebnega 
prava

Za nepridobitne organizacije – 
pravne osebe zasebnega prava (PO-
ZP) so za leto 2007 spremenjeni 

Utrinki

so preveč oddaljene od centrov od-
ločanja. V sklopu obiskov bodo na 
računskem sodišču pripravili tudi se-
znam konkretnih pobud posameznih 
županov za spremembo zakonodaje 
in poročilo predstavili Državnemu 
zboru RS s priporočilom, naj porab-
niki javnega denarja z njim upravljajo 
čim bolj gospodarno. “Tudi majhne 
občine je treba poslušati, saj so 
tako kot velike izvrševalke predpi-
sov,” je prepričan Šoltes.

“Tokrat obisk računskega sodišča 
ni razlog za paniko kot običajno. 
Poraba javnega denarja je namreč 
zakonsko tako zapletena, da kljub 
upoštevanju postopkov in predpi-
sov nobena občina nima povsem 
čiste vesti, četudi dela izključno v 
dobro občanov,” je na novinarski 
konferenci po posvetu dejal tolmin-
ski župan Uroš Brežan. Povedal je, 
da so s predsednikom Šoltesom, vr-
hovnim državnim revizorjem mag. 
Milošem Senčurjem in pomočnico 
vrhovnega državnega revizorja Cvet-

ko Černigoj razpravljali o težavah 
pri izvajanju proračunov ter dobili ko-
ristne napotke za nadaljnje delova-
nje, ki naj bi bilo bolj gospodarno in 
bolj skladno z zakonodajo. “K sreči 
računsko sodišče načelo gospo-
darnosti vedno bolj upošteva, če-
prav je v veliko primerih v naspro-
tju z zakonodajo,” je pojasnil Bre-
žan. Sporočil je, da so našli rešitev, 
kako naj tri posoške občine z javnim 
denarjem legalno podprejo dializni 
center v Kobaridu, saj je nosilec de-
javnosti zasebni zavod. Občine naj 
kupijo dializni aparat in ga dajo zavo-
du v uporabo, ta pa naj se obveže, 
da bo z njim skrbno ravnal in ga re-
dno vzdrževal.
Na novinarsko vprašanje, kaj je z 
zahtevo po reviziji javno-zasebnega 
partnerstva v projektu Žaršče, je 
predsednik računskega sodišča 
Šoltes odgovoril, da ta zaradi steča-
ja francoskega partnerja Občine Bo-
vec Transmontagne Group ni več 
aktualna.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

PRIMORSKA JE SPET VSTALA
Tolmin – Z vladnim predlogom po-
krajinske zakonodaje se v zaho-
dnem delu države ne strinja skoraj 
nihče, med številnimi Primorci pa je 
najbolj sporno prav poimenovanje 
njihove prihodnje pokrajine. Na Ob-
čini Tolmin so v drugi polovici no-
vembra pripravili novinarsko konfe-
renco, na kateri so predstavili svoja 
stališča in stališča Upravne enote 
(UE) Tolmin do predlogov treh po-
krajinskih zakonov.

Pri pripravi predloga Zakona o usta-
novitvi pokrajin, predloga Zakona 
o prenosu pristojnosti na pokraji-
ne in predloga Zakona o volilnih 
enotah za volitve v prve pokrajin-
ske svete naj bi Vlada RS v veliki 
meri upoštevala tudi mnenja občin-
skih svetov. Kot je poudaril tolminski 
župan Uroš Brežan, “je Občina 
Tolmin na predlog pokrajinske za-
konodaje v času javne obravnave 
podala pripombe, ki so izhajale iz 
obravnave na občinskem svetu in 

javni tribuni. Menimo, da vlada v 
predlagani zakonodaji naših skle-
pov ni upoštevala.” Predlagatelj je 
namreč Severno Primorsko ponov-
no preimenoval v Goriško pokrajino, 
s katero se prebivalci treh posoških 
občin večinoma ne morejo poistove-
titi. Pokrajina naj bi imela sedež v 
Novi Gorici in svet v Idriji. Zakoni 
uvajajo enotirni sistem odločanja in 
s tem prenašajo pristojnosti sedanjih 
UE na pokrajinsko upravo.

Temeljno zavzemanje Občine Tolmin 
gre po Brežanovih besedah v smeri 
zagovarjanja dvotirnega sistema, ker 
ta omogoča boljši dostop storitev 
javne uprave v tolminski in sosednjih 
občinah. Občina Tolmin obenem za-
govarja decentralizacijo pokrajinskih 
služb. “To je navidez sicer upošte-
vano v rešitvi, ki ločuje sedež 
uprave v Novi Gorici in sedež sve-
ta v Idriji, vendar bistveni del delo-
vanja nove pokrajine nosi njena 
upravna služba.” V Posočju se zato 
zavzemajo za resno decentralizaci-

obrazci računovodskih izkazov samo 
toliko, da
• bilanca stanja ne vsebuje več do-

datnega stolpca 6, temveč samo 
stolpec 4 (podatki za tekoče leto 
2007) in stolpec 5 (podatki za pre-
teklo leto 2006),

• poslovni subjekti vnašajo števil-
čne podatke v posamezne postav-
ke AOP v evrih (brez centov).
Pomembne novosti pri načinu pre-

dložitve letnih poročil POZP:
-  pojasnila k izkazom in poslovno

poročilo lahko predložite v stan-
dardizirani obliki (prek spleta ali v 
excelovi preglednici) skupaj z 
obrazci v pdf-datoteki ali na papir-
ju (kar je bila doslej edina mo-
žnost),

-  celotno letno poročilo lahko pre-
dložite v neenotni obliki, tj. v pdf-
datoteki prek AJPES-ovega spletne-
ga portala.
Tudi za POZP je pri oddaji letnega 

poročila prek spleta ali v excelovi 
preglednici mogoč uvoz podatkov iz 
preteklega leta. Pojasnila k izkazom 
sestavite v skladu s SRS 36, podrob-
nejša pojasnila za sestavitev poslov-
nega poročila pa so v IKS 12/05.

Rok oddaje letnih poročil za POZP 
je 29. februar 2008, za vse ostale po-
slovne subjekte (gospodarske družbe, 
samostojne podjetnike in društva) pa 
31. marec 2008.
Meta Kovačič, vodja oddelka za letna 
poročila in bonitetno dejavnost, AJPES

EPIcenter, letnik IX, {t. 1, 2008



EPIcenter, letnik IX, {t. 1, 2008

( 8 )Usposabljanje za `ivljenjsko uspe{nost

Pilotni program za starej{e odrasle 
Poso{ki razvojni center je konec avgusta 2007 v sodelovanju z Andrago{kim centrom RS za~el izva-
jati 120-urni brezpla~ni pilotni program Usposabljanje za `ivljenjsko uspe{nost (U@U) za starej{e 
odrasle.

Po informativnem razgovoru z 
Jožico Jarc, predsednico Dru-
štva upokojencev Tolmin, je 

bila oblikovana skupina sedemnajstih 
udeležencev. Z veseljem in lastnim 
angažiranjem so udeleženci soobli-
kovali in z veliko mero samostojnosti 
tudi izpeljali različne programske 
vsebine. Pri izbiranju obravnavanih 
tem, ki so prispevale k zviševanju 
kakovosti življenja starejših, smo iz-
hajali predvsem iz zanimanj in po-
treb udeležencev.

Pestrost programskih vsebin
V program smo vključili tako in-

formacijsko-komunikacijske tehnolo-
gije (računalništvo, uporaba digitalne 
fotografije …) kot tudi vprašanja 
medsebojnih in medgeneracijskih 
odnosov ter dejavnega sožitja z dru-
gimi generacijami. Spoznavali smo 
uspešno komunikacijo in se učili, 
kako reševati konflikte. Dotaknili 
smo se zdravega načina življenja in 

zdravstvenih pravic, socialnega var-
stva, svetovanja starejšim za življenje 
in reševanje življenjskih vprašanj, 
spoznavanja naravnih in kulturnih 
znamenitosti in razvijanja ročnih 

spretnosti. Ustvarjali smo z glino, 
čebeljim voskom ... V okviru progra-
ma smo se udeležili sedmega festiva-
la za tretje življenjsko obdobje v 
Ljubljani ter poleg razstav obiskali 
tudi muzeja v Tolminu in na Mostu 
na Soči. Tri mesece in pol trajajoč 
program smo zaključili sredi decem-
bra s strokovno ekskurzijo v Belo 
krajino. Ekskurzijo so v celoti pripra-
vili, načrtovali, organizirali in uspe-
šno izpeljali udeleženci sami.

Mentorici Brigita Bratina in Cvetka 

Kavčič, Posoški razvojni center

Zbrane misli udele`encev v 
programu

“Se boš vpisal v UŽU program na 
Posoškem razvojnem centru? Vse bo 
brezplačno, trajal pa bo 120 ur?” “Si 
pa malo čudna, da ne rečem še kaj 
… Kako bom hodil na 120-urno izo-
braževanje, ko pa nimam časa. Upo-
kojenec sem.” “Tudi jaz imam čudne 
občutke … Kdo bo hotel hoditi na 
predavanja, ki bodo trajala 120 ur. 
Računalništvo že, a ostale ‘praznice’, 
saj jih ne potrebujem. Kdo bo sprejel 
tako obveznost! Ko začneš hoditi, mo-

raš vztrajati do konca – 120 ur. Kdo 
torej? Ti? Jaz?”

*
Stiskamo se v mali učilnici – delav-

nici. Kar veliko nas je. Sedemnajst. 
Ne poznamo se, smo tihi, resni, ne-
koliko zaskrbljeni. Le mentorici Cvet-
ka Kavčič in Brigita Bratina (kasne-
je smo ju imenovali razredničarka in 
ravnateljica) nas vzpodbujata in pre-
ganjata čudno razpoloženje. 

Čakamo na učno uro, da se bomo 
naučili oblikovati glino.

Začnemo.
Močno dvomim v svoje oblikoval-

ske sposobnosti … Roke se mi trese-
jo, ko poskušam nekaj oblikovati. Če 
bo okroglo, bo …, ne vem, verjetno 
nekaj brez oblike, brez vsebine … 
Nimam dispozicij.

“Pravi pristop in pravi prijem gli-
ne,” me opogumlja mentorica Alen-
ka Gololičič, “rodita tudi obliko.” 

In res! Končni izdelek! Bravo jaz, 
ponosna sem nase!

Pogledam ostale. Vsi gnetejo, lepi-
jo, oblikujejo, si ogledujejo svoje iz-
delke … Iz oči jim sije zadovoljstvo, 
saj so, kot jaz, ustvarili svoj najlepši 
izdelek.

Delavnico zapuščamo sproščeni, 
nasmejani, zadovoljni, predvsem pa 
gostobesedni.

*
Davor Gašperčič, mladenič pod 

30, strokovnjak na računalniškem 
področju. Ne, nisem povedala dovolj! 
Davor ni samo računalničar, je tudi 
pedagog in metodik. Spominjal me 
je na učiteljice v prvih razredih (vse-
lej sem jih občudovala), ki so mora-
le male, prazne glave naučiti brati, 
pisati in računati. Razlika je bila le v 
tem, da je Davor imel pred seboj sive, 
prazne glave, ki jih je moral naučiti 
osnov računalništva. Bil je nepoza-
ben. “Gospa, če bi gledali na platno 
in ne v računalnik, bi vedeli, katero 
tipko na računalniku morate pritisni-

Utrinki

jo, ki bi jo prinesla razpršitev posa-
meznih funkcij uprave po različnih 
krajih ali z oblikovanjem dovolj moč-
nih lokalnih izpostav. Kot takšna pri-
mera v dosedanji organiziranosti je 
Brežan navedel mrežno organizacijo 
razvojnih agencij in izpostav javnega 
sklada za kulturne dejavnosti. “Do-
sedanje delo je tudi dokaz, da ta-
ka organizacija deluje dobro in za-
radi dobrega poznavanja lokalne-
ga okolja lahko regiji, lokalnim 
skupnostim in posameznikom naj-
več doprinese.”

S trdnimi argumenti predloge zako-
nov, ki urejajo pokrajine, zavrača tu-
di načelnik UE Tolmin Zdravko Li-
kar (o tem pisal v rubriki Pogled na-
prej v EPIcentru, št. 6-7, l. VIII). 
Meni namreč, da bo uvedba pokra-
jin le povečala birokracijo, zato bi 
boljšo rešitev predstavljale okreplje-

ne razvojne agencije. Obenem vse-
skozi opozarja še na petnajst delov-
nih mest za visoko izobražen kader, 
ki bi jih izgubila tolminska UE. Zapo-
sleni se bodo morali na delo voziti v 
Novo Gorico.

Vlada je predlog pokrajinske zako-
nodaje, ki ga je sprejela 15. novem-
bra, že poslala v Državni zbor RS. 
Brežan je najavil, da od posoških 
poslancev pričakujejo, da bodo ti 
stališča občinskih svetov Občin Tol-
min, Kobarid in Bovec predstavili in 
jih tudi uveljavili. “Če jim v razpravi 
to ne bo uspelo, pričakujemo, da 
zaradi zavezanosti našim ljudem 
take zakonodaje ne bodo podpr-
li,” je bil odločen Brežan, ki ob pre-
zrtju interesov Posočja ne izključuje 
niti možnosti referenduma.

Špela Kranjc

OSVAJANJE OSNOV RAČUNALNIŠTVA
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ti.” Davor, hvala za mlado modrost!

*
In kako strastno smo se lotili izde-

lovanja itinerarija oziroma potovalne-
ga načrta. Gladili smo konflikte, se 
prilagajali in končno našli skupno 
rešitev. Življenje je res en sam kom-
promis!

*
Za programsko vsebino Medgene-

racijsko druženje so poskrbeli naši 
sošolci: Metod Božič, Milojka Klav-
žar, Martina Kofol, Rudi Rauch in 
ter učenci OŠ Dušana Muniha Most 
na Soči. Rudi nas je popeljal na pla-
ninski pohod, ki je bil ena sama učna 
ura o tem, kako, kdaj, kje in zakaj … 
hoditi v planine. Zame je bilo nepo-
zabno srečanje s čebelarji na Stopcu, 
ki ga je pripravila naša sošolka Mi-
lojka skupaj z Božičevimi. To je bila 
gledališka predstava o življenju čebe-
lje družine. Glavni igralci so bili otro-
ci in Milojkin Marko Klavžar. Prele-
po! Milojka, kdor zna, pač zna! Hva-
la za vso razlago o medu in vosku, 
predvsem pa za pripravljene dobrote 
iz meda. Zanimivo je bilo tudi sode-
lovanje z mostarskimi učenci 3. ra-
zreda in njihovo učiteljico Romano 
Svetičič, ki ga je organizirala naša 
sošolka Jožica Jarc. Obravnavali so 
projekt Šola nekoč in danes. Bila sem 
presenečena, ker je učence zelo za-
nimalo, kako je bilo v času našega 
obiskovanja osnovne šole.

*
Nepozabna je bila tudi cvetličarka 

Petra. Brez kančka ljubosumja na 
svoje znanje nam je pokazala, kako 
si bomo lahko v prihodnje sami iz-
delovali skladne cvetlične aranžma-
je.

*
Izdelovanje vizitk je bilo poglavje 

zase, vsaj zame, ko sem razmišljala, 
kako bo izgledala moja, na kateri bo 
tudi pesek. Navdušena sem! Odslej 
jih bom izdelovala sama, saj nam je 
mentorica Stanka Golob izdala polno 
drobnih skrivnosti.

*
Mnogi so bili prvič v Tolminskem 

muzeju in bili so navdušeni. Jaz sem 
sicer pogosta obiskovalka, zato nisem 
čutila nekaj posebnega. Toda Plečni-
kova Ljubljana je bila zares nekaj 
posebnega, zato jo bom še obiska-
la.

*
“Kaj praviš sedaj, ko si končal 120-

urno izobraževanje? Ti je žal!?” “Bilo 
bi mi žal, če se ga ne bi udeležil. Ve-

me je pritegnilo ... (Rudi R.)

*
… Pri uri računalništva razmišljam, 

kam klikniti z miško. Ne gre mi. Ali 
sem res tako neumna? Nič hudega! 
Končno sem se odločila vprašati pre-
davatelja, pa četudi bi se osmešila ... 
(M. L.)

*
… Nekaj radovednih in iznajdljivih 

ljudi, ki so postali moji sošolci, mi je 
dajalo občutek, da gre zares. Ure so 
hitro minevale in zadovoljstvo je bilo 
vse večje. Predavatelji, ki so bili spo-
štljivi do nas, so se nadvse trudili, da 
bi nam bila njihova tema čim bolj 
dostopna. Uspeli so, da ni šlo ničesar 
mimo nas, ne da bi se nas vsaj malo 
dotaknilo. Enkratni računalničar Da-
vor me bo spremljal vsakokrat, ko si 
bom prizadevala uporabiti to, kar 
sem iz računalništva osvojila pred-
vsem po njegovi zaslugi … (Jožica 
Jarc)

*
… Predavanja o zdravju ni nikoli 

dovolj. Učimo se zdravo prehranjeva-
ti, vendar bi bilo lepo, če bi vsi ime-
li dovolj hrane in znanja o njej. Uči-
mo se o negi zob in ustne votline. V 
mladosti sem zaman iskal ščetko za 
zobe, sedaj pa iščem zobe … (Metod 
Božič)

*
… Čudi me, da nam je bilo lahko 

nekaj tako prijetnega in koristnega 
omogočeno v takšni ponudbi. Stopi-
ti v iskanje znanja prostovoljno in 
neobremenjujoče je prijetno. Dobila 
sem vtis, da je ta sproščenost oboje-
stranska; od slušatelja kot tudi pre-
davatelja … (K. B.)

*
Obvestilo smo dobili, da bi v šolo 

spet hodili. Smo se odločili in se v 
učenje poglobili. Računalništvo je 
bilo kar huda reč. Hvala Bogu, da 
nam niso ocen delili, saj bi nekateri 
pošteno pogrnili. V Ljubljano na izlet 
smo se peljali, da bi Plečnikovo delo 
spoznali. V Cankarjevem domu se 
mnogo naučili in kup propagandnih 
revij dobili. Z vlakcem smo na Grad 
se popeljali in mesto z vrha občudo-
vali. Kup reči smo še počeli, na Stop-
cu čebeljo družino spoznali, a se 
tudi dobro posladkali. Vsem, ki ste 
za nas skrbeli, da smo se lepo imeli, 
se zahvaljujemo prav lepo in želimo, 
da drugo leto bi še bilo. (Ana Kra-
gelj)

Foto: arhiv PRC

liko novega sem spoznal in tudi na-
učil.” “Tudi jaz sem zadovoljna, saj 
sem spoznala nove vsebine in nove 
ljudi, s katerimi bom z veseljem odšla 
na kavo obujat spomine na upoko-
jenske šolske klopi na Posoškem ra-
zvojnem centru.” (Antonija Zorjan, 
Tolmin)

*
… Dodatna vrednost programa je 

vsekakor priložnost za druženje, beg 
iz vsakdanje rutine in občutek, da se 
nekaj dogaja ... (G. L.)

*
… Ob predavanju na temo konflik-

ti in komunikacije predavatelja To-
maža Flajsa sem spoznala, kako 
malo je treba, da se prepreči spor in 
zamera … Ob izdelovanju voščilnic 
me je presenetilo sušenje cvetja in 
listov v mikrovalovni pečici … Na 
obisku doma za starejše občane na 
Petrovem Brdu in v Podbrdu me je 
prevzelo navdušenje nad petjem Me-
PZ Društva upokojencev Tolmin … 
(Martina Kofol)

*
… Naše druženje je trajalo dovolj 

dolgo, da sem spoznala, kako taka 
skupina deluje, kako se odraža posa-
meznikova vloga v novih situacijah. 
Prav raznolikost ljudi in dogodkov mi 
je v misli vpletla nove podobe ... (M. 
K.)

*
.. Čeprav ‘nimam časa’, sem šel. 

Brez posebnih pričakovanj. Računal-
niški mojstri začetnikom itak ne zna-
jo razložiti. To sem že izkusil. Pa 
sem se uštel. Davor je znal in zmo-
gel. Hvala mu! Potem pa druge teme 
in dogodki. Vse je bilo zanimivo, vse 

OBISK PRESTOLNICE

IZDELOVANJE VIZITK
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KAKO BI NA KRATKO 
OCENILI LETO 2007 V 
OB^INI BOVEC?

Danijel Kri-
vec, župan 
Občine Bo-
vec: 

“Povolilno 
leto ocenju-
jem kot uspe-
šno, saj je 
večina zasta-

vljenih in načrtovanih projektov izve-
denih ali pa v izvajanju. Uresničujejo 
se tudi projekti, vezani na smučišče 
Kanin, zato povezava z italijanskim 
smučiščem Nevejsko sedlo v sezoni 
2008/09 ni več pod vprašajem. Dru-
štvena in gospodarska klima je pozi-
tivna, vse več je pobud za dodatne 
aktivnosti in vlaganja. Z dokonča-
njem objektov v Logu pod Mangartom 
smo zelo zadovoljni. Dogajanja na 
vseh področjih je veliko, kar nas re-

Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Bovec
Ob~ina si `eli bov{ko 
letali{~e

Bovški občinski svet je na novem-
brski seji razpravljal tudi o nakupu 
zemljišča na bovškem letališču, kate-
rega površina meri 35.000 kvadratnih 
metrov. Družba Planika Kobarid Tol-
min je objavila javno prodajo ome-
njene parcele, rok za oddajo ponudb 
pa se je iztekel 17. novembra.

Družba Planika Kobarid Tolmin je 
začasna pravna oseba, ki je bila na 
osnovi meddržavne pogodbe med 

bo Bovec ta prostor še kako potrebo-
val, če se bo še naprej razvijal tako 
kot do sedaj. “Letališče bo prej ali slej 
pridobilo na pomenu, obenem pa naj 
bi z njim kraj pridobil tudi prostor za 
večje športne in zabavne prireditve. 
Ker gre za pomembno točko, jo bomo 
morali pri urejanju obdelati v celoti.” 
Kot je povedal Černilogar, o ponudbi 
bovške občine pristojni še odločajo, 
njihova odločitev pa do zaključka 
redakcije ni bila znana.
Špela Kranjc

Č E S T I T K A
V teh dneh, 

ko vsem se kam mudi, ko nas �e prazniki podijo,
izberite tak�ne si poti, ki prave se smeri dr�ijo.

Naj vodijo te med ljudi, ki te z dobroto bogatijo,
prijazne njihove oči pa od ljubezni se iskrijo! 

Občankam in občanom v prihajajočem letu 2008 
�elimo veliko sreče, zdravja in miru 

pa topline in zadovoljstva!

�upan Danijel Krivec 
in člani uprave Občine Bovec

snično veseli. V letu 2007 je sicer bilo 
tudi nekaj težav, vendar jih bomo s 
skupnimi močmi v prihodnjem letu 
prebrodili.”

Martin Berginc, podjetnik, Bovec:
“Leto 2007 je veliko boljše od leta 

2006. Na Bovškem se je zgodilo kar 
nekaj: več turizma, več ljudi iz dalj-
nih krajev, več izmenjav in z njimi 
tudi mnenj, veliko razstav, snemanje 
filma, ki je dalo čisto neko drugo di-
menzijo v prepoznavnosti Bovca. Zgo-
dilo se je tudi snemanje oglasnega 
sporočila za francosko avtomobilsko 
hišo, kjer se naš kraj prepozna s po-
snetkom obcestne table z napisom 
Bovec. Zadovoljen sem tudi kot turi-
stični delavec. Upam, da bomo pote-
gnili kakšne paralele tudi v letu 2008, 
ne glede na to, da so se Francozi 
umaknili. Mi računamo še na druge 
vlagatelje, tako da gre stvar z normal-
nim tempom naprej.” 

Ivo Jelinčič, 
lastnik Turi-
stične kmeti-
je Jelinčič, 
Soča:

“Leto 2007 
je z več vidi-
kov optimi-
stično in zelo 

pozitivno leto. Če vzamemo turizem, 
se mi zdi, da se je letos spet nekaj 
premaknilo. Več je bilo tistih kvalite-
tnih gostov in ne samo takih, ki išče-

Utrinki

Slovenijo in Hrvaško ustanovljena 
leta 2001. Takrat je v upravljanje pre-
vzela vse glede lastništva sporno 
premoženje, ki ga je popisala sloven-
sko-hrvaška komisija in ga bo treba 
razdeliti med zagrebški Kraš in za-
sebno družbo Mlekarna Planika v 
lasti Kmetijske zadruge Tolmin. Dol-
žnost Planike Kobarid Tolmin je skrb 
za omenjeno premoženje, ki vključu-
je več kot 277 hektarov kmetijskih 
zemljišč in gozdov, skoraj osemnajst 
hektarov stavbnih zemljišč in več kot 
12.000 kvadratnih metrov stavb. Ku-
pnina od prodanega premoženja bo 
do dogovora o razdelitvi čakala na 
posebnem računu.

V prostorskih aktih je omenjenih 
35.000 kvadratnih metrov na bov-
škem letališču opredeljenih kot zazi-
dljivo zemljišče v rekreacijsko-turi-
stične namene in za storitve, vezane 
na letališče. Tako je pojasnil svetova-
lec za okolje in prostor na Občini 
Bovec Ivan Černilogar in dodal, da 

jo adrenalinske športe. Kar pa se tiče 
slikarstva, je bilo tudi zelo plodno, 
imel sem namreč kar nekaj samostoj-
nih razstav. Pozitivno leto.”

Fedja Klavora, upokojenec, Bovec:
“Trije župani, tri občine in nova 

pokrajina. Katera bo? Goriška nika-
kor ne. Posočje? To bi bilo mogoče 
najbolj praktično, majčkeno, samo 
sebi prepuščeno, zapuščeno, tako kot 
zmeraj. Ampak ta prava pokrajina bi 
bila prava Primorska. Od Kopra do 
Triglava.” 

Urška Mle-
kuž, študent-
ka (21 let), 
Bovec:

“ V  l e t o -
šnjem letu se 
je v Bovcu ve-
liko dogajalo. 
Lokalna turi-

stična organizacija, občina in razna 
društva so pripravila raznolik spekter 
dogodkov, svoje pa smo dodali tudi 
študentje pod okriljem Kluba tolmin-
skih študentov. Kulturni dom je med 
letom ponujal zanimive predstave, 
poleti so bili na odru na Buškem pla-
cu številni koncerti, ponovno je oži-
vela Čomparska noč, na letališču je 
bila glasba za mlade. Za vsak okus 
se je nekaj našlo. Vsekakor pa nas 
čaka še pester zaključek leta.”

Pripravila: M. B. in G. M. 
Foto: Špela Kranjc, Gregor Maver in iz do-
mačega albuma

IZSEK POSLOVNIH 
PRILO@NOSTI POSO^JA
Zgornje Poso~je – Od 1. maja 
2007 do 23. oktobra 2007 je bilo 
na območju Upravne enote Tol-
min ustanovljenih 45 novih podjetij 
oziroma poslovnih subjektov; v obči-
ni Kobarid sedem, občini Bovec de-
set in občini Tolmin 28. Morda se 
številka na prvi pogled zdi obetavna, 
če pa pogled razširimo na področje 
celotne Slovenije, postane slika pre-
cej drugačna. V istem obdobju je bi-
lo v Sloveniji odprtih 6.789 (v število 
so zajeta tudi novoustanovljena dru-

štva) novih poslovnih subjektov. V 
Posočju so razvite tradicionalne go-
spodarske panoge z velikim številom 
malih in srednjih podjetij. Delež sto-
ritvenih dejavnosti je v primerjavi s 
Severno Primorsko (Goriško stati-
stično regijo) in Slovenijo še vedno 
relativno nizek, prav tako je v primer-
javi s Slovenijo in regijo nizka doda-
na vrednost na zaposlenega. S pisa-
njem bi lahko nadaljevali v smeri 
“Poslovne priložnosti Posočja – 
prednosti in slabosti”, vendar bi zašli 
s poti proti zastavljenemu cilju, za-
četi pa je nekje vendarle treba. 

V uredništvo EPIcentra mesečno 
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Ob~ina Kobarid

Po množici dogodkov, ki smo 
jim bili priče v času praznova-
nja občinskega praznika naše 

občine in še posebej izpostavljenemu 
praznovanju 90-letnice Kobariške bit-
ke, so se aktivnosti prav tako inten-
zivno nadaljevale tudi v novembru in 
decembru.

Pri~akujmo spremembe
V začetku novembra smo medse 

povabili priznano klimatologinjo in 
sodobitnico Nobelove nagrade, prof. 
dr. Lučko Kajfež Bogataj. Z velikim 
zanimanjem smo prisluhnili njenim 
besedam, ki žal niso bile optimistič-
ne. Podnebnim spremembam se sko-
raj ne moremo izogniti; rešitev je 
torej v prilagajanju vseh tistih se-
gmentov življenja in dela, ki so veza-
ni na vremenske spremembe. Slove-
niji se obetajo v večini leta sušna 
obdobja, v nasprotju z delom leta, v 
katerem lahko pričakujemo velike 
padavine. Obe vremenski nasprotji 
tako prinašata svoje posledice, ki se 
že sedaj kažejo na območju celotne 
države. Tudi Soška dolina ni izjema, 
zato bo treba pri načrtovanju razvoj-
nih smernic upoštevati tudi dejstvo 
klimatskih sprememb, še posebej to 
velja za področje turizma in kmetij-
stva, ter pravočasno ukrepati povsod 
tam, kjer lahko pričakujemo, da bo 
omenjeno neravnotežje poseglo v 
naše okolje.

Prav gotovo je ugotovitev, da smo 
za takšno dogajanje v veliki meri kri-

vi ljudje sami, tudi osnova, da se 
predvsem svetovne velesile končno 
in čim prej dogovorijo o zmanjšanju 
izpustov toplogrednih plinov in da 
vsaj na tem področju zavlada zdrava 
pamet. Ne pomaga veliko, če se samo 
majhen del Zemljanov trudi za spre-
membe, saj je planet v vremenskem 
smislu celota, ki ne pozna meja. 
“Učinek metulja” je pri tem še kako 
realno dejstvo (zamah metuljevih kril 
v Avstraliji lahko povzroči vihar v 
Afriki).

Dan javnega zdravja v ob~ini 
Kobarid

V seriji dogodkov, ki sledijo temu 
sloganu, smo prisluhnili tudi preda-
vanju prim. Mojce Senčar. Pravi, da 
je po svoji bolezni najbrž ostala živa 
zato, da lahko svoje izkušnje z bole-
znijo in strokovno znanje prenaša 
naprej in opozarja ženske, da lahko 
rak na dojkah pravočasno in uspešno 
odkrijemo in zdravimo. Posebej je 
poudarila rizične faktorje, med kate-
re je na prvo mesto uvrstila dedno 

osnovo in daljšo prisotnost hormona 
estrogena. Z daljšanjem življenjske 
dobe in stresnim načinom življenja 
se seveda večajo tudi možnosti za 
vse vrste bolezni, še posebej za raka-
sta obolenja. Njen optimizem in hva-
ležnost za vsak dan posebej sta pri-
sotne še posebej zdramila in opomni-
la, da je treba v življenju imeti na 
ustih smehljaj in dobro voljo zase in 
za drugega. Senčarjeva je izpostavila 
dejstvo, da se je treba o raku in smr-
ti pogovarjati in pregnati tabuje, ki 
vladajo na tem področju in odrivajo 
resnico in trpljenje na rob našega 
zavedanja.

Projekt Dan javnega zdravja v ob-
čini Kobarid izvajamo v sodelovanju 
z Zavodom za zdravstveno varstvo 
Nova Gorica.

Dnevi kulturne dedi{~ine
Uspešno so izzveneli tudi Dnevi 

kulturne dediščine, ki jih že tretje 
leto organizira Tomaž Vidrih, letos 
v okviru Kulturno-turističnega dru-
štva Sveti Volar. November so tako 
popestrile tudi tri kulturne skupine: 
gledališčniki iz Bovca in Štandreža 
ter skupina iz Šentjanža z gledališko-
plesno predstavo.

Novoustanovljeno kulturno-turi-
stično društvo iz Kreda ima smele 
načrte za prihodnost in nadgradnjo 
svoje dejavnosti, saj jim idej ne manj-
ka. Postavitev dramske skupine je 
ena izmed prioritet, zato vabijo vse, 
ki jih veseli ta dejavnost, da se jim 

N O V O L E T N A  Č E S T I T K A
Drage občanke, spo�tovani občani, 

cenjeni prijatelji �
Novo leto 2008 nam v pravem pomenu besede prina�a brez-
mejne mo�nosti, ki jih skozi svoje dojemanje sveta lahko 
preusmerimo v tisto kakovost, ki je pomembna za �ir�o sku-
pnost in za vsakega posebej. Prizadevanja za razvoj celo-
tnega območja so pogoj za dobrobit posameznika, zato je 
pomembno, da bomo znali s skupnimi močmi in pravo ko-
munikacijo poiskati mo�nosti, ki bodo nadgradile na� sku-
pni prostor in zagotovile vsem tisto kakovost �ivljenja, ki 
nas bo polnila z veseljem, upanjem in razumevanjem. Prav 
te kakovosti so pomembne, da moč ustvarjalnosti nikoli ne 
zamre in je usmerjena v cilje, ki prina�ajo novo in nesebično 
vsebino v na�e okolje.

Vsem ljudem v So�ki dolini �elimo vesel Bo�ič in zdravo 
ter uspe�no novo leto 2008, ki nas čaka brez meja in z odpr-
timi mo�nostmi, ki vodijo v dru�ino evropskih narodov.

�upan Robert Kavčič 
in Občinska uprava Občine Kobarid

Utrinki

prejmemo veliko število vabil na raz-
lične dogodke, med njimi tudi takih, 
ki vabijo na odprtje novih poslovnih 
prostorov. Tako je že oktobra v Tol-
minu 276 m2 velike prodajne prosto-
re odprlo podjetje Fonex Laharnar 
d.o.o., družinsko podjetje s štirimi 
zaposlenimi, katerega poslovalnici 
(Tolmin in Cerkno) sta razpoznavni 
pod imenom Elektrocenter Lahar-
nar. Po besedah direktorja Darka 
Laharnarja so po ponudbi elektro-
tehničnega blaga največja trgovina 
na področju Severne Primorske. 
Podjetje je direkten kupec ali uvo-
znik svetovno znanih blagovnih 

znamk, na trgu pa je poleg prodaje 
bele tehnike in malih gospodinjskih 
aparatov, računalniške in digitalne 
tehnike prepoznavno tudi kot ponu-
dnik storitev na področju antenskih 
in SAT sistemov, prenosnih zvez in 
klimatskih naprav. Podjetje je tudi 
soustanovitelj in član skupine Bela 
plus, v kateri je trenutno združenih 
štirinajst podjetij s skupno 26 trgovi-
nami po vsej Sloveniji. “Zaradi sku-
pnega nastopa na trgu smo uspeli 
zmanjšati stroške in za več kot 
250 odstotkov povečati obseg po-
slovanja,” je še povedal Laharnar, ki 
je dodal, da v podjetju veliko pozor-

nost posvečajo izobraževanju. Vsak 
zaposleni se tako letno udeleži naj-
manj petih seminarjev.

Sicer pa je Tolmin bogatejši tudi za 
nov frizerski salon. Klemen Rink, ki 
je svojo poklicno pot frizerja začel 
leta 1998 v frizerskem salonu Mič 
styling v Ljubljani, je odprl Frizer-
ski salon Klemen Rink. Rink je 
poleg nenehnega izobraževanja do-
ma in v tujini kot vrhunski stilist pou-
čeval na akademiji, kjer se izobražu-
jejo slovenski in tuji frizerji. Od leta 
2003 do leta 2006 je bil vodja po-
slovalnice na Poljanski cesti v Lju-
bljani, leta 2006 pa je bil zadolžen 

za izobraževanje in vodenje poslo-
valnice v Pragi. Kot je še povedal, 
se v novem salonu uporablja vrhun-
ska lasna kozmetika znane blagovne 
znamke, ki je ta hip ena izmed naj-
boljših na slovenskem trgu, vse v že-
lji po dobri lasni negi strank. Rink, ki 
si je kot frizer vedno želel odpreti 
svoj frizerski salon in ustvariti lastno 
blagovno znamko, je še dodal: “Že-
lel sem si salona, kjer se bodo de-
lale dobre pričeske, kjer se bo ka-
der nenehno izpopolnjeval in kjer 
bomo lahko svojim strankam ve-
dno lahko ponudili kaj novega”. 
Gregor Maver
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pridružijo. Veselimo se njihovega pri-
spevka za širšo skupnost in upamo, 
da jim bo uspelo spraviti v življenje 
vse, kar so si zastavili.

Decembrski vrve`
Še posebej “naporno” je za vse 

tiste, ki se vključijo v predpraznično 
dogajanje tudi z organizacijo in iz-
vedbo prireditvene dejavnosti. Leto-
šnji december nam je postregel s kar 
nekaj koncerti, plesno predstavo, naj-
različnejšimi druženji in poskrbel, da 
so se izkazali tudi vsi trije dobri mo-
žje: Miklavž, Božiček in Dedek Mraz. 
Dogajanje na kobariškem trgu tik 
pred koncem leta je v organizaciji 
Krajevne skupnosti Kobarid, ki se 
trudi, da bi le-to preraslo v večjo in 
bolj bogato prednovoletno in silvestr-
sko zabavo za vse občane, od naj-
mlajših do najstarejših. Seveda se 
vedno zatakne prav pri finančnih 
sredstvih, saj bogat program zahteva 
svoje … Pa upajmo, da se bo našel 
posluh tudi za to.

Vstop Slovenije v 
schengensko obmo~je

Druga polovica decembra je bila 

na vseh mejnih prehodih v naši ob-
čini deležna prireditev, ki so zazna-
movale vstop Slovenije v schengen-
sko območje. “Padec meje” sta s 
svojo prisotnostjo počastila tudi dr. 
Dimitrij Rupel, minister za zunanje 
zadeve Republike Slovenije, in Ri-
ccardo Illy, predsednik Deželne vla-
de Furlanije - Julijske krajine, ki sta 
se udeležila osrednje slovesnosti na 
Mednarodnem mejnem prehodu Ro-
bič-Štupica, ki je potekala z 20. na 
21. december. Ob bogatem kultur-
nem programu skupin iz Posočja, 
Benečije in Furlanije ter simboličnim 
žaganjem meje je končno tudi pri nas 
odprta pot in odpravljeni so tisti de-
javniki, ki so ovirali nemoteno giba-
nje prebivalcev s te in one strani 
meje. Dolgoletno sodelovanje s prija-
telji iz Italije je tako dobilo nove raz-
sežnosti in možnosti razvoja na vseh 
področjih življenja in dela. Kako jih 
bomo znali obogatiti z novimi ideja-
mi, pa je seveda stvar vseh, ki si to 
želijo. Odstranitev fizične ovire še ne 
pomeni, da smo odstranili tudi mejo 
v svojem razmišljanju. Skozi odprta 
vrata prihaja takšna in drugačna 
energija in samo upamo lahko, da bo 

tiste “druge” čim manj.

Priznanja Turisti~ne zveze 
Slovenije

Ob vseh nagradah, ki so bile v letu 
2007 podeljene našim občanom, ne 
gre prezreti priznanja, ki ga je pode-
lila Turistična zveza Slovenije za 
najlepše urejen kamp. Lidija Koren, 
ki vodi Kamp Koren, je prejela drugo 
nagrado. Komisijo je prepričala prija-
znost, ponudba šotorišč na terasah, 
zeliščni vrt in bio trgovina, urejena 
igrala in plezalna stena, savna in iz-
posoja športnih rekvizitov in še bi 
lahko naštevali. Prizadevanja, ki jih 
lastnica vlaga v kakovost turistične 
ponudbe na Kobariškem, niso bila 
prezrta niti v lokalni skupnosti, saj 
smo Kampu Koren že leta 2005 po-
delili tudi občinsko priznanje.
Nada Pajntar, Občina Kobarid

Tu je moj dom
Ob zaključku prireditev, ki so obe-

ležile občinski praznik, so v začetku 
novembra v Domu Andreja Manfre-
de v Kobaridu odprli fotografsko raz-
stavo, na kateri se je predstavilo 26 
ljubiteljev s skoraj 60 izdelki. Na po-

budo skupine ljubiteljev fotografira-
nja je namreč Občina Kobarid okto-
bra razpisala fotografski natečaj na 
temo Tu je moj dom.

Velik odziv na natečaj je pokazal, 
da se z amatersko fotografijo ukvar-
jajo številni občani, ki skozi oko fo-
tografskega objektiva zabeležijo do-
godke v domačem kraju. Še več časa 
in pozornosti pa namenijo panorami, 
cvetju, domačim živalim in portre-
tom, kar je bilo na razstavi lepo vi-
dno.

Fotografije, ki so prispele na nate-
čaj, je pregledala in ocenjevala tri-
članska komisija, ki so jo sestavljali 
likovni umetnik Damjan Kracina, 
zgodovinar Simon Skočir in poklicni 
fotograf David Červ. Člani komisije 
so imeli pri izbiri najboljših zaradi 
kakovostnih in vsebinsko bogatih fo-
tografij zahtevno delo. Nagrajeni so 
bili posamezni izdelki ali opus kot 
celota. Prve tri nagrade so šle v roke 
Albina Kurinčiča, Danile Rijavec in 
Martina Gerliča; zadnji je prejel na-
grado za opus. Poleg njih so bili na-
grajeni še štirje udeleženci natečaja. 
Nagrajenci so prejeli praktične nagra-
de in plaketo, vsi udeleženci nateča-

Utrinki

POSTAJA SE DANES ŽE KAŽE V PRENOVLJENI PODOBI – Čeprav je kazalo, da bodo oblju-
be o nadaljevanju investicij na objektih bohinjske proge pozabljene, pa so se jeseni vendarle 
začele izpolnjevati. Najprej so na železniški postaji na Mostu na Soči na novo prekrili dotra-
jano streho, pred kratkim pa so perone pred isto stavbo preplastili še z asfaltno prevleko.

NOVOSTI NA BOHINJSKI 
PROGI
Bohinjska proga – V nedavnih ka-
tastrofalnih povodnjih je precej ško-
de utrepela tudi več kot sto let stara 
Bohinjska proga. Kot so nam sporo-
čili iz službe za organizacijsko 
komuniciranje na Slovenskih že-
leznicah, so do sedaj za ureditev 
prevoznosti proge Bohinjska Bela–
Bohinjska Bistrica in odpravo posle-
dic poplav porabili okoli 1,2 milijona 
evrov. Vsa potrebna dela na tem od-
seku še niso dokončana, saj bodo 
morali v nekatera dela  vključiti tudi 
lastnike zemljišč ob progi. “Zakon 
jih namreč obvezuje, da prepreči-
jo morebitne negativne vplive z 
njihovega zemljišča na tuje zemlji-
šče,” so še sporočili iz omenjene 
službe. 

Sicer pa je bila Bohinjska proga, ki v 
svetu slovi po svoji avtentičnosti, v 
primerjavi s prejšnjimi desetletji v za-
dnjih dveh letih naposled le deležna 
več pozornosti. Naj spomnimo, da 
so se v letu 2006 na račun svojega 
visokega jubileja Slovenske železni-
ce na nekaterih postajah odločile za 
zamenjavo oken in barvno osvežitev 
lesenih delov, dopolnile pa so tudi 
informacijsko opremo, uredile plato 
za dostop avtomobilov na avtovlak 
na postaji Podbrdo in postavile mu-

zejsko zbirko pod takrat še precej 
dotrajano streho železniške postaje 
Most na Soči. 

Najobsežnejše prenove pred okro-
glim jubilejem je bila deležna stavba 
železniške postaje Bohinjska Bistri-
ca. Ob tem ne gre zanemariti tudi 
urejenega platoja za dostop na avto-
vlak na postaji Most na Soči, ki je bil 
urejen s pomočjo sredstev tolmin-

ske občine. Čeprav je bil velik delež 
prenove končan še pred slovestno-
stjo ob stoletnici, je del obljubljenih 
investicij obstal na mrtvi točki. 

Ko je dobro leto po praznovanju že 
kazalo, da bodo obljube o nadalje-
vanju investicij na objektih Bohinjske 
proge pozabljene, so se jeseni ven-
darle začele izpolnjevati. Odgovorni 
na družbi Slovenske železnice so 

najprej poskrbeli za zamenjavo ne-
katerih lesenih strešnih delov, nato 
pa še za novo prekritje strehe ter za-
menjavo žlebov in dimnikov na žele-
zniški postaji Most na Soči, pred 
kratkim pa so perone pred isto stav-
bo preplastili še z asfaltno prevleko. 
Kot so nam zaupali v službi za orga-
nizacijsko komuniciranje, namerava-
jo Slovenske železnice v letu 2008 
obnoviti tudi streho železniške po-
staje v Kanalu.
Besedilo in foto: Tatjana Šalej Faletič

PROMOCIJA NA BO@I^NIH 
SEJMIH V ITALIJI
Zoppola, [peter (Italija) – Turi-
stična zveza Gornjega Posočja 
(TZGP) se je tudi v decembru 2007 
udeležila dveh prednovoletnih sej-
mov, tako imenovanih božičnih tr-
žnic (mercatini di natale), ki so se 
odvijale 1. in 2. decembra v Zoppoli 
pri Pordenonu ter 8. in 9. decembra 
v Špetru pri Čedadu.

Sejma v Zoppoli, katerega organiza-
tor sta občina in tamkajšnje turistič-
no društvo, sta se kot informatorki 
udeležili Mateja Čujec in Mafalda 
Lipušček. Razstavni prostor – se-
jemski šotor – sta opremili s tran-
sparenti, panoji z motivi iz Posočja, 
božičnim cvetjem in rastlinjem. Pro-
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ja pa so dobili zahvalne plakete Ob-
čine Kobarid.

Občina bo po lastni izbiri zadržala 
po eno fotografijo vsakega udeležen-
ca natečaja, izbrani izdelki pa bodo 
bogatili prostore občinske uprave.
Pavel Četrtič

KAKO BI NA KRATKO 
OCENILI LETO 2007 V 
OB^INI KOBARID?

Robert Kav-
čič,  župan 
Občine Ko-
barid:

“Leto 2007 
je bilo delav-
no in polno 
novih izzi-
vov, saj sem 

mandat župana prevzel pred malo 
več kot letom dni. Nov način dela 
zahteva seveda prilagajanje vseh vple-
tenih v sistem organizacije, vendar 
lahko z veseljem ugotavljam, da gre-
do stvari dobro naprej. Letošnje leto 
je občino Kobarid zaznamovalo veliko 
dogodkov, ki so odmevali tako v do-
movini kot v tujini. Kobariško je obi-

skalo kar nekaj visokih predstavnikov 
slovenske vlade in drugih držav, go-
stili smo pomembne znanstvenike in 
kulturne delavce, odprli nove poti so-
delovanja in še marsikaj bi se našlo. 
Nove poti pa nam odpira tudi ‘padec 
meje’, ki ob že utečenem sodelovanju 
s sosednjimi italijanskimi občinami 
dodaja novo vrednost v naš prostor. 
Prepričan sem, da bo čas opravil še s 
tistim zadržkom, ki se je morda sko-
zi zgodovino obdržal in bomo mejo 
izbrisali tudi v našem spominu.”

Damijana 
Kravanja, 
podjetnica, 
Kobarid:

“V nasle-
dnjem letu 
bo naše pod-
jetje prazno-
valo deseto 

letnico prisotnosti na trgu. Celotna 
proizvodnja je usmerjena v izvoz in 
nas, tako kot druga podjetja na po-
dročju kontaktne elektronike, pesti 
cenena delovna sila Kitajske. Toliko 
o globalnem pogledu na gospodar-
stvo. V sami občini Kobarid pa pogre-

šam sodelovanje med podjetniki, 
občasna srečanja, izmenjavo izkušenj 
in možnosti, ki jih odpirajo mreženja 
med obstoječimi podjetji in seveda 
med vsemi tistimi, ki se za podjetni-
štvo šele odločajo. Dolgoročno je ta-
kšna vrsta organiziranosti dobra tako 
za posameznika kot tudi za samo 
občino. Prepričana sem, da se na po-
dročju gospodarstva lahko še marsi-
kaj postori in olajša podjetnikom že 
tako obremenjene poti do ciljev. 
Vsem, ki se trudimo obdržati na po-
vršini razburkanega trga, želim v 
novem letu mirno gladino in uspešne 
poslovne rezultate.”

Bruna Žu-
ber, študent-
ka (20 let) iz 
občine Koba-
rid:

“V Kobari-
du je bilo v 
preteklem le-
tu živahno 

na številnih področjih. Na kulturnem 
področju smo lahko izbirali med 
dramskimi igrami, koncerti, raznimi 
predavanji, tako da je v tem širokem 

izboru vsakdo našel nekaj zase. Ve-
sela sem tudi, da je ponovno oživel 
Kobariški sejem in da spet postaja to, 
kar je nekoč bil. Na športnem podro-
čju so mi ostali v spominu skoki z 
Napoleonovega mostu, spominjam se 
tudi praznovanja 90-letnice soške bit-
ke in obiska visokih predstavnikov iz 
Slovenije in tujih držav. Posebno me 
veseli, da smo tudi mladi v Kobaridu 
dobili svoje prostore, kjer bomo v 
okviru Kluba tolminskih študentov 
prirejali koncerte, prireditve in izva-
jali druge dejavnosti.”

Marija Ivančič, upokojenka iz obči-
ne Kobarid:

“Tudi v kobariški občini se je v pre-
teklem letu kar nekaj dogajalo. Turi-
zem se razvija, vedno več turistov 
prihaja v naše kraje, gostilne pa se 
zapirajo. Med drugim se je poleti za-
prl tudi bar, v katerem so se zbirali 
upokojenci, vendar pa obljubljajo, da 
se bo z novim letom spet odprl. Super 
pa se mi zdi, da se še vedno ohranja 
tradicionalen kobariški sejem.”

Pripravili: Nada Pajntar, Občina Kobarid 
in Mariša Bizjak
Foto: iz domačih albumov

Utrinki

TUDI LETOS SE JE TZGP skupaj z nekaterimi posoškimi ponudniki udeležila božičnih tržnic 
v Zoppoli in Špetru. Foto: Mateja Čujec

mocijski material iz celotnega Zgor-
njega Posočja je tematsko pokrival 
naravne in kulturne znamenitosti, pa 
tudi gostinsko ponudbo in prenoči-
tvene zmogljivosti. Obiskovalcem sta 
v pokušino ponujali tudi medvedovo 
kri in druga zeliščna žganja proiz-
vodnje Kmetije Valter iz Poljubinja.

Stara dela za današnji božič pa je 
naslov tradicionalnega božičnega 

sejma v Špetru, ki se ga je TZGP 
udeležila že četrtič. Organizator sej-
ma, Turistično društvo Nadiške 
doline, nam je odstopilo enajst stoj-
nic za promocijo, razstavo in proda-
jo lokalno tipičnih izdelkov in pridel-
kov. Na sejmu so oba dneva sodelo-
vali: Ester Komar s pletenimi in 
kvačkanimi izdelki iz domače volne, 
Branka Marušič z vezeninami, Sta-

nislav Lamovšek z izdelki iz lesa, 
Cirila Šmid z medenimi kruhki, Ana 
Braz in Julij Gabršček s proizvodi 
čebelarstva, Mateja Čujec s po-
nudbo domačih zeliščnih žganj in li-
kerjev, Dušana Kandus z ovčjim si-
rom ter ekološke kmetije Patalob-
čar s Kozmeric, Seljak z Logaršč in 
Tončkovi z Lokev z domačimi mar-
meladami, čaji, suhim sadjem, moko 
in žitnimi izdelki, pecivom in testeni-
nami z zelišči. Obiskovalcev je bilo 
manj, kot smo pričakovali glede na 
izkušnje iz prejšnjih let. Zanimali so 
se predvsem za splošne kataloge 
Dežela žive vode, Bovec, Trenta in 
Triglavski narodni park, pa za temat-
ske poti, kot so Pot miru, Soška pot, 
Kobariška zgodovinska pot, Čez 
Most po modrost in Tolminska korita.
Mojca Rutar, predsednica TZGP

AVTOPREVOZ SPET 
“TOLMINSKI”
Poljubinj – Konec novembra je šir-
šemu vodstvu Avtoprevoza Tolmin 
d.d. uspelo realizirati odkup lastni-
škega deleža od podjetja Skupina 
Viator & Vektor, d.d. in s tem druž-
bo ponovno vrniti na Tolminsko. Ve-
činsko lastništvo v družbi je pred še-
stimi leti pridobil Viator Vektor, in si-
cer z odkupom lastniških certifikatov 

od zaposlenih in ob zagotovitvi odpi-
sa dolgov do razvojne družbe. 

Vsa leta je Avtoprevoz Tolmin, kjer 
danes zaposluje 95 delavcev, vračal 
del dolga, konec leta 2007 pa zago-
tovil končno odplačilo. Garancijo za 
samostojno poslovanje družbe pred-
stavljajo tradicija in dolgoročno 
uspešno sodelovanje s pomembni-
mi slovenskimi podjetji, njena glavna 
dejavnost pa tudi v prihodnje ostaja 
cestni prevoz blaga.
Rado Taljat, direktor družbe Avtoprevoz 
Tolmin d.d.

OB PRAZNOVANJU 60-LETNICE AVTOPRE-
VOZA NA MOSTU NA SOČI POLETI 2007 je 
96-letni upokojeni voznik Miha Uršič preiz-
kusil najnovejše vozilo. Foto: Arhiv Avtopre-
voza Tolmin d.d.
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Invalidom prijazno mesto
Tik pred svetovnim dnevom inva-

lidov, ki ga obeležujemo 3. decem-
bra, so si v središču Tolmina pristoj-
ni ogledali kritične točke za to sku-
pino občanov.

Delegacijo so sestavljali predsednik 
Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu Občine Tolmin Jože 
Režonja, predstavnika Policijske po-
staje Tolmin Marijan Kuščer in Mi-
tja Jerkič, občinski redar in član 
Sveta Krajevne skupnosti Tolmin Du-
šan Bezjak. Medtem ko je v Tolminu 
opaziti kakšnih sedem krajanov, ki 
se po središču mesta premikajo z 
invalidskimi vozički, je eden od njih 
(na njegovo željo ga ne bomo ime-
novali) nevarne pasti pristojnim tudi 
pokazal. Kot je povedal, so na neka-
terih mestih že pred nekaj leti name-
sto robnika uredili klančine, ki pa so 
zaradi prestrmih naklonov bolj pri-
merne za kolesarje kot za invalide. 
Neustrezen naklon je namreč kaj hi-
tro lahko vzrok, da se invalidski vo-

ziček prevrne. Gospod je še opozoril, 
da so prav tako zelo problematične 
večje luknje v asfaltu. Na drugi stra-
ni je izpostavil nekatere, za invalide 

ustrezno urejene klančine, kot so ti-
ste pred Novo KBM, tolminsko knji-
žnico, hotelom Krn in v bližini dija-
škega doma.

Režonja bo na osnovi ogleda pri-
pravil seznam kritičnih točk za inva-
lide v središču mesta in ga predložil 
občinskim službam. Z ureditvijo teh 
točk bo gibanje občanov na invalid-
skih vozičkih lažje, predvsem pa bolj 
varno. Tako se namreč premikajo 
tudi nekateri oskrbovanci doma upo-
kojencev in nekaj otrok, ki obiskuje-
jo osnovno šolo.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Odprli so za~asno 
pristajali{~e za helikopterje

Ko se je nekdanje mesto za prista-
janje helikopterjev Na Logu z uredi-
tvijo športnega igrišča izgubilo, je 
morala Občina Tolmin poiskati novo. 
Kot najbolj primerna se je izkazala 
bližnja lokacija ob glavni cesti, kjer 
so 15. novembra namenu predali za-
časno pristajališče za helikopterje. 

S prvimi deli na zemljišču, ki je v 
lasti Ministrstva RS za obrambo in 
ga ima tolminska občina v najemu,  

EDEN OD KRAJANOV NA INVALIDSKEM VOZIČKU je pristojnim pokazal za invalide nevarne 
pasti v mestu Tolmin.
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VIKTOR VOLF NAJ LASTNIK 
GOZDA
Kostanjevica na Krki – V začetku 
decembra je v Kostanjevici na Krki 
potekala slovesna podelitev priznanj 
najbolj skrbnim lastnikom gozdov. 
Prireditev je organiziral Zavod za goz-
dove Slovenije, ki od leta 1999 
vsako leto podeli priznanje najbolj 
skrbnim lastnikom gozdov – enemu 
iz vsake od štirinajstih območnih 
enot. Namen te aktivnosti je opozoriti 
na pomen dobrega gospodarjenja z 
zasebnimi gozdovi in prikazati lastno-
sti ter delo skrbnih lastnikov gozdov.

Zavod za gozdove Slovenije, Ob-
močna enota Tolmin, ki usmerja 
razvoj in gospodarjenje z gozdovi na 
Severnem Primorskem, je za naj la-
stnika gozda v letu 2007 izbrala Vik-
torja Volfa s Petrovega Brda. Volf, 
ki se je rodil leta 1939 na gorski kme-
tiji nad Petrovim Brdom na takratni 
jugoslovansko-italijanski meji, živi z 
gozdom že vse življenje. Kljub prete-
žno z gozdom obraščeni kmetiji je 
bila družina takrat zaradi slabih pro-
metnih povezav odvisna predvsem 
od živinoreje. Leta 1938 je domačija 
pogorela. Da bi si zagotovili streho 

nad glavo, je davek plačal gozd. Vseh 
72 ha, kolikor jih je bilo na kmetiji, 
so italijanski prekupčevalci z lesom 
neusmiljeno izsekali do debeline 
dvanajst col. Gozd, ki ga je Viktor 
prevzel, je bil v slabem stanju. Le-
sna zaloga je bila nizka, gozd pa sla-
bo negovan. Zaposlil se je kot koo-
perant takratnega TOK-a Idrija, 
hkrati pa negoval domači gozd. V 
njem je sekal le kar je bilo nujno, ve-
liko več časa je porabil za gojitvena 
dela in premeno grmišč. Gojitvena 
in negovalna dela so še danes, ko je 
njegov gozd že lahko zgled marsiko-
mu, Viktorjeva glavna skrb; posek je 
skrbno premišljen in načrtovan, pri 
vsakem drevesu pa lastnik daje vtis, 
kot da bi ga poznal po imenu.
Viktor Volf se je v času, odkar je pre-
vzel kmetijo, tudi poročil, imel otro-
ke in zgradil novo hišo. Kot koope-
rant je v teh letih posekal in spravil 
do ceste veliko lesa. To s sinovo po-
močjo še vedno počne, nekaj do-
ma, veliko pa pri sosedih. Aktiven je 
tudi v Strojnem krožku Gorjan, pr-
vem društvu, ki je povezalo lastnike 
gozdov.
Dani Oblak, Zavod za gozdove Sloveni-
je, Območna enota Tolmin

MESTO TOLMIN IN 
KAMP KOREN � LEPA IN 
GOSTOLJUBNA
@alec – Vsako leto Turistična zve-
za Slovenije (TZS) podeljuje prizna-
nja za najlepše urejene kraje, kam-

pe, šole, vrtce, bencinske servise, 
policijske postaje itd. v turistično-
ekološki tekmovalni akciji pod naslo-
vom Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna. Urejeno in gostoljubno oko-
lje je namreč eden od predpogojev, 
ki pripomore k uspešnemu razvoju 

BIOTRGOVINA V KAMPU KOREN je le ena izmed številnih dodatnih ponudb, s katerimi je la-
stnica Lidija Koren (na fotografiji) prepričala komisijo turistično-ekološke tekmovalne akcije 
pod naslovom Moja dežela – lepa in gostoljubna, da njihov kamp v kategoriji manjših kampov 
zasluži drugo mesto. Foto: T. Š. F. 
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liko nesreč v gorah, obenem pa je 
tudi oddaljeno od bolnišnice in ve-
dno bolj obremenjeno s turisti. 
Špela Kranjc

KAKO BI NA KRATKO 
OCENILI LETO 2007 V 
OB^INI TOLMIN?

Uroš Brežan, 
župan občine 
Tolmin:

“ Z a  to l -
minsko obči-
no in naše 
gospodarstvo 
je v letu 2007 
velika prido-

bitev izredni študij strojništva, ki ga 
je v Tolminu začela izvajati Fakulteta 
za strojništvo iz Ljubljane. Po večle-
tnih pogajanjih smo se z državo konč-
no dogovorili za stavbo nekdanjega 
Doma JLA, kar je predpogoj za gra-
dnjo glasbene šole. Veliko smo inve-
stirali v cesto na Šentviško planoto ter 
proti Tolminskemu in Kanalskemu 
Lomu. Kot športniku pa mi bo leto 
ostalo v spominu po odličnih rezulta-
tih Nogometnega kluba Tolmin, na-
ših košarkarjev, mladih kajakašev in 
dvojnem državnem naslovu Kluba 
malega nogometa Puntar.” 

ZAČASNO PRISTAJALIŠČE ZA HELIKOPTERJE – Ko se je nekdanje mesto za pristajanje heli-
kopterjev Na Logu z ureditvijo športnega igrišča izgubilo, je morala Občina Tolmin poiskati 
novo. Kot najbolj primerna se je izkazala bližnja lokacija ob glavni cesti. Foto: Miljko Lesjak

so začeli že lani. Pozneje se je pred-
vsem ob deževjih in v zimskih dneh 
izkazalo, da heliodrom s travnato 
podlago ne zadošča potrebam. V teh 
primerih je bil namreč rešilnim avto-
mobilom dostop do helikopterja ote-
žen ali pa celo onemogočen. Prista-

Tolmin v lanskem proračunu za ure-
ditev heliodroma namenila pet mili-
jonov tolarjev oziroma slabih 21.000 
evrov, na pomoč pa je priskočil tudi 
donator, ki ne želi biti imenovan.

Čeprav je za zdaj še začasno, je 
pristajališče za helikopterje pomem-

ba pridobitev tako za lokalno sku-
pnost kot za vedno bolj številne tu-
riste, predvsem pa bo olajšalo delo 

reševalni službi Zdravstvenega doma 
(ZD) Tolmin in članom Postaje Gor-
ske reševalne službe (GRS) Tolmin, 
ob morebitnih naravnih nesrečah pa 
seveda tudi vključenim v sistem za-
ščite in reševanja oziroma občinske-
mu štabu civilne zaščite. Podatki 
kažejo, da so imeli v ZD Tolmin med 
1. decembrom 2006 in 12. novem-
brom 2007 kar osemnajst intervencij 
helikopterske nujne medicinske po-
moči. Tolminski gorski reševalci so 
tako do sredine novembra 2007 med 
55 akcijami pomoč helikopterja po-
trebovali sedemnajstkrat, kar je naj-
več do sedaj. Leto poprej so namreč 
med 40 akcijami zabeležili deset he-
likopterskih. 

Uradno odprtje začasnega pristaja-
lišča so zaupali županu Brežanu, 
načelniku Postaje GRS Tolmin Žarku 
Trušnovcu, direktorici ZD Tolmin 
Ljubki Gabršček Lipužič in glavne-
mu inšpektorju za varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami Mili-
voju Dolščaku. Kot je v svojem na-
govoru poudaril Dolščak, je v gora-
tem Posočju helikopterska pomoč 
neprecenljiva, saj prihrani dolgo, 
mučno vožnjo do bolnišnice in lahko 
rešuje življenja. Po njegovem gre na-
mreč za območje, ki mu naravne 
nesreče ne prizanašajo in je zato ve-

Utrinki

turizma. To je glavno (dolgoročno) 
sporočilo projekta, v katerega se ak-
tivno vključujejo turistična društva in 
zveze ob vedno večji podpori občin.
V tekmovanje so vključeni tudi izbra-
ni kraji ter turistični in drugi javni 
objekti v Zgornjem Posočju. V letu 
2007 sta med dobitniki priznanj me-
sto Tolmin v kategoriji turističnih 
krajev z več kot 10.000 turističnimi 
prenočitvami letno in povprečno do-
bo bivanja gostov nad 2,5 dni ter 
Koren Lidija s.p. Kamp Koren 
Kobarid v kategoriji manjših kam-
pov. Tolmin je v svoji kategoriji zase-
del tretje, Kamp Koren pa drugo 
mesto. TZS je priznanje podelila v 
začetku decembra na slovesni prire-
ditvi ob zaključku letošnjega tekmo-
vanja v Žalcu. Za mesto Tolmin je 
nagrado prevzel župan Uroš Bre-
žan, za kamp pa njegova lastnica 
Lidija Koren.
Nacionalna ocenjevalna komisija je 
Tolmin pohvalila za urejenost me-
stnega središča (prenovljena proče-
lja hiš, ocvetličenje javnih površin, 
lepi drevoredi, urejene in privlačne 
prenočitvene zmogljivosti in kulturni 
objekti), za številne turistično-infor-
mativne oznake, za vidne usmerje-

valne oznake za izposojo športne 
opreme in urejenost športnih objek-
tov. Pograjala pa ga je zaradi neure-
jenosti kolesarskih stez (ki jih sploh 
ni), nevzdrževane ograje pokopali-
šča, neurejen in neocvetličen ben-
cinski servis.
Kamp Koren je komisijo presenetil z 
lepimi zasaditvami, ponudbo šoto-
rišč na terasah, zeliščnim vrtičkom 
in biotrgovino, urejenimi igrali in ple-
zalno steno, ponudbo savne in izpo-
soje športnih rekvizitov, z dobrimi 
oznakami izhodiščnih točk za vzpo-
ne v gore ter prijaznostjo lastnice Li-
dije. Pograjala pa je lesene klopi, ki 
so že potrebne prenove, pomanjka-
nje vodnih priključkov in pomanjklji-
vo oštevilčenje parcel ob recepciji.
Mojca Rutar, predsednica Turistične 
zveze Gornjega Posočja

VALOPT PUSTIL VIDNE SLEDI 
TUDI V ZGORNJEM POSO^JU
Primorska – Z namenom izboljšati 
ekonomski položaj kmetov, povečati 
konkurenčnost kmetijstva in ohraniti 
naravne ter kulturne krajine je Kme-
tijsko gozdarski zavod Nova Go-
rica v okviru Kmetijsko gozdarske 

zbornice Slovenije kot nosilec na 
slovenski strani pristopil k izvajanju 
triletnega mednarodnega projekta 
Celovit razvoj tipičnih pridelkov in 
izdelkov na čezmejnem območju 
(krajše VALOPT). K sodelovanju je 
pritegnil številne strokovnjake, ki so 

končnemu rezultatu dodali svoj pe-
čat. Sicer pa je bila glavna prijavite-
ljica projekta, sofinanciranega iz 
programa Pobude skupnosti INTER-
REG IIIA Slovenija - Italija, Pokraji-
na Gorica. 
VALOPT je bil razdeljen na devet 

PILOTSKI PRIMER GOVEJEGA HLEVA IZ OKROGLEGA LESA, zgrajen v sklopu projekta. Na 
Bači pri Podbrdu je prvi tovrstni primer v Sloveniji.

jališče in dostopno pot do njega so 
zato asfaltirali. Po besedah tolminske-
ga župana Uroša Brežana je Občina 
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Doroteja Ša-
vli, Tolmin, 
upokojenka

“Leto, ki 
gre h koncu, 
je bilo res pe-
stro. V naši 
občini se je 
sploh veliko 

dogajalo in kdor je hotel kaj zase, je 
zagotovo lahko našel. Rečem lahko, 
da smo se občani v povprečju lahko 
udeležili kakšne zanimive prireditve 
vsaka dva tedna. Rada bi ob tej pri-
ložnosti pohvalila vse, ki se trudijo in 
so za Tolmin v tem primeru veliko 
naredili – knjižnica, muzej, tukajšnja 
izpostava Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti in gotovo sem še 
kakšnega pozabila. Kaj bi pa lahko 
pograjala? Ne vem, ker slabo nava-
dno hitro pozabim, mi gre iz glave. 
Mislim namreč, da če človek išče do-
bro, lahko tudi veliko dobrega da.”

Vera Čujec, Dolje, zaposlena:
“Po mojem mnenju je bila ponudba 

za občane v tem letu dovolj široka in 
primerna za vse starosti – za mlajše, 
nas kot srednjo generacijo in tudi za 
starejše. Pri novem županu pa sem 
opazila, da se tudi on res skoraj pov-
sod vključuje. Vsekakor bi kot zelo 
pozitivno stvar izpostavila ureditev 
avtobusnega postajališča v Doljah, 
kar se je prej vleklo leta in leta. Kra-

jevna sku-
pnost, kot se 
je lepo poka-
zalo, ne po-
trebuje samo 
moralne pod-
pore, ampak 
tudi denar. 
N a  d r u g i 

strani pa smo na svetu staršev raz-
pravljali o tem, kaj narediti, da bi se 
tolminska gimnazija vendarle ohra-
nila. V mislih smo imeli na primer 
kakšno okroglo mizo oziroma kaj po-

dobnega, na kateri bi sodelovali tudi 
vsi trije posoški župani, poudariti pa 
bi bilo treba, da je srednja šola tu pri 
nas nekakšen temelj. Čeprav je mini-
strstvo za šolstvo in šport določilo, da 
so finančna sredstva šol odvisna od 
števila vpisanih dijakov, bi se morale 
občine zavzemati, da se Gimnazija 
Tolmin kljub slabemu vpisu in zato 
slabi računici ohrani. Zame je regio-
nalnega pomena, saj bodo sicer od 
Nove Gorice do Trente ostale le osnov-
ne šole. Prav tako mi ni všeč neure-
jenost okoli Soče – ne samo na Soto-

V O � Č I L O

Preden prestopimo prag novega leta, se za hip ozrimo nazaj. 
Pomislimo na svoje �ivljenje. Se�tejmo svoje darove in pre-
verimo, koliko te�av smo uspeli prebroditi; prav re�evanje 
slednjih nam pomaga spodbuditi osebnostno rast.  Nikar se 
preveč ne posvečajmo tistemu, kar je v �ivljenju slabo, saj 
bomo sicer hitro pozabili na tisto, kar je dobro. Tega pa za-
gotovo ni bilo malo. Zato raje razmislimo, kaj vse si zaslu�i 
na�o hvale�nost. Pomislimo na svoje zdravje, na svoje bli-
�nje, prijatelje � Morda si res ne moremo privo�čiti vsega, 
kar bi �eleli, a vendar imamo več kot mnogo ljudi tega sveta  
� Pre�tejmo torej darove. Vsakega posebej. Ne izpustimo 
nobenega. Nenadoma se bomo zna�li v izobilju. 

Če bomo znali zaznati lepe plati �ivljenja, bo leto 2008 
uspe�no in zadovoljno.

�upan Uro� Bre�an in člani uprave Občine Tolmin
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podprojektov, ki so vsebinsko vezani 
na pridelavo in predelavo mesa, 
mleka, sadja, oliv, zelenjave, zelišč, 
medu, vinogradništvo in vinarstvo ter 
pripravo tipičnih jedi. 

V obdobju 2005–2007 so prijavitelji 
v sodelovanju s številnimi partnerji 
izvajali • izobraževalne aktivnosti – v 
okviru projekta so izvedli 80 izobra-
ževanj, ki jih je obiskalo 2.200 po-
slušalcev in na katerih je sodelovalo 
30 strokovnjakov s posameznih po-
dročij, • prikaze različnih tehnologij, 
• izdelali so strategije razvoja in tr-
ženja kmetijskih pridelkov in izdel-
kov, • izdali so tudi publikacije in 
promocijska gradiva. Celotna vre-
dnost projekta je znašala 
717.310.000 evrov – od tega je slo-
venska stran dobila 317.310.000 
evrov. 

Čeprav se je projekt izvajal na ob-
močju Severne Primorske (Goriške 
statistične regije) in Obalno-kraške 
statistične regije na slovenski strani 
ter na območju pokrajin Gorica in 
Trst v Italiji, smo z njim veliko prido-

bili tudi v Zgornjem Posočju. V okvi-
ru izobraževanj je bilo največ pou-
darka na izobraževanju sirarjev, kar 
se je odvijalo v sirarskem učnem 
centru v vasi Krn. Sirarji so pridobili 
znanja s področja prepoznavanja 
napak v tehnološkem procesu sirje-
nja, usposobili so se za senzorično 
ocenjevanje dveh avtohtonih vrst si-
ra tolminc in bovški sir ter se poučili 
o malih skrivnostih, ki so dobrodošle 
v procesu sirjenja. Na Bači pri Pod-
brdu so v sklopu projekta zgradili pi-
lotski primer govejega hleva iz okro-
glega lesa, ki je prvi tovrstni primer v 
Sloveniji. Potekala so tudi izobraže-
vanja o uporabnosti in tehnologiji 
gradnje tako imenovanih hladnih 
(odprtih) hlevov. Knjiga z naslovom 
Jejmo, pijmo in se veselimo, ki je 
prav tako nastala v okviru omenjene-
ga projekta, med drugim predstavlja 
obe omenjeni avtohtoni vrsti sira in 
nekatere tipične jedi Posočja.  

Projekti, kot je VALOPT, so za naše 
območje izrednega pomena, saj po-
leg tega, da prinašajo prepotrebna 

finančna sredstva, tudi povezujejo 
kmetovalce in strokovnjake, podaja-
jo nove usmeritve, skrbijo za promo-
cijo in kar je najpomembnejše, učijo, 
kako je treba pristopati k projektom: 
od prijave do uspešne realizacije.  
Besedilo in foto: Peter Domevšček

KER PREVIDNOST NI NIKOLI 
ODVE^
Tolmin – Tisti, ki obiskujejo pouk v 
tolminskem šolskem centru 
(ŠC), in zaposleni v tej stavbi so sre-
di novembra po nekaj letih spet izve-
dli evakuacijsko vajo. Šlo je za vajo v 
primeru požara, zato jo je spremljala 
tudi gasilska vaja štirih prostovoljnih 
gasilskih društev (PGD) iz Gasilske 
zveze (GZ) Tolmin, pridružili pa so 
se še tolminski policisti in ekipa 
nujne medicinske pomoči Zdra-
vstvenega doma Tolmin. 
Scenarij je narekoval možen dogo-
dek, da bi v šolski kuhinji eksplodi-
rala plinska jeklenka, požar pa bi se 
iz kuhinje hitro širil še v druge dele 
ŠC. Poveljnik GZ Tolmin Jože 

Dakskobler je poudaril, da morajo 
v tem primeru odgovorni v ŠC po-
skrbeti, da se učenci in zaposleni 
hitro umaknejo na varno. “Tokrat je 
evakuacija potekala tekoče in ni 
bilo zastojev,” je bil zadovoljen po-
budnik te preventivne akcije, ravna-
telj Osnovne šole Franceta Bevka 
Tolmin Vladimir Mavri. Po njegovi 
oceni so bili učenci celo prehitri, saj 
so tekli iz učilnic, zato bi lahko v re-
snični situaciji prišlo do poškodb.

V gasilski vaji so sodelovali člani 
PGD Tolmin, PGD Most na Soči, 
PGD Kneža in PGD Dolenja Tre-
buša, ki bi prvi posredovali v ta-
kšnem primeru. Najprej so na po-
moč prihitela vozila PGD Tolmin, ki 
mu država predpisuje, da s prvim 
vozilom izvozi najpozneje v petih mi-
nutah od prejetega poziva. Gasilci 
so tako iz kuhinje reševali poškodo-
vano osebo ter gasili požar v notra-
njosti stavbe, z njenega vrha in več 
strani. Kot je zagotovil Dakskobler, 
so prostovoljni gasilci prikazali do-
bro strokovno usposobljenost in psi-

čju in pod Gabrjami, na kar so že 
opozarjali drugi, ampak bi izpostavi-
la tudi prekomerno črpanje gramoza. 
Menim, da bi se morala občina na to 
odzvati – morda z redarji, vplivom na 
pristojne inšpektorje – saj občani opa-
žamo katastrofalen vpliv na okolje.”

Elena Kav-
čič, študentka 
(20 let), Po-
ljubinj:

“ V  l e t u 
2007 sem bi-
la  na jbo l j 
navdušena 
nad spreme-
njenim delov-

nim časom Knjižnice Cirila Kosmača 
Tolmin, ki je sedaj odprta tudi ob 
sobotah. Tako jo lahko obiščemo tudi 
študenti, ki smo med tednom v Lju-
bljani. Nekoliko manj navdušena pa 
sem nad slabimi in precej okrnjenimi 
prometnimi povezavami med Tolmi-
nom in Ljubljano. Poleg tega menim, 
da bi bilo treba več truda vložiti tudi 
v vzdrževanje oziroma izboljšanje ce-
stne infrastrukture na tej relaciji. Vse-
kakor bi pohvalila povečevanje števila 
tako kulturnih kot zabavnih priredi-
tev, saj tovrstne prireditve pozitivno 
vplivajo na razpoloženje ljudi v obči-
ni.”

Pripravili: Špela Kranjc in Mariša Bizjak

Foto: Tatjana Šalej Faletič, Špela Kranjc in 
iz domačega albuma
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Trg dela
V eni od prej{njih {tevilk EPIcentra, ko smo uvedli novo rubriko Poso~je v {tevilkah, sem obravnava-
la gibanje na podro~ju poso{kega prebivalstva v zadnjih petih letih. Tisti najbolj pozorni ste najver-
jetneje opazili tudi, da je bil na delu na{ {krat Fon Feliks. Naslov grafa na strani 22 bi se namre~ 
moral glasiti Prebivalci Poso~ja na dan 31. decembra 2006, in ne 2007, kot je narobe zapisano. ^e 
ste se zbali, da je avtorica prispevka vizionarka, naj vas potola`im ... Nisem. Tokrat sem zopet br-
skala po spletnih straneh Statisti~nega urada RS in letnih poro~ilih Zavoda RS za zaposlovanje, za-
nimala pa me je situacija na trgu dela v Poso~ju. 

Preglednica 1: Gibanje stopnje registrirane brezposelnosti v občinah Bovec, Kobarid in Tol-
min po letih

občina/leto 2002 2003 2004 2005 2006

Bovec 6,1 % 6,5 % 6,6 % 9,4 % 7,9 %

Kobarid 8,7 % 9,0 % 8,6 % 10,4 % 7,8 %

Tolmin 9,1 % 9,3 % 8,8 % 9,5 % 8,2 %
Vir: Statistični urad RS

Preglednica 2: Izobrazbena struktura registrirano brezposelnih oseb v občini Bovec po letih 

leto/stopnja 
izobrazbe

I./II. III./IV. V. VI. VII. +

2002 37,8 22,0 30,5 2,4 7,3

2003 40,4 25,8 21,3 2,2 10,1

2004 36,6 20,4 30,1 1,1 11,8

2005 35,3 27,8 19,5 0,8 16,5

2006 38,2 24,5 22,7 4,5 10,0
Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Utrinki

hofizično pripravljenost, ki ju morajo 
nenehno vzdrževati. “Z njimi smo 
lahko zadovoljni, ne pa tudi z dr-
žavo, ki našim prostovoljnim gasil-

cem ne določi statusa, zato neka-
teri operativci v primeru interven-
cije sploh ne morejo zapustiti svo-
jega delovnega mesta,” je kritičen 

Dakskobler.

Zadnja podobna preventivna vaja v 
ŠC Tolmin je bila – tako Mavri – 
“pred nekaj leti, ko so bili aktualni 
potresi. Računam, da jih bomo 
imeli od sedaj naprej vsak enkrat 
letno.” Če upoštevamo učence in 
dijake ter zaposlene v ŠC, se mora 
po evakuacijskih poteh ob morebitni 
nevarnosti umakniti približno 900 
oseb.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

IZDELOVANJE NOVOLETNIH 
ARAN@MAJEV
Bovec – December je mesec, ko 
naj bi si vsi oddahnili od stresnega 
življenja, s katerim se srečujemo na 
vsakem koraku. Ukvarjali naj bi se s 
stvarmi, ki nas veselijo, in se napol-
nili z energijo za prihodnje leto. Prva 
adventna nedelja da prvi impulz, da 
nekaj prihaja ... Tradicija narekuje, 
naj nekaj naredimo zase, saj prihaja 
poseben čas, ko naj ne bi bilo tako, 
kot je čez leto. To je čas, ko se radi 

EVAKUACIJSKA VAJA V PRIMERU POŽARA – Evakuacija učencev in dijakov tolminskega 
šolskega centra je potekala tekoče in ni bilo zastojev. Nekateri učenci so bili menda celo 
prehitri, saj so tekli iz učilnic, zato bi lahko v resnični situaciji prišlo do poškodb.

vračamo v topel dom, za katerega 
navadno poskrbimo, da je še pose-
bej prijazen. 

Za vsako stvar pa se je treba potru-
diti. Prav zato smo na Posoškem 
razvojnem centru organizirali de-
lavnico Izdelovanje novoletnih 
aranžmajev, s katero smo želeli za-
interesiranim olajšati delo in jim po-
nuditi nekaj praktičnih nasvetov. Na 
pomoč nam je priskočila Urša Peli-
con, strokovnjakinja s področja 
aranžiranja in hortikulture, ter nam 
predstavila pestro paleto ustvarjalnih 
rešitev za oblikovanje adventnega 
venčka, okrasitev namiznega po-
grinjka in drugih prostostoječih aran-
žmajev. Na delavnici na OŠ Bovec 
smo izdelali vsak svoj aranžma.

Poleg izdelave novoletnih aranžma-
jev smo si vzeli čas za pogovor o na-
daljnjih dejavnostih, ki bi jih lahko v 
prihodnje izpeljali. Z ustvarjalnimi 
delavnicami bi lahko povezali različ-
ne interesne skupine pri razvoju pro-
duktov, vezanih na ročne spretnosti. 
Na njih bi morda razvili kakšen nov 

[tevilo registrirano brezposelnih 
oseb oziroma stopnja registri-
rane brezposelnosti sta med 

letoma 2002 in 2006 v vseh treh po-
soških občinah precej nihala. Gre za 
osebe, prijavljene na Zavodu RS za 
zaposlovanje (ZRSZ) in ustrezajo 
vsem merilom brezposelnosti, ki jih 
določa ZRSZ. 

Stopnja registrirane 
brezposelnosti je nihala

Občina Bovec – V občini Bovec je 
bilo konec decembra leta 2002 regi-
striranih 82 brezposelnih oseb, nato 
pa se je to število iz leta v leto pove-
čevalo – z 89  decembra leta 2003 se 
je dvignilo na 93 ob koncu leta 2004, 

kar 133 leto kasneje in se zopet spu-
stilo na 110 konec decembra lani. K 
drastičnemu povečanju je največ “pri-
pomogel” stečaj tekstilnega podjetja 
ČIB Bovec ob koncu leta 2005, zara-
di katerega je delo izgubilo 44 težje 
zaposljivih delavk. Odstotek na ZRSZ 
prijavljenih iskalk zaposlitve se je 
zato v zadnjih dveh letih povečal, 
tako da je bilo med registrirano brez-
poselnimi osebami v občini Bovec 
konec leta 2005 57,14 odstotka oseb 
ženskega spola in 56,36 odstotka ko-
nec leta 2006.

Občina Kobarid – Število registri-
rano brezposelnih oseb je v istem 
obdobju naraščalo tudi v občini Ko-
barid. Decembra 2002 je bilo zabele-
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za junij in december. Kot lahko raz-
beremo, so bili zaposleni v občinah 
Bovec, Kobarid in Tolmin najverje-
tneje najbolj zadovoljni z letošnjo 
julijsko in lansko decembrsko plačo 
ter s tisto, ki si si jo prislužili decem-
bra leta 2004. 

Za primerjavo ponujam še vredno-
sti povprečnih mesečnih neto plač za 
ista obdobja za Goriško statistično 
regijo. Kot radi večkrat poudarjamo, 
so povprečne neto plače zaposlenih 
v Posočju žal precej nižje od regijske-
ga povprečja. 

Vedno ve~ je dnevnih 
migrantov

Statistični podatki kažejo, da se je 
v splošnem v Zgornjem Posočju od 
leta 2002 do leta 2005 delež zaposle-
nih v občini bivanja zmanjševal. Na 
ta račun je naraščalo število dnevnih 
migrantov, ki se vsak dan vozijo na 
delo v drugi dve posoški in ostale 
slovenske občine, nekateri pa tudi v 
tujino. 

Občina Bovec – Medtem ko je bilo 
na območju občine Bovec leta 2002 
zaposlenih oziroma samozaposlenih 
68,2 odstotka občanov, se je ta delež 
do naslednjega leta minimalno 
zmanjšal na 67,9 odstotka, ostal isti 
konec leta 2004 in padel na 65,7 od-
stotka do konca leta 2005. Podatkov 
za leto 2006 na Statističnem uradu 
RS do zaključka naše redakcije še 
niso objavili.

Občina Kobarid – Delež zaposle-
nih v občini stalnega prebivališča je 
v občini Kobarid bolj nihal. Decem-
bra leta 2002 je bilo 46,2 odstotka 
občanov kobariške občine zaposlenih 
oziroma samozaposlenih na območju 

Preglednica 3: Izobrazbena struktura registrirano brezposelnih oseb v občini Kobarid po 
letih 

leto/stopnja 
izobrazbe

I./II. III./IV. V. VI. VII. +

2002 39,5 32,2 18,4 5,9 3,9

2003 39,5 25,5 21,0 5,1 8,9

2004 46,6 28,6 14,9 4,3 5,6

2005 42,9 26,0 21,4 5,6 4,1

2006 37,5 28,5 22,2 4,2 7,6
Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Preglednica 4: Izobrazbena struktura registrirano brezposelnih oseb v občini Tolmin po le-
tih 

leto/stopnja 
izobrazbe

I./II. III./IV. V. VI. VII. +

2002 42,7 27,3 20,6 4,3 5,2

2003 40,2 27,7 23,2 1,7 7,2

2004 41,5 26,3 21,0 4,3 6,9

2005 35,7 27,1 24,2 4,2 8,8

2006 32,4 22,2 30,3 3,7 11,3
Vir: Zavod RS za zaposlovanje

deleža registrirano brezposelnih v 
občini Bovec glede na njihovo izo-
brazbo naslednja preglednica. 

Občina Kobarid – Tudi v občini 
Kobarid so jo najslabše odnesli tisti 
s I. oziroma II. stopnjo izobrazbe, 
sledile so osebe z doseženo III. ozi-
roma IV. stopnjo izobrazbe in nato 
tisti s končano srednjo šolo (V. sto-
pnja). Deleža oseb s VI. stopnjo izo-
brazbe in tistih z najmanj univerzi-
tetno diplomo sta se iz leta v leto 
neznačilno menjala, kar je jasno raz-
vidno tudi iz naslednje tabele.

Občina Tolmin – Slika je v zadnjih 
petih letih nekoliko drugačna v obči-
ni Tolmin. Delež oseb brez strokovne 
izobrazbe se je med registrirano 
brezposelnimi od leta 2002 do leta 
2006 zmanjšal za skoraj 10 %, prav 

tako je za dobrih 5 % manjši delež 
tistih s III. oziroma IV. stopnjo izo-
brazbe. Se je pa na ta račun na dru-
gi strani za slabih 10 % med registri-
rano brezposelnimi povečal delež 
oseb s končano srednjo šolo in za 
dobrih 6 % delež tistih z najmanj VII. 
stopnjo izobrazbe, medtem ko se de-
lež oseb s VI. stopnjo izobrazbe ni 
veliko spreminjal. Več pa v tabeli.

Kaj pa pla~e?
Povprečne mesečne neto plače so 

od leta 2004 dalje v vseh treh obči-
nah iz meseca v mesec precej nihale, 
tako da ne moremo reči, da so se na 
primer nenehno povečevale oziroma 
zmanjševale. Za pripravo tabele sem 
med razpoložljivimi podatki upošte-
vala vrednosti povprečnih neto plač 

Utrinki

Poso~je v {tevilkah

tržno zanimiv produkt (na primer turi-
stični spominek). V letu 2008 bomo 
tako izpeljali sklop delavnic za različ-
ne interesne skupine, na katerih bo-
mo skupaj iskali priložnosti za 
ustvarjanje dodatnega dohodka. Že-
limo namreč, da bi naši konjički po-
stali del mozaika, ki sliši na ime Turi-
zem smo ljudje.
Besedilo in foto: Peter Domevšček

KLUB TOLMINSKIH 
[TUDENTOV ZAGNANO 
NAPREJ
Zgornje Poso~je – Na skupščini 
Kluba tolminskih študentov 
(KTŠ), ki je potekala konec novem-
bra, se je predstavila letošnja pred-NA DELAVNICI V BOVCU si je lahko vsakdo izdelal svoj novoletni aranžma.

sednica Tjaša Bizjak in nova ekipa. 
Novo predsednico, ki bo po lan-
skem nekoliko manj aktivnem delo-
vanju Kluba poskušala poživiti štu-
dentsko dogajanje v vseh treh obči-
nah, so prisotni člani KTŠ-ja izvolili 
soglasno. Kot pravi, se bo trudila 
“ohraniti čim več tradicionalnih 
projektov”, hkrati pa si želi še “več 
novih dogodkov, predvsem na po-
dročju kulture in izobraževanja.” 
Novo študijsko leto z novo ekipo 
smo proslavili s koncertom skupine 
Kut Gas 21. decembra, za dijake 
tretjih in četrtih letnikov pa smo 15. 
decembra organizirali Dijaško info-
bombo, ki smo jo pripravili v sodelo-
vanju z Gimnazijo Tolmin. V priho-
dnjih mesecih lahko pričakujete Ro-
žnik, Kulturni vikend, Preboj soške 

ženih 152 takšnih oseb, leto dni ka-
sneje pet več, število je v naslednjem 
letu naraslo še za tri, ob koncu leta 
2005 je bilo brezposlenih že precej 
več, in sicer 196. Do decembra lani 
se je to število k sreči zopet znižalo 
na 144. Prav tako kot v občini Bovec 
se  je glede na prejšnja leta tudi v 
občini Kobarid med registrirano brez-
poselnimi nekoliko povečal delež 
žensk, ki je konec leta 2005 znašal 
51 odstotkov, ob koncu lanskega leta 
pa je bila med iskalci zaposlitve na-
tanko polovica žensk.

Občina Tolmin – V občini Tolmin 
so si v istem obdobju števila registri-
rano brezposelnih oseb sledila v na-
slednjem zaporedju – konec leta 2002 
466 oseb,  konec leta 2003 štiri več, 
leto kasneje 467, do decembra leta 
2005 se je njihovo število povečalo 
na kar 501 in do konca lanskega leta 
zopet padlo na 432. Med njimi je 
delež žensk s 45,49 odstotka, kolikor 
je znašal ob koncu leta 2002, v na-
slednjem letu padel na 40,21 odstot-
ka in se nato zopet počasi povzpel 
na 48,15 odstotka (podatek za de-
cember 2006).

Najve~ brezposelnih brez 
strokovne izobrazbe

Občina Bovec – V vseh petih 
obravnavanih letih je bilo med regi-
strirano brezposelnimi iz občine Bo-
vec največ tistih brez strokovne izo-
brazbe (I. in II. stopnja), sledili so 
tisti s III./IV. in V. stopnjo ter tisti z 
najmanj univerzitetno izobrazbo (VII. 
stopnja in več), najmanjši odstotek 
med registrirano brezposelnimi pa je 
odpadel na osebe s VI. stopnjo izo-
brazbe. Natančneje prikazuje gibanje 
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Graf 1: Povprečne mesečne neto plače

Vir: Statistični urad RS

Graf 2: Povprečna neto plača zaposlenega v Goriški statistični regiji

Vir: Statistični urad RS

POVPREČNE MESEČNE NETO PLAČE SO OD LETA 2004 DALJE V VSEH TREH OBČINAH 
IZ MESECA V MESEC PRECEJ NIHALE, zato je težko trditi, da so se nenehno povečevale 
oziroma zmanjševale. Zaposleni v posoških občinah pa so bili, kot je razvidno iz podatkov, 
najbolj zadovoljni z letošnjo julijsko in lansko decembrsko plačo ter s tisto, ki so si jo prislu-
žili decembra leta 2004. Foto: Blaž Jereb

svoje občine, do konca naslednjega 
leta se je njihov delež sicer zmanjšal 
na 45,9 odstotka, nato pa se je zopet 
povečal na 46,8 odstotka leta 2004 in 
47,9 odstotka do konca leta 2005.

Občina Tolmin – Še občina Tolmin 
je preostala. Leta 2002 je bilo na nje-
nem območju zaposlenih oziroma 
samozaposlenih 70 odstotkov obča-
nov, leto kasneje 0,7 odstotka manj. 
Do konca leta 2004 se je ta delež 
zmanjšal na 68,5 odstotka in v nasle-

dnjem letu še za dodaten odstotek in 
pol.
Špela Kranjc

Viri: 

• STATISTIČNI urad RS. (2007). (Online). 
(Citirano: 11. septembra 2007; 9:25); Do-
stopno na spletnem naslovu: www.stat.si.

• ZAVOD RS za zaposlovanje. (2007). (On-
line). (Citirano: 11. septembra 2007; 17:17); 
Dostopno na spletnem naslovu: www.zrsz.
si.

• Letno poročilo Zavoda Republike Slove-
nije za zaposlovanje 2002. (2003). Zavod 

RS za zaposlovanje, Območna služba Nova 
Gorica. Nova Gorica: ZZZ RS OS NG.
• Letno poročilo Zavoda Republike Slove-
nije za zaposlovanje 2003. (2004). Zavod 
RS za zaposlovanje, Območna služba Nova 
Gorica. Nova Gorica: ZZZ RS OS NG.
• Letno poročilo Zavoda Republike Slove-

Utrinki

fronte in Mlado parado. Poleg tega 
boste na valovih Alpskega vala vsa-
ko soboto med 16. in 17. uro še na-
prej lahko poslušali radijsko oddajo 
Ki zej? z aktualno študentsko tema-
tiko, še naprej pa bomo zbirali pri-
spevke za novo številko Tantatrejča. 

V decembru smo pripravili tudi silve-
strovanje v Sarajevu, prednovoletne 
koncerte skupin Dom za sanje in 
Dej še ’n litro na bovškem trgu ter 
osnovnošolski turnir v šahu. Novo 
leto bomo začeli s programom aktiv-
ne zime, ki jo je pripravil Aljoša Kri-

žnič. Med 14. in 17. februarjem se 
lahko z nami odpravite tudi na “smu-
čarajanje” na Pohorje. Zimske dni 
bomo polepšali še s sankanjem z 
Mangartskega sedla, zimskim poho-
dom z baklami, brezplačno rekreaci-
jo v telovadnicah v Bovcu in na Mo-
stu na Soči ter z aerobiko, družabni-
mi plesi in plesno delavnico. Marca 
se bomo najverjetneje odpravili na 
smučarske polete v Planico in na 
svetovni pokal v smučanju v Kranj-
sko Goro, med prvomajskimi poči-
tnicami pa bomo organizirali smuča-
nje v Franciji. Ker pa je namen KTŠ-
ja skrbeti predvsem za boljše življe-
nje študentov, lahko člani koristijo 
veliko popustov – cenejše vstopni-
ne, ugodne smučarske karte, sub-
vencioniran prevoz s “štubusom” … 

O vseh dogodkih in ugodnostih vas 
bomo tako kot do sedaj vsak mesec 
obveščali z informatorjem.

Seveda pa sama predsednica brez 
dobre ekipe vseh zastavljenih ciljev 
ne bi mogla izpolniti, zato ji bodo le-
tos pomagali člani izvršnega odbora 
– blagajničarka Mojca Perdih, tajni-
ca Melita Rutar ter Tadej Vidic, 
Jurij Vrtačnik, Domen Rovšček, 
Blaž Valentinuzzi in Mariša Biz-
jak. Nadzorni odbor letos sestav-
ljajo Tinka Kuščar, Ožbe Trušno-
vec in Klemen Čibej, disciplinsko 
komisijo pa Bruna Žuber, Teja 
Hvala in Matija Mlakar.

Na skupščini sta bila prisotna tudi 
predsednica Turistične zveze Gor-
njega Posočja in nekdanja predse-

NA SKUPŠČINI SE JE KOT KANDIDATKA 
ZA PREDSEDNICO Z LETNIM PLANOM 
PREDSTAVILA TJAŠA BIZJAK, ki so jo priso-
tni člani KTŠ-ja soglasno izvolili. Foto: Tadej 
Vidic

nije za zaposlovanje 2004. (2005). Zavod 
RS za zaposlovanje, Območna služba Nova 
Gorica. Nova Gorica: ZZZ RS OS NG.
• Letno poročilo Zavoda Republike Slove-
nije za zaposlovanje 2005. (2006). Zavod 
RS za zaposlovanje, Območna služba Nova 
Gorica. Nova Gorica: ZZZ RS OS NG.
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ger) izpod peresa angleškega dra-
matika Johna Osborna je bilo lan-
sko šolsko leto predpisano literar-
no delo za maturo iz angleškega 
jezika, zato se mi je zdelo smisel-
no povabiti gledališko skupino 

dnica KTŠ-ja Mojca Rutar ter koba-
riški župan Robert Kavčič. Prav v 
Kobaridu so v Domu Andreja Man-
frede uredili prostore za skupino 
novih aktivnih članov KTŠ-ja, kjer 
bodo lahko imeli sestanke, kmalu pa 
jim bodo predali še prostor za dru-
žabna srečanja. V letošnjem letu 
smo že pridobili veliko novih aktivnih 
članov, še vedno pa nam lahko na 
info@klub-kts.si pišete vsi, ki ste 
polni idej in bi radi sodelovali z nami.
Mariša Bizjak

DOBA POTUJO^EGA 
GLEDALI[^A SE VRA^A
Tolmin – Potem ko je aprila na Gi-
mnaziji Tolmin gostovala gledali-
ška skupina BESTheathre, so 20. 
novembra medse povabili še eno 
potujočo zasedbo z imenom Ameri-
can Drama Group Europe. Oboji 
so pred tolminskimi gimnazijci na-
stopili na pobudo profesorice angle-
škega jezika Zvonke Dalič Rink.

“Ozri se v gnevu (Look Back in An-

BESTheatre oziroma British Engli-
sh-Speaking Theatre of Slovenia 
(Britansko angleško govoreče gle-
dališče v Sloveniji, op. p.) pod vod-
stvom režiserja in igralca Davida 
Hampshira, da nam angleški igral-

ci igro odigrajo v angleškem jezi-
ku,” je svojo prvo odločitev za potu-
jočo gledališko skupino utemeljila 
Dalič Rinkova.
Gledališče BESTheathre je leta 2005 
v Ljubljani ustanovil njegov umetni-
ški vodja David Hampshire, sicer tu-
di sam igralec z več kot 40-letnimi 
izkušnjami. Glavni cilji so pomoč 
slovenskim šolam pri učenju angle-
škega jezika, kulturno sodelovanje 
med Slovenijo in Veliko Britanijo ter 
predstavitev sodobne angleške dra-
me na slovenskem odru. Potujočo 
gledališko skupino sestavlja vrsta 
profesionalnih angleških igralcev, z 
njimi pa sodeluje tudi nekaj sloven-
skih, na primer Violeta Tomič, 
Manca Izmajlova in Uroš Potočnik.
Igralci so po besedah Dalič Rinkove 
v celoti zadovoljili pričakovanja gle-
dalcev, med katerimi so bili dijaki 
tretjih in četrtih letnikov ter povablje-
ni profesorji angleškega jezika iz re-
gijskih šol. Predstavi je sledila delav-
nica v angleškem jeziku, na kateri 
so nastopajoči odgovarjali predvsem 
na nejasnosti v zvezi z dogajanjem v 

POTUJOČA ZASEDBA AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE – Vse vloge je odigralo pet 
igralcev, ki so se v različne junake domiselno prelevili kar na odru pred očmi gledalcev. Foto: 
Radovan Lipušček

PEVCI LJUDSKIH PESMI IN 
GODCI LJUDSKIH VI@ V 
TOLMINU
Tolmin – Sredi novembra je v Tolmi-
nu potekalo zaključno državno sre-
čanje pevcev ljudskih pesmi in 
godcev ljudskih viž z naslovom 
Pevci nam pojejo, godci pa go-
dejo. V polni dvorani Kinogledali-
šča smo prisluhnili dvanajstim sku-
pinam iz vse Slovenije. Program je 
na podlagi selektorskih ogledov še-
stih regijskih srečanj pevcev in god-
cev izbrala in pripravila dr. Urša Ši-
vic, etnomuzikologinja z Glasbeno-
narodopisnega inštituta ZRC SAZU v 
Ljubljani. Na regijskih srečanjih je 
sodelovalo prek 70 izbranih skupin, 
ki so se pred tem večinoma predsta-
vile na območnih srečanjih; tako je 
bilo vključenih prek 200 izvajalcev, 
ki se ukvarjajo z ohranjanjem oziro-
ma poustvarjanjem našega ljudske-
ga pevskega in godčevskega izroči-
la.

V Tolminu smo prisluhnili pretežno 
starejšim pevcem in godcem. Ven-
dar pa mladi godci iz Kranja in Šen-
tjurja za prihodnje napovedujejo so-
delovanje mladih tudi v tej zvrsti lju-
biteljske kulture, saj se zavedajo po-
membnosti korenin in izročila. Prav 
tako v prihodnje na Revijah upamo 
tudi na večjo udeležbo skupin iz Pri-
morske (letos so jo zastopale pevke 
iz Kulturnega društva Mandrač), 
predvsem našega območja. V Zgor-
njem Posočju delujejo ljudski godci 
predvsem kot člani folklornih skupin.

V program prireditve je bila vtkana 
tudi podelitev Maroltove listine, pri-
znanja Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti (JSKD) za podro-
čje folklorne dejavnosti, ki jo je pre-
jela akademska slikarka Jana Do-
lenc. Listino ji je izročil Mirko Ra-
movš, predsednik komisije za na-
grade na JSKD. Dolenčeva je s svo-
jo mamo Rafaelo Dolenc, ustanovi-
teljico Folklorne skupine Razor, 
na pobudo etnologinje dr. Marije 
Makarovič sodelovala pri raziskavi 
ljudskih noš na Tolminskem, prav ta-
ko pa tudi pri vrsti drugih monografij 
iz obsežne zbirke Slovenska ljudska 
noša v besedi in sliki.

V okviru državnega srečanja vsako 
leto potekajo tudi celodnevne izo-
braževalne delavnice na temo pou-
stvarjanja našega glasbenega izroči-
la, namenjene tako pevcem kot god-
cem. Skrbijo za dvig kakovosti – ta-
ko za viden kot slišen napredek. Le-
tos so udeleženci lahko sodelovali 
na dveh delavnicah: petje ljudskih 
pesmi in harmonika kot ljudsko glas-
bilo. Na kratko sta jim bili predsta-
vljeni tudi oblačilna dediščina ter 
možnost kostumiranja pevskih in 
godčevskih skupin.

Na prvi delavnici so se udeleženci 
pod mentorstvom dr. Urše Šivic, 
Vesne Sever, Katarine Šetinc in 

Adriane Gaberščik seznanili z zna-
čilnostmi in posebnostmi ljudskega 
petja pri nas ter se tudi praktično 
učili petja slovenske ljudske pesmi. 
Drugo delavnico je vodila Nina 
Volk, absolventka akademije za 
glasbo, ki tudi sama igra harmoniko 
in oprekelj. Udeležencem – god-
cem, ki igrajo na diatonično ali kla-
virsko harmoniko – je teoretično in 
praktično predstavila nekdanji zven 
tega glasbila. Popoldanski del  je bil 
namenjen delu v skupinah, kjer so 
se učili ljudske viže in poskušali igra-
ti ‘’po starem’’. 

Silva Seljak, vodja JSKD, OI Tolmin

NA ZAKLJUČNEM DRŽAVNEM SREČANJU PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ so letos Primorsko zastopale pevke iz Kulturnega 
društva Mandrač. Foto: Janez Eržen

AKADEMSKA SLIKARKA JANA DOLENC je iz rok Mirka Ramo-
vša prejela Maroltovo listino, priznanje JSKD za področje fol-
klorne dejavnosti. Foto: Janez Eržen
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Pravilo 6: Spo{tujmo zasebnost
Zasebnost delimo na informacijsko, telesno in komunikacijsko zasebnost ter zasebnost v prostoru. 
Med temi sta na internetu pomembni informacijska zasebnost, ki zajema zbiranje in upravljanje z 
osebnimi podatki, in komunikacijska zasebnost, ki zagotavlja zasebnost po{te, telefonskih pogovo-
rov in drugih oblik sporazumevanja.

Komunikacijska zasebnost na 
internetu je prav tako pomem-
bna kot zasebnost v našem 

vsakdanjem življenju, zato nikoli ne 
berimo e-pošte drugih in ne brskaj-
mo po datotekah drugih ljudi.

Poskrbite za varno 
komuniciranje

Omrežje oziroma njegov originalni 
protokol za prenos podatkov TPC/IP 
ne nudi nikakršne varnosti podatkov, 
ki se prenašajo po omrežju, zato ne 
moremo in ne smemo nikoli niko-
mur zaupati. Na internetu obstaja:
• problem identifikacije istovetnosti

avtorja: brez dodatnih mehaniz-
mov ne vemo, če je elektronsko 
sporočilo, ki smo ga prejeli, res 
napisal tisti, katerega elektronski 
naslov je v glavi sporočila;

• problem identifikacije servisa: ne

vemo, če je računalnik oziroma 
spletni strežnik res tisti, na katere-
ga smo se želeli priključiti;

• problem pristnosti ali izvirnosti
avtorja: ne vemo, če podatki med 
prenosom na naš računalnik niso 
bili kakor koli spremenjeni in

• problem tajnosti podatkov: ne ve-
mo, koliko nepoklicanih oči si je 
te podatke ogledalo na potovanju 
do našega računalnika.
Podobno kot za prisluškovanje po-

govorom v mobilni telefoniji zadošča 

dober radijski sprejemnik, tudi ni 
težko priti do strojne oziroma pro-
gramske opreme, s pomočjo katere 
postanejo podatki, ki se pretakajo po 
internetu, za nepoklicane oči “odprta 
knjiga”. O pristnosti podatkov se lah-
ko prepričamo z avtentifikacijskimi 
postopki in podatke pred drugimi 
zavarujemo s tajnopisnimi (kripto-
grafskimi) metodami.

Osnova varne izmenjave podatkov 
na internetu so torej tajnopisni algo-
ritmi. Na podlagi teh algoritmov so 
zasnovani protokoli za varno povezo-
vanje računalnikov in varovanje po-
datkov. Eden takih je protokol SSL 
(Secure Socket Layer), ki se upora-
blja za varovanje podatkov, ki se pre-
takajo med spletnimi strežniki in 
odjemalci, to je za varovanje proto-
kola http. Če torej želimo vzpostavi-
ti varen komunikacijski kanal s pro-
tokolom SSL, potem imenu http v 
spletnem naslovu dodamo črko s (se-
cure), torej https, da brkljalnik (ang. 
browser) ve, da gre za varen prenos 
podatkov. Drugi protokol SSH (Secu-
re Shell), je širše zastavljen, saj razen 
servisa http varuje tudi druge servise 
na internetu (telnet, ftp, in ppp na 
splošno).

Uporabljajte protivirusne 
programe

Z uporabo ustreznih tehnologij in 
programov poskrbite za zaščito raču-
nalnika pri povezavi na internet kot 
tudi pred napadi virusov in vdori he-
kerjev. Poskrbite, da boste imeli na-
meščene najnovejše popravke opera-
cijskega sistema, posodobljene razli-

čice protivirusnih programov in 
programov, ki jih uporabljate za ko-
munikacijo. Uporaba protivirusnih 
programov naj bo na prioritetni listi, 
saj se vam tako ne bo treba opravi-
čevati, če boste nehote razpošiljali 
viruse svojim prijateljem, znancem 
in poslovnim partnerjem.

Uporabni{ko geslo
Na drugi strani vam zasebnost za-

gotavlja tudi geslo, ki ga morate po-
leg uporabniškega imena vtipkati ob 
vsakem pregledovanju vaše pošte. 
Podatki, predvsem geslo, so zaupni, 
zato jih ne posredujte nikomur. Geslo 
naj ne bo prekratko in preveč eno-
stavno – ne uporabljajte manj kot pet 
znakov, za geslo pa ne uporabljajte 
svojega imena, rojstnega datuma in 
drugih predvidljivih datumov ali na-
zivov. S tem boste zmanjšali verje-
tnost, da bi lahko kdo odprl vaš e-
poštni predal in prebral vaša sporo-
čila.

Kdor uporablja brkljalnik Mozilla 
Firefox, mu ta ob vsaki prijavi na ka-
teri koli strani ponudi možnost “Naj 
si Firefox zapomni to geslo?”, možne 
izbire pa so “Da”, “Nikoli na tej stra-
ni” in “Zaenkrat ne”. Če želite pov-
sem varno komuniciranje, ne upora-
bljajte te funkcije, saj bi si tako lahko 
vaš poštni račun ogledal vsak, ki po-
zna vaše uporabniško ime, še pose-
bej pa tega ne uporabljajte, če ne 
delate na vašem osebnem računalni-
ku.
Mariša Bizjak
Viri:
• SHEA, Virginia. (1994). Netetiquette. 
[Spletne strani – online]. Albion Books. [7. 2. 
2007, 5:37]. Dostopno na spletnem naslovu: 
http://www.albion.com/netiquette/index.html
• InvisionFree. (2005). Netiquette ali Inter-
netni bonton. [Spletne strani – online]. [7. 2. 
2007, 6:31]. Dostopno na spletnem naslovu: 
http://s4.invisionfree.com/OKOLJE/ar/t78.
htm
• Bradač, Jelka (2005). Enkripcija podat-
kov. [Spletne strani – online]. [10. 12. 2007, 
11:51]. Dostopno na spletnem naslovu: http://
www1.fov.uni-mb.si/Studentske_strani/semi-
narske/enkripcija%20podatkov/default.htm

ZANIMIVOST
Leta 1993 je Michael Hiltzik, dopisnik Los Angeles Timesa iz Moskve, 
bral elektronsko po{to svojih sodelavcev. Eden izmed kolegov je postal 
pozoren, ko je ugotovil, da je nekdo `e pregledal njegovo po{to v ~asu, ko 
sam tega nikakor ni mogel. S sodelavci mu je nastavil past. Iz drugega 
predstavni{tva si je dal poslati po{to z izmi{ljenimi informacijami. Hiltzik 
je po{to prebral in kasneje o la`ni zadevi vpra{al sodelavce. Tako so ga 
ujeli. Preme{~en je bil na �ne{kodljivo� delovno mesto.

Utrinki

igri. Ker je bila predstava “zadetek v 
polno” – tako se je namreč izrazil 
eden od udeležencev, odločitev za 
povabilo drugega potujočega gleda-
lišča ni bila težka.
Gledališče American Drama Group 
Europe je z angleškimi in francoski-
mi mjuzikli v dobrih treh desetletjih 
svojega delovanja gostovalo že po 
več kot 30 državah sveta. Na mno-
go gledaliških festivalih je ta medna-
rodna zasedba v Veliki Britaniji izo-
braženih igralcev zaslužila tudi prvo 
nagrado. V tolminskem kinogledali-
šču so se gimnazijcem predstavili z 
znano politično satiro Georgea 
Orwella Živalska Farma (Animal 
Farm). Gre za alegorijo na rusko re-
volucijo iz leta 1918 oziroma poznej-
šo Stalinovo različico komunizma. 
Pet igralcev je predstavilo za celo 
paleto oseb oziroma značajev živali, 
ki na farmi prevzamejo oblast. Vsi le-
tniki so pred predstavo bolj ali manj 
natančno obravnavali to književno 
delo, zato je večina dijakov lahko 
dogajanju na odru v celoti sledila. 
Kot je povedala Zvonka Dalič Rink, 

so zelo pohvalili doživeto izvedbo. 
“Sicer žalostno zgodbo – avtor je 
iz terminov fairytail (pravljica) in 
story (zgodba) skoval nov termin 
fairystory – so igralci popestrili s 
pesmimi in gledalce celo spravili v 
smeh.” Igra, ki prikazuje komunizem 
kot diktaturo, nosi nauk: Več moči in 
oblasti ko nekdo poseduje, več si ju 
še želi imeti. Tako kot po aprilski 
predstavi so se dijaki tudi po uprizo-
ritvi Živalske farme lahko udeležili 
delavnice z igralsko zasedbo.
Skupina je v Tolmin pripotovala z Ja-
ponske, v okviru slovenske turneje 
med 20. in 30. novembrom pa je z 
izjemo Tolmina nastopila v večjih 
mestih. Med dijaki je profesorica an-
gleškega jezika po obeh predstavah 
naletela na pozitiven odziv, in kot 
pravi, si jih želijo še več. “Zdi se mi, 
da se doba potujočega gledališča 
na nek način vrača. Brez tega na-
mreč našim dijakom kaj podobne-
ga sploh ne bi bilo dostopno,” je 
zadovoljno zaključila Dalič Rinkova.
Zvonka Dalič Rink, Gimnazija Tolmin, in 
Špela Kranjc
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Je vegetarijanska hrana res samo 
rastlinskega izvora?

Znanstveniki s sodobnimi molekularnimi metodami proizvajajo organizme, ki imajo nove 
zna~ilnosti. Take metode imenujemo genski in`eniring. Tehnike tak{nega in`eniringa se uporabljajo 
v razli~ne namene: za izbolj{anje kmetijskih pridelkov, letin, pove~anje zaroda gojenih rib itn. Vsak 
od teh namenov obljublja dolo~ene koristi, vendar pa potencialne koristi spremljajo tudi potencial-
ne nevarnosti za zdravje ljudi in okolje. 

Na Zemlji so skozi evolucijo 
nastale pestre oblike življenja 
rastlinskih in živalskih vrst. 

Narava je zanje skozi desettisoče let 
ustvarila značilne strukturne meje, ki 
uravnavajo prenos genov z ene vrste 
na drugo – brez tega vrste ne bi mo-
gle preživeti in se razmnoževati. Gen-
ska tehnologija pa omogoča prenos 
genov brez omejitev, oblikovanih 
skozi evolucijo, in z izjemno hitrostjo 
spreminjanja lastnosti organizmov. 
Nasprotniki gensko spremenjenih 
organizmov (GSO) opozarjajo, da je 
hitrost, s katero znanstveniki spremi-
njajo organizme, obratno sorazmerna 
s časom in celovitostjo, ki jo name-
njajo preizkušanju tako spremenje-
nih organizmov. Na trg zato prihaja-
jo nezanesljiva in nepreizkušena se-
mena.

Evolucija v rokah ~loveka
Mnogi znanstveniki vidijo gensko 

tehnologijo kot podaljšek klasičnega 
križanja oziroma kot eno izmed me-
tod žlahtnjenja. Vendar tu obstaja 
bistvena razlika. Znanstveniki lahko 
pri prvi vnesejo v organizem kateri-
koli gen, ki ni nujno iz organizma 
iste vrste. Tako lahko v nekem orga-
nizmu kombinirajo na primer ribje, 
podganje, človeške, žuželčje gene ... 
Kot vemo, pa se pri tradicionalnih 
oblikah vzgoje novih sort med seboj 
križajo le živali ali rastline, ki so v 
tesnem sorodstvu: riž križajo z ri-
žem, koruzo s koruzo, piščanca s 
piščancem, kravo s kravo itd. Prav 
zato je pomembno, da se zavedamo, 
kakšno moč in sposobnost ima gen-
ska tehnologija. S tem ko znanstve-
niki izolirajo molekule nukleinske 

spremenjenih že več kot 100 rastlin-
skih vrst. Med najpogosteje spreme-
njenimi najdemo koruzo, sojo, oljno 
repico, bombaž, paradižnik, sladkor-
no peso, riž, krompir, grah, tobak in 
hmelj. Ko poskušaš priti do celotnega 
seznama, na katerem bi bila navede-
na tudi informacija o tem, katere 
gene vsebujejo novi rastlinski orga-
nizmi, spoznaš, da v te postopke 
nimajo vpogleda niti neodvisni znan-
stveniki, kaj šele potrošniki. Podatki 
so namreč zaupni, saj gre za patente. 
Vsake toliko časa na dan le pricurlja 
kakšna informacija. Tako smo v raz-
ličnih slovenskih medijih že lahko 
zasledili informacije o: 
• GS-solati z genom podgane, ki v
 solati tvori več vitamina C;
• GS-krompirju z genom morske ve-

trnice, iz katerega nekatera podje-
tja izdelujejo priljubljeni čips;

LASTNA SEMENSKA HRAMBA – Vedno več ljudi se zaveda pomena čistih živih semen. Z nji-
hovo hrambo lahko prihodnje leto dobimo nov pridelek, medtem ko hibridna in GS-semena, ki 
vsebujejo tako imenovani terminatorski gen, rodijo le enkrat. Takim semenom zato pravimo tudi 
mrtva semena. 

kisline iz enega organizma, jih vne-
sejo v drugi organizem tako, da ta 
postane sestavni del trajne dedne 
strukture prejemnika. V teh primerih 
jih potomec tudi deduje. Tako se lah-
ko na hitro in korenito spreminjajo 
vrste (vključno s človeško). Neodvi-
sni znanstveniki nas opozarjajo, da 
bodo sejanje transgenih rastlin1 v 
prave ekosisteme za proizvajanje ži-
vil in krme za prave živali in ljudi ter 
vsesplošna komercializacija pripeljali 
do ekoloških katastrof in do zelo ne-
varnih bolezni. Na naših krožnikih 
so zaenkrat pristale gensko spreme-
njene (GS) rastline, ni pa daleč čas, 
ko se bodo tam znašle tudi GS-živa-
li. 

Solata + podgana = 
ve~ C-vitamina

Do danes je bilo uspešno gensko 

Utrinki

Genski in`eniring

NETOPIRJEVO LETO
Tolmin – Naravoslovni center Tol-
min (NAC) je jeseni ob Evropski no-
či netopirjev 2007 v sodelovanju s 
Slovenskim društvom za prouče-
vanje in varstvo netopirjev (SD-
PVN) v galeriji Knjižnice Cirila Kosma-
ča Tolmin organiziral predavanje in 
delavnico o teh skrivnostnih ponoč-
njakih ter pripravil tematsko zgiban-
ko. Član društva Aljaž Rijavec, si-
cer študent gozdarstva, je najprej v 
sliki in besedi predstavil netopirje in 
njihovo življenje. Netopirji (Chiropte-
ra) predstavljajo večji razred sesal-
cev. V Sloveniji prebiva 29 vrst. Raz-
vit imajo poseben sistem za orienta-
cijo, ki ga imenujemo eholokacija. 
Ko netopirji letijo in plenijo, oddajajo 
klice in si s pomočjo prejetih odboj-
nih valov ustvarijo podobo prostora.

Vsaka beseda se bolje vtisne v spo-
min, če je podkrepljena z lastno izku-
šnjo. Po predavanju smo se odpravi-
li po ulicah Tolmina iskat netopirje. 
Uvodoma je predavatelj predstavil 
tudi ultrazvočni detektor, ki omogo-
ča poslušanje netopirjevih ultrazvoč-
nih klicev, ne da bi netopirje motili 
med njihovim večernim lovom. Naj-
več osebkov smo zaznali v sadovnja-
ku ob knjižnici, medtem ko smo jih 
leta 2006 največ zasledili na Cvetju.

Poleg cmokom podobnim klicem 
smo slišali cviljenje netopirjev. Med 
seboj se sporazumevajo s t. i. soci-
alni klici, ki so posebej pogosti v je-
senskem času, ko se parijo. Jesen 
je tudi čas, ko netopirje še lahko 
opazujemo pri letanju na nočnem 
nebu. Ko se shladi in nastopi zima, 
se ne selijo v tople kraje, kot na pri-
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• GS-jagodi z genom severnomorske
ribe, ki poskrbi, da jih lahko gojijo 
tudi v hladnejšem podnebju …
Na tržišču najdemo že tudi:

• GS-čebulo brez hlapljivih snovi, ki
bi dražile oči, hkrati odporno na 
čebulno muho; 

• GS-paradižnik, ki ostane več časa
 svež;
• GS-riž, GS-paradižnik in GS-jajčev-
 ci, ki uspevajo v slani vodi;
• GS-riž, ki tvori več vitamina A ... 

Več o tem prihodnjič, saj smo tre-
nutno še na lovu za podrobnejšimi 
informacijami glede avtoriziranih GS-
živil in njenih sestavin na našem tr-
žišču.  

Pra{i~ z govejo ko`o
Če v prejšnjih primerih ne vidite 

nič spornega, se boste morda zami-
slili nad GS-živalmi. Leta 1982 si je 
prof. dr. Ralph Brinster z Univerze 
v Pennsylvaniji zastavil vprašanje, kaj 
bi se zgodilo, če bi v miš vgradil člo-
veški rastni hormon. Rezultat njego-
vega poskusa je bila zelo velika in 
debela miš. Kaj kmalu je zadevo v 
svoje roke vzelo ameriško ministrstvo 
za kmetijstvo in hotelo vedeti, če je 
mogoče kaj takega narediti tudi s 
prašiči. Tokrat se je izkazal dr. Verne 
Pursell, ki je vzel človeške rastne 
gene in jih z gensko tehnologijo vgra-
dil v prašiča. Tu so rastni hormoni 
delovali precej drugače kot pri miši. 
Prašič je škilil, imel zakrivljene noge, 
mišice pa so se mu razbohotile po 
vsem telesu, tako da sploh ni mogel 
stati sam. Eden od eksperimentov na 
prašičih se je nanašal tudi na vpraša-
nje, ali lahko prašič s spremenjenimi 

geni producira govejo kožo, kar naj 
bi bilo bolj praktično pri zakolu. 

Ste pripravljeni spoznati {e 
eno zgodbo?

Kot kaže, bodo na tržišču kot prvi 
gensko spremenjeni živalski produk-
ti GS-lososi in krapi. Ti so namreč 
najpomembnejši v svetovni prehrani 
ljudi. Na trgu naj bi bili že leta 2010. 
Podjetje Aqua Bounty Farms se že 
intenzivno pripravlja na to, da bi za 
prodajo proizvajala s človeškimi hor-
moni spremenjena ribja jajčeca. Ta-
kšne GS-ribe (lososi, krapi) so se 
izkazale za bistveno večje od svojih 
gensko nespremenjenih vrstnic.

Seveda se zgodba genskega inže-
niringa prek GS-živali nadaljuje tudi 
do naše, človeške vrste. Koliko izmed 
nas pravzaprav ve kaj dosti o projek-
tu človeškega genoma – klona? Ste 
pripravljeni spoznati to zgodbo? Za 
začetek vam priporočam, da si v knji-
žnici (v tolminski brezplačno) izpo-
sodite dokumentarni film z naslovom 
Klon.

Razli~ne tehnologije
Obstaja več tehnologij, ki omogo-

čajo spreminjanje rastlin, na primer: 
Tehnologija rekombinantne DNA, 
Tehnologija protismiselne RNK in 
tehnologija terminator.
• Prva je omogočila razvoj spremi-

njanja rastlin z ustavljanjem izbra-
nih genov z namenom izboljšanja 
lastnosti kulturnih rastlin (agro-
nomske izboljšave, izboljšana ka-
kovost, produkcijski sistemi za 
proizvodnjo farmacevtikov, biogo-
riv). 

• Druga tehnologija omogoča razvoj 
rastlin, pri katerih je zmanjšana 
prisotnost toksinov2 ali alerge-
nov3. 

• Zaradi očitkov, da bodo GS-rastline
in živali vplivale na druge sorodne 
vrste v okolju in na celoten ekosi-
stem, so znanstveniki izumili še 
tehnologijo terminator. Z vsaditvijo 
terminatorskega gena postanejo 
namreč semena različnih rastlin 
sterilna. Enako so dosegli tudi pri 
ribah. Ob tem so bili znanstveniki 
deležni ponovnih očitkov. Postavi-
lo se je več vprašanj: kdo lahko 
pravzaprav sploh nadzira na mili-
jone semen in rib ter kako se je 
lahko takšna znanost poimenovala 
“znanost o življenju”, ko pa njena 
tehnologija deluje izključno v pri-
merih, ko je ves živelj steriliziran. 
Ob tem se pojavlja še eno dejstvo 
– terminatorske rastline med cve-
tenjem oprašijo tudi druge sebi 
sorodne rastline in s tem posledič-
no povzročajo tudi njihovo steril-
nost.

Metode
Genski inženiring na rastlinah in 

živalih se je začel sredi sedemdesetih 
v zmotnem prepričanju, da je genski 
zapis nespremenljiv. Kasneje so ge-
netiki ugotovili, da se pod vplivi iz 
okolja spreminja in je zato nestano-
viten. Laboratorijski genski inženiring 
je grob, nenatančen in vsiljiv. Geni, 
ki se vstavljajo v genski zapis živali 
ali rastline, se lahko usidrajo kjerko-
li in preuredijo, zmaličijo, pomešajo 
ali povzročijo mutiranje genskega 
zapisa gostitelja. Po vnosu v celico 

pa lahko nenadzorovano spreminjajo 
svoje mesto in vlogo v DNK. Obsta-
jata dve metodi, kako te tuje nesoro-
dne gene implantirajo v rastlino: 
• rastlino okužijo z rastlinskim ra-

kom, ki ga imenujejo Agro-bakte-
rium ali 

• s pomočjo tako imenovanega gen-
skega topa, s katerim gen prepro-
sto, kar na pamet ustrelijo v celico 
in tako dobijo nov organizem.4 

PRIKAZ OBSTRELJEVANJA NOVEGA GE-
NA V CELICO PO METODI GENSKI TOP – 
Novi gen (rastline, živali, človeka) se nanese 
na mikroskopsko majhna zlata zrnca, s kateri-
mi se nato v laboratoriju rastlinska celica ob-
streljuje. Ko zrnce z novim genom prodre v 
rastlinsko celico, se usidra nekje na vijačnici 
DNK in spremeni dedno zasnovo organizma. 
Na ta način genetiki ustvarijo popolnoma nov 
organizem. Slika: Mitja Fajdiga

Biolo{ka varnost
Načela biološke varnosti temeljijo 

na načelu previdnosti, ki izhajajo iz 
leta 1995. Takrat so države pogodbe-
nice Konvencije o biološki raznovr-
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mer žužkojede ptice, ampak prezimi-
jo v jami. Obesijo se na stene, skrije-
jo v razpoke in otrpnejo. Med prezi-
movanjem, ki traja od jeseni do po-
mladi, se občasno zbudijo. Ob obi-
skovanju jam moramo biti tiho, ne 
smemo svetiti v netopirje in se jih do-
tikati. Če jih zbudimo, pri tem izgubi-
jo precej energije in takšna človeko-
va motnja pomeni zanje velik stres.

Spomladi, ko se ozračje ogreje, se 
netopirji postopoma preselijo iz jam 
na podstrešja. Samice se zberejo v 
kolonije in skotijo mladiče, ki jih doji-
jo in nosijo s seboj na večerni lov za 
hrano, vse dokler ti niso samostojni. 
Porodniških kolonij ne smemo obisko-
vati, če nismo za to ustrezno uspo-
sobljeni. S svojim obiskom lahko ko-
lonijo vznemirimo in mladiči padejo 
na tla, kjer poginejo. Jeseni so že 

povsem samostojni in z zalogo ener-
gije pripravljeni na zimski spanec.

Netopirje resno ogroža neustrezno 
zapiranje vhodov v jame, časovno 
neustrezna obnova stavb in intenzivna 
kmetijska pridelava s pretirano upo-
rabo insekticidov. Število netopirjev 
se je v zadnjih letih zmanjšalo, naj-
verjetneje zaradi neustreznega obi-
skovanja in varovanja jam v Zgornjem 
Posočju. Tolminski jamarji so opozo-
rili tudi na objestno vedenje obisko-
valcev v Zalaški – Dantejevi jami.

Kljub manj privlačnemu videzu in 
številnim vražam, ki jih spremljajo, 
so netopirji zanimive živali. Lahko jim 
pomagamo, če smo se le pripravlje-
ni naučiti, kako.

Zoran Matovski, Alenka Petrinjak, Gre-
gor Podgornik, NAC Tolmin in SDPVN

OB EVROPSKI NOČI NETOPIRJEV je NAC Tolmin v sodelovanju s Slovenskim društvom za 
proučevanje in varstvo netopirjev organiziral predavanje in delavnico o teh skrivnostnih ponoč-
njakih. Foto: Zoran Matovski

EPIcenter, letnik IX, {t. 1, 2008



EPIcenter, letnik IX, {t. 1, 2008

( 24 )

Utrinki

Genski in`eniring

stnosti priznale, da so izkušnje na 
področju sproščanja GSO v okolje 
sorazmerno kratkotrajne in da so na-
še izkušnje s področja okolij pomanj-
kljive. Konvencionalno spremenjeni 
organizmi so bistveno manj neobičaj-
ni kot GSO, za katere ni verjetno, da 
bi se pojavili po naravni poti. Prav 
zaradi te neobičajnosti je treba GSO 
in njihove proizvode natančno razi-
skati. Moralno bi bilo, da bi vsi znan-
stveniki upoštevali vsaj spodaj našte-
te cilje biološke varnosti. Da bi:
• vnaprej ocenili, ali lahko sprošča-

nje določenega GSO v okolje ško-
duje zdravju ljudi in naravnim 
sistemom;

• predvideli, kdaj je lahko določeni
GSO oziroma katerikoli njegov pro-
izvod škodljiv, če postane sestavni 
del človekove prehrane;

• ocenili, ali je dejansko verjetno, da
bo GSO prinesel koristi, ki se je 
zanj načrtovala;

• predvideli možne nevarnosti za
 ekosisteme.

Žal pa se biološka varnost zaradi 
pritiskov za čim širšo komercializaci-
jo s strani maloštevilčnih, vendar 
močnih multinacionalk, ne upošteva.

Neupravi~en dvom?
Zagovorniki GSO nas skušajo pre-

pričati, da je naš dvom neupravičen. 
To med drugim utemeljujejo tudi z 
dejstvi, da je bilo uživanje novih pro-
izvodov, ki so prihajali na človekov 
jedilnik, vedno povezano s predsod-
ki. Tako so naši predniki v 15. stole-
tju dvomili o krompirju in paradižni-
ku, v 19. stoletju pa o margarini. 
Krompirju in paradižniku lahko oči-
tamo, da sta z druge celine, nikakor 
pa ju ne moremo primerjati z GS-
rastlinami. Kaj pa lahko rečemo o 
margarini? Je bil njihov dvom res 
neupravičen? Več o tem si lahko pre-
berete v članku Ali je in koliko je 
zdrava margarina?, ki je bil objavljen 
v brezplačni reviji ABC zdravja (šte-
vilka 4, leto 2, april 2007). Morda 
vam bo lahko več o tem povedal tudi 
vaš osebni zdravnik.

Če že izvzamemo moralo in etiko, 
se prav gotovo strinjamo, da bi bilo 
treba pred uporabo GS-živil v prehra-
ni ovrednotiti morebitne škodljive 
vplive na zdravje ljudi, živali in oko-
lje. Med drugim se veliko ljudi tudi 
sprašuje, kako je mogoče, da se na 
naših trgovinskih policah znajdejo 
artikli, ki imajo prepoved prodaje, 

ker so nevarni za človekovo zdravje. 
Vsako sprostitev GS-rastlin na trg 
odobri Evropska agencija za hrano. 
Na kakšen način poteka odobritev, 
kakšen je nadzor in nekaj o zakon-
skih “luknjah”, skozi katere GS-hrana 
brez naše vednosti najde pot na kro-
žnik, pa v naslednji številki.
Besedilo in foto: Patricija Rejec
Opombe:
1 Transgene rastline – gensko spremenjene 
rastline.
2 Toksin – snov v organizmu, ki deluje proti 
toksinom, protistrup.
3 Alergen – snov, ki vzbuja alergijo.
4 Postopek metode genski top je v referatu 
Kako se poljščina umetno gensko spremeni? 
predstavil ekonomist, prevajalec ter poznava-
lec makrobiotike in starodavne medicine Mi-
tja Fajdiga. Slednjega mu je opisal mag. Mi-
ran Naglič, vodja oddelka za rastlinsko proiz-
vodnjo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slo-
venije. Fajdiga pojasnjuje: “Želen novi gen 
(rastline, živali, človeka) se nanese na drobna 
zlata zrnca, s katerimi se nato v laboratoriju ob-
streljuje rastlinska celica. Ko zrnce z novim ge-
nom prodre v rastlinsko celico, se usidra NE-
KJE na vijačnici DNK. Kje se usidra in ali ima 
rastlina želeno novo lastnost, je treba ugotoviti 
tako, da se celica v laboratorijskih nadzorova-
nih razmerah vzgoji v rastlino, ki daje plod. Šele 
takrat lahko ugotovijo uspešnost celotnega po-
stopka. Vse skupaj je zelo zamudno (veliko po-
skusov). Vse to pa terja tudi veliko poskusov in 
preverjanj tudi v naravnem okolju (izven labora-
torija). Zato je razumljivo, da se za razvoj GS-
rastlin porabijo ogromna sredstva, ki si jih želijo 
mednarodna podjetja povrniti.”
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raktivni zemljevid “občin brez GSO”. [Online]. 
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google.com/videoplay?docid=1876901729
566469042&hl=en.
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in zdravje ljudi. The Edmonds Institute, 1998.
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ga jezika. (2000). [Online]. Inštitut za sloven-
ski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Datum 
zadnjega popravljanja: 10. 1. 2007. [12. 9. 
2007, 21:42]. Dostopnost na spletnem naslo-
vu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html.
• MOHORIČ, Katja. (2007). Margarina v pre-
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OD OVCE DO VOLNENEGA 
IZDELKA
Smast – Okoljska problematika po-
staja vse bolj pereč problem sodob-
ne družbe tudi na podeželju. Zato 
se Osnovna šola (OŠ) Smast že 
četrto leto vključuje v projekt Ekošo-
la kot način življenja. Želimo namreč 
aktivno pristopiti k problemom dana-
šnjega načina življenja, predvsem pa 
osveščati in vzgajati mlade v duhu 

ekološkega delovanja nasploh. Pro-
jekt je izziv in priložnost, da pokaže-
mo bolj odgovoren odnos do nara-
ve, preteklosti in kulturne dediščine.

V okviru letošnjega osrednjega eko-
projekta Ekokmetijstvo smo z učenci 
pripravili predstavitev Od ovce do 
volnenega izdelka. Že pred glav-
nim dogodkom smo skupaj obliko-
vali predstavitvene plakate o ovcah 
in njihovih  proizvodih ter razstavo 

volnenih izdelkov (ročno pletene no-
gavice, rokavice, jopice …). Na dan 
glavne predstavitve so po otvoritveni 
Predici v izvedbi šolskega pevske-
ga zbora, ki ga vodi Jasmina Žagar 
- Nascivera, učenci lahko opazovali 
ročno striženje ovce, ki nam ga je 
prikazal Erik Sivec. Skupaj smo se 
preizkusili v cufanju volne, tako da 
jo je lahko Rok Šturm rahljal. Gize-
la Volarič, Anica Faletič, Marija 
Berginc in Marija Šturm pa so nam 
pokazale, kako se volno prede, po-
vija in izdeluje štrene. Na koncu 
smo se podprli še z ovčjo malico: 
ovčjim sirom in ovčjo skuto.

Ob zaključku predstavitve smo se 
vsi sodelujoči strinjali, da smo obu-
dili prijetne spomine na življenje ne-
koč in da moramo s projekti obuja-
nja kulturne in ekološke dediščine 
nadaljevati.
Besedilo in foto: S. K., OŠ Smast

MIKLAV@EVA DOBROTA IN 
PESEM ZA INVALIDNE 
OTROKE
Tolmin – Upam, da vam je sv. Mi-
klavž tudi letos napolnil peharje. 
Najbolj so ga zagotovo pričakovali 
otroci, saj jih je obdaroval in za pri-
dnost nagradil z orehi, jabolki in 

sladkarijami, s kakšno igračo ... 

Člani Vokalne skupine Snežet pa 
so ob godu priljubljenega svetnika 
pripravili dobrodelni koncert. V žu-
pnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja 
v Tolminu je okoli 250-glavo občin-
stvo v nedeljo zvečer prisluhnilo iz-
brani sakralni glasbi treh vokalnih 
zasedb s Tolminske. Dekleta Pev-
skega zbora Znamenje Volče so 
ogrela poslušalce z živahno izvede-
nimi sakralnimi skladbami, Komorni 
zbor Musica Viva je nadaljeval z 
zahtevnejšim programom, Vokalna 
skupina Snežet pa je v zadnjem delu 
v poslušanje ponudila svoje znane, 
med ljudmi priljubljene skladbe. Ve-
čer sta popestrili solistki Tina Gre-
go na violini in Andreja Klobučar 
na flavti.

Koncert je bil zasnovan kot priredi-
tev humanitarnega značaja, da bi 
najbolj priljubljen zimski svetnik sv. 
Miklavž nekaj prinesel tudi bolnim in 
pomoči potrebnim otrokom. Vsa 
zbrana sredstva so bila darovana 
Oddelku invalidne mladine Stara 
Gora splošne bolnišnice Nova 
Gorica. Poleg glasbe, ki je sovpa-
dala s svečanim predprazničnim ča-
som, je koncert spremljala razstava 
v župnišču, ki jo je pripravilo Dru-
štvo slikarjev amaterjev Tolmin OTROCI OŠ SMAST so se na predstavitvi preizkusili v cufanju volne.
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SRE^ANJE PO 50 LETIH
Zatolmin, Poljubinj – Na družab-
nem srečanju na Tolminskem smo 
se zbrali učenci, ki smo v šolskih le-
tih 1957/1958 in 1958/1959 obi-
skovali mizarsko šolo v Idriji. Z nami 
se je poveselila tudi naša profesori-
ca Radica Pahor. Idrija je bila v ti-
stem obdobju poznana kot eno ve-
čjih izobraževalnih središč Primor-
ske, saj sta bili tam poleg gimnazije 

– učiteljišča tudi poklicna mizarska 
in kovinarska šola. Poklicno mizar-
sko šolo smo obiskovali učenci z 
Gorenjske, Dolenjske, Notranjske in 
Primorske.

Po pozdravnem klepetu smo se 
udeleženci srečanja, kljub temu da 
je rahlo rosilo, s tremi kombiji odpra-
vili na ogled znamenite cerkvice – 
spomenika iz prve svetovne vojne 
na Javorci, ki nas je pričakala v vsej 

svoji lepoti. Nadaljevali smo z ogle-
dom Tolminskih korit in Hudičevega 
mosta, preostanek časa pa smo 
preživeli na kmečkem prazniku v Po-
ljubinju.

Srečanje smo zaključili s poznim ko-
silom v prijaznem gostišču v Zatolmi-
nu. Ker nam je bilo lepo, smo se do-
govorili, da se naslednje leto spet 
srečamo, takrat na Dolenjskem. 
Skrb za lepo letošnje srečanje sta 
prevzela sošolec Milan Bajt in nje-
gova žena Milena iz Zatolmina.
Besedilo in foto: Bernard Bučinel

V GABRJAH SPET VESELO
Gabrje – Že šesto leto zapored se 
je decembra zbrala vsa vas v mla-
dinski sobi nad mlekarnico ter se 
skupaj poveselila in nazdravila letu, 
ki prihaja. Otroci so raznosili vabila, 
plakat pa razobesili na mlekarnici.
Začeli smo s kulturnim programom; 
pod mojim vodstvom so nastopali 
najmlajši ter razveselili vaščane z re-
citacijami, pesmicami, plesom ter 
igranjem na inštrumente. Izkazali so 
se tudi gabrski mladinci. Že leta 
2006 so nam zaigrali igrico z naslo-
vom Sodobna Rdeča kapica ter 
poželi bučen aplavz. Tokrat pa so 
nas nasmejali z igrico Spet v klubu. 
Za smeh sta poskrbela tudi Tadej 

Šavli - Čaž in Zvonka Roner, ki 
vsako leto popestrita program s 
smešnimi prigodami. Na koncu je – 
kot ponavadi – sledilo video letno 
poročilo, v katerem so prikazani vsi 
pomembni dogodki, ki so se zgodili 
v minulem letu (biserna poroka, 
abrahami …).

Skoraj vsako leto na ta dan pozdravi-
mo nove sovaščane, ki se priselijo v 
Gabrje. Tokrat smo dobrodošlico ter 
prijetno bivanje med nami zaželeli 
družini Gabršček, dali smo jim se-
veda par dobrih napotkov in skro-
mno darilce. Vedno se spomnimo 
tudi otrok, ki se tistega leta rodijo; v 
drugi polovici leta 2007 nas je raz-
veselila Katja. Navada je, da obdari-
mo tudi starejše vaščane. Želimo, 
da cela vas začuti družabnost, med-
sebojno pomoč, skrb za starejše na 
vasi. Vsi se bolje počutimo, ker ve-
mo, da smo naredili nekaj dobrega 
za sočloveka. Najmlajše vsako leto 
obišče prijazni in zabavni Dedek 
Mraz in jim prinese darila.

Po končanem kulturnem programu 
je sledila zabava. Gospodinje so 
spekle pecivo, krajevna skupnost 
poskrbela za hrano in pijačo, mi vsi 
pa za dobro voljo. Da je vse poteka-
lo, kot je treba, je poskrbela gabr-
ska mladina. Očistili so mladinsko 
sobo, jo okrasili ter poskrbeli za mi-
ze in stole. Pa ne samo to. Dvorano 
so dobesedno obnovili; namestili so 
nove stenske obloge, zavese, po-
spravili tudi spodnje prostore, uredili 
kuhinjo, razširili balkon in ga zavaro-
vali. Ob mlekarnici so sezidali nov 
zid, ki ga zdaj vsako leto za rožnco 
krasijo vaške rože. Pravi užitek je ži-
veti v vasi s tako delavno mladino. 
Kar precej jih študira v Ljubljani, trije 
obiskujejo tolminsko gimnazijo, ne-
kaj pa srednje šole v Novi Gorici.

Gabrci pa imamo še nekaj, kar nas 
druži. V Sloveniji je precej vasi z 
imenom Gabrje. Vsako leto obišče-
mo eno; bili smo že na Dolenjskem, 
v Prekmurju, leta 2008 pa se bomo 
odpeljali v Gabrje v Beli krajini. Naš 
avtobus je vedno poln, ljudje v njem 
pa pisana druščina. Gostitelji nam 
razkažejo svoj kraj, najbolj zanimive 
dejavnosti, običaje, skupaj se pove-
selimo, mladinci pa tekmujejo v 
športnih igrah. Že dve leti zapored 
so dobili pokal, prvič za osvojeno 
drugo mesto, leta 2007 pa so zma-
gali. Res je to veliko doživetje, saj 
tako spoznavamo prelepa območja 
naše domovine, ki jih sami ne bi ni-
koli obiskali. Kmalu bomo na vrsti 
mi, da bomo gostili Gabrce od dru-
god.

Želimo si, da bi se v naši vasi še na-
prej imeli tako lepo. Vsem vam pa 
želimo srečno 2008 in izpolnitev 
vseh želja, tudi tistih skritih.
Vida Rejec

(DSAT). Izkupiček treh prodanih 
umetniških del je bil v celoti name-
njen invalidni mladini. Sicer pa so le-
tos po besedah Gregorja Maverja, 
predsednika DSAT-a, skupaj z raz-
stavo oziroma s prodanimi umetni-
škimi deli članov zbrali okoli 2.500 
evrov. Vsa razstavljena dela so na-
stala poleti na drugem mednarodnem 
likovnem ex-temporu v Drežnici.

Obiskovalci koncerta so v Miklavže-

vo dobrodelno skrinjico prispevali 
lepo vsoto prostovoljnih prispevkov; 
organizatorji so našteli kar 1.300 ev-
rov. Poleg obiskovalcev so se izka-
zali tudi Zveza kulturnih društev 
Tolmin, Turistično društvo Sopo-
ta - Kneža, župnija Tolmin in vsi 
nastopajoči, ki so s širokosrčnim na-
stopom pripomogli k izvedbi koncer-
ta.
Špela Mrak

MIKLAVŽEV DOBRODELNI KONCERT – Člani Vokalne skupine Snežet, dekleta pevskega 
zbora Znamenje iz Volč in Komorni zbor Musica Viva so ob godu sv. Miklavža pripravili do-
brodelni koncert v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Tolminu. Foto: Alenka Zgaga

JOHNNY BRAVO @E TRETJI^ 
NA EMO
Tolminski ansambel Johnny Bravo 
je med dvajsetimi izvajalci, ki so se 
uvrstili na predizbor Ema 2008. 
Glasbo in besedilo za skladbo z na-
slovom Butn…, butn!!! je napisal Le-
on Oblak, avtor priredbe pa je Bor 
Zuljan. 1. in 2. februarja bosta po-
tekala predizborna večera, Johnny 
Bravo bo nastopil drugi večer. Na 
vsakem večeru se bo predstavilo 
deset izvajalcev, po pet najboljših 
(izbrani bodo s telefonskim glasova-
njem) pa se bo pomerilo na finalnem 
večeru Ema 2008.

Že uvrstitev na predizbor je dose-
žek. Komisija, ki so jo sestavljali be-
sedilopiska Elza Budau, glasbenika 
Andrej Šifrer in Vojko Sfiligoj, 
predstavnik javnosti Samo Koler in 
predstavnik TV Slovenija Igor Pirko-
vič, je med 162 prispelimi pesmimi 
izbrala dvajset izvajalcev. Če bo Joh-
nny Bravo uspel na predizboru, ga 
bomo lahko slišali tudi 3. februarja 
na finalnem večeru Ema 2008. K te-
mu pa lahko pripomoremo tudi gle-
dalci s telefonskimi klici. Zmagoval-
na pesem bo Slovenijo zastopala 
konec maja na Pesmi Evrovizije 
2008 v Beogradu.
Mateja Kutin

NEKDANJI SOŠOLCI so obujali spomine. Ogledali so si tudi Hudičev most.
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Vsaka zgodba ima svoj začetek in 
najprej me je zanimalo, kako je 
Nataša Štrukelj – ki je tudi članica 
občinskega odbora Občine Tolmin, 
vendar o tem kdaj drugič – postala 
univerzitetni diplomirani inženir 
arhitekture?

Imam izredno srečo, da delam ti-
sto, kar me je že od nekdaj veselilo. 
Že ko sem bila majhna, sem zelo rada 
šivala in risala, nekaj upodabljala. 
Mama mi je v osnovni šoli predstavi-
la poklic arhitekta in takrat sem ve-
dela, da bo to, to. Vpisala sem se na 
srednjo gradbeno šolo, kjer sem bila 
vsa štiri leta 120-odstotna, da bom 
nadaljevala študij na arhitekturi. Zato 
sem v četrtem letniku obiskovala te-
čaje, na katerih so nas pripravili na 
sprejemne izpite. Zanimanje za arhi-
tekturo je bilo v tistih letih veliko in 
sprejemni izpiti so bili prva selekcija. 
Študijska leta so gladko tekla, tik 
pred zaključkom pa sem študij malce 
zavlekla, kolikor se je pač dalo. Tako 

Ambasadorji Poso~ja

@iveti v dobri arhitekturi
V pisarni, kjer sva se sestala nekega torkovega popoldneva, je vedno zanimivo. Prostor, kjer bi brez 
slabe vesti obsedel celo popoldne, raziskoval skrivnosti predalov ali pa samo stal pred policami, 
polnimi idej. In v njem Nata{a, ki v svojem, kot sama pravi, 24-urnem delovnem dnevu najde ~as tu-
di za prijeten klepet. Tokrat o njej in njenem delu.

sem študirala devet let, če se ne mo-
tim ... (smeh). Vmes sem seveda de-
lala. In prav za nobeno leto mi ni žal.

Je bila pot do današnjega naziva 
težka?

Meni se ni zdela. Počutim se, kot 

da sem delu, ki ga opravljam, name-
njena. Sem pa imela sošolce, ki so že 
v prvem letniku opustili študij, ker 

ŽIVLJENJE NATAŠE ŠTRUKELJ SE V GLAVNEM VRTI OKOLI ARHITEKTURE – “Delo v arhitekturi je na nek način zelo sistematsko, ima red, dolo-
čen način razmišljanja. Nekako racionaliziraš svoje misli, da prideš do cilja. To se odraža tudi v mojem življenju. Zato bi mogoče lahko bila v kakšni situ-
aciji bolj romantična ...,” pripoveduje v smehu. Ker pa se zaveda prevlade racionalnosti, občasno svoje življenje začini z malce ležernosti. Foto: 
fotoarhiv Nataše Štrukelj

Utrinki

DRU@ABNO SRE^ANJE ZA 
NAJSTAREJ[E
Podbrdo – Krajevni odbor rdeče-
ga križa (RK) Podbrdo, Stržišče, 
Obloke in Hudajužna je prvo sobo-
to v decembru na družabno srečanje 
ob koncu leta povabil 54 krajanov, 
ki jim je življenje naklonilo prestopiti 
starostno mejo 80 let. V jedilnici Do-
ma upokojencev v Podbrdu se jih je 
zbralo več kot 40. Nagovoril jih je 
predsednik krajevnega odbora RK 
Filip Torkar, zapel jim je Trio Ja-
smin iz Podbrda, član Društva Ba-
ška dediščina Cveto Zgaga pa jih 
je predstavil kot generacijo, ki je 
preživela italijansko okupacijo, vojno 
in s svojim trdim delom pustila sledi 
na tej trdi hribovski zemlji. Članice 
krajevnega odbora RK iz Podbrda, 
Stržišč in Hudajužne pa so druženje 
obogatile s prisrčno pogostitvijo.

Prisotne je pozdravil tudi sekretar 
Območnega združenja RK Tolmin 
Valerij Bizjak. Kot je dejal, RK skrbi 
za ljudi vseh generacij, saj ima vsa-
ka svoje probleme. Srečanje najsta-
rejše generacije prebivalcev je po 
njegovih besedah tudi zahvala za nji-
hovo razdajanje svojim družinam, saj 
urejena družina bogati tudi družbo 
kot celoto. Poudaril je tudi priso-
tnost Območne organizacije RK Tol-
min v Podbrdu v času oktobrske uj-
me; aktivisti krajevne organizacije v 
Podbrdu so namreč takoj obiskali 
prizadete družine in zbrali informaci-
je o potrebah, tako da jim je bilo 
26.000 evrov nakazanih v najkraj-
šem možnem času. Še 10.000 ev-
rov pa je prispevala za odpravo po-
sledic poplav na Koritnici.
Razveseljivo je, da so se srečanja 
udeležili tudi predstavniki krajevnih 

KRAJEVNI ODBOR RK PODBRDO, STRŽIŠČE, OBLOKE IN HUDAJUŽNA je prvo soboto v 
decembru na družabno srečanje ob koncu leta povabil krajane, ki jim je življenje naklonilo 
prestopiti starostno mejo 80 let. Foto: Cveto Zgaga
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se jim je zdel prezahteven. Študija 
samega sicer ni bilo veliko, veliko je 
bilo drila, tehničnega risanja. Preden 
smo oddali program, smo risali po 
cele noči. In če nisi človek za to, je 
vse skupaj izjemno naporno. In če ti 
je naporno, na koncu naziv ne po-
meni ničesar. Zase mislim, da sem 
do tega naziva prišla enostavno ... 
(smeh)

Po tolikih letih projektantskega de-
la tudi v zasebnem življenju razmi-
šljaš “arhitekturno”?

Ja, mogoče pa res. Delo v arhitek-
turi je na sistematsko, ima red, dolo-
čen način razmišljanja. Nekako raci-
onaliziraš svoje misli, da prideš do 
cilja. To se odraža tudi v mojem ži-
vljenju. Zato bi mogoče lahko bila v 
kakšni situaciji bolj romantična ... 
(smeh) ... racionalna plat hitro pre-
vlada. Ker se zavedam, da se ta sis-
tematika odraža tudi v mojem zaseb-
nem življenju, skušam včasih zave-
stno dodati malo ležernosti.

Ob kopici dela pa najbrž najdeš 
tudi čas zase. Kaj je tisto, kar te 
razveseljuje?

Zadnja leta je bilo prostega časa 
zelo malo, ker smo gradili hišo in je 
bila vsa pozornost namenjena pro-
jektiranju. Tudi ponoči, ko sem šla 
spat, so se sanje vrtele samo okoli 
tega. Zdaj pa se nadejam, da bo pro-
stega časa malo več. Zanima me še 
veliko stvari. Prebrati bi želela tisto, 
kar me že dolgo časa čaka na polici, 
rada bi spet malce pobrskala po glas-
bi, ker se mi zdi, da sem to zaposta-
vila. Upam, da si bom v miru spet 

kakšno stvar tudi zašila, da bom od-
šla na kakšno potovanje, kjer je način 
življenja drugačen kot pri nas. Poto-
vanja v zadnjem času zelo pogrešam. 
Potovanj namreč ne jemljem kot po-
čitek, vzamem jih kot izziv. Zato 
grem v kraje, ki jih ne poznam, kjer 
imajo drugačne, kdaj tudi “pravilnej-
še” odgovore za življenje na tej ze-
meljski obli.

Če se osredotočiva na tvoje delo. 
Zaposlena si v projektantskem po-
djetju Elea iC d. o. o. s sedežem v 
Ljubljani.

To je podjetje, ki zaposluje pred-

lela vrniti se nazaj domov in to pod-
jetje mi je to omogočilo. Tako smo v 
Tolminu odprli izpostavo, kjer delava 
skupaj z Ano Hawlina. Ta način de-
la mi zelo ustreza. Delo rada opra-
vljam, ker sem v okolju, ki mi je 
najbližje, najljubše, hkrati pa še ve-
dno ohranjam stik z Ljubljano. Pred 
tem sem delala na LIZ inženiringu v 
Ljubljani, kjer sem pod mentorstvom 
Matije Suhadolca dobila ogromno 
operativnega znanja. To so bila pre-
lomna leta. V podjetje sem prišla 
takoj po študiju in pričela z zelo 
kompleksnim projektom pošte na 

takrat vodilnem oblikovalskem podje-
tju v nekdanji Jugoslaviji. Zanimiva 
izkušnja, čeprav se z oblikovanjem 
pozneje nisem nikoli več ukvarjala. 
Proces od ideje do realizacije se mi 
je zdel prehiter.

Arhitektura vključuje širok spekter 
delovnih področij. S čim se pravza-
prav ukvarjaš?

Področje dela je res zelo široko. 
Jaz v tem okolju delam vse. Od pri-
zidkov in garaž do novogradenj sta-
novanjskih hiš, javnih objektov, 
ukvarjam se z interjerji, z zunanjimi 
ureditvami, rekonstrukcijami, z vsem, 
kar spada v področje arhitekture. V 
Posočju bi izpostavila interjerja knji-
žnic v Bovcu in Kobaridu. Z izvedbo 
obeh projektov sem zelo zadovoljna, 
kar je rezultat izjemnega sodelovanja 
z Viljemom Lebanom, takratnim 
direktor knjižnice Cirila Kosmača Tol-
min. Delala sem tudi na prenovi Kul-
turnega doma v Kobaridu. Zelo 
kompleksen projekt je bila Hiša 
Franko, kjer se je delalo rekonstruk-
cijo in prenovo starega objekta, opre-
mljanje, zraven pa je bila še novogra-
dnja vkopane kleti. Zadnji projekt je 
”droben”, vendar uspešen. Vreden 
ogromno premisleka in časa. Mislim, 
da je danes ta prostor v avli Tolmin-
skega muzeja res tak, kot mora biti. 
Pri tem bi izpostavila kovača Deana 
Lebana iz Lokovca. Danes je namreč 
zelo težko dobiti dobrega izvajalca 
oziroma mojstra. Očitno so taki časi 
in v poplavi različnih izvajalcev, ki 
težijo k čimprejšnji zaključitvi objek-
ta, je železna čipka, ki jo je Dean 

Utrinki

NAGRADA ZBORNICE ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE – Za nedavno zaključen 
projekt Univerze na Primorskem, kjer je šlo za prenovo in novogradnjo v samem srednjeve-
škem jedru Kopra, je bila Nataša Štrukelj skupaj z arhitekturno skupino Plusminus 30 nagraje-
na z zlatim svinčnikom. Foto: fotoarhiv Nataše Štrukelj

vsem projektante gradbenih kon-
strukcij in nekaj arhitektov. V dolo-
čenem obdobju življenja sem si že-

Čopovi v Ljubljani. To je bila težka 
in hkrati lepa izkušnja. V času študi-
ja sem delala v Studiu marketing, 

odborov RK iz Kobarida, Bovca in 
Šentviške planote ter predsedniki 
vseh treh krajevnih skupnosti.
Olga Zgaga

ZA OTROKE S POSEBNIMI 
POTREBAMI SKRBIJO @E 50 
LET
Tolmin – Letos, ko obeležujemo 
50-letno skrb za otoke s posebnimi 
potrebami, Podružnično šolo za 
izobraževanje in usposabljanje 
otrok s posebnimi potrebami v 
Tolminu obiskuje sedemnajst učen-
cev. Čeprav je bilo sprva veliko dvo-
mov, kako se bodo ti otroci vključili 
in kako jih bodo sprejeli učenci cen-
tralne šole, se je kmalu po fizični pri-
ključitvi nekdanjega Centra za izo-
braževanje in usposabljanje 
(CIU) Tolmin k OŠ Franceta Bev-

ka Tolmin s šolskim letom 
2006/2007 pokazalo, da so bile 
vse skrbi zaman. “Velika zahvala za 
to gre strokovnim delavkam na 
obeh šolah,” je ravnatelj Vladimir 
Mavri poudaril na osrednji jubilejni 
prireditvi, ki je bila 12. decembra v 
tolminskem šolskem centru.
Že od nekdaj je potrebam te šole 
znala prisluhniti tudi Občina Tolmin, 
ki je zadnjo spremembo še posebej 
natančno spremljala. Podžupan Dar-
jo Velušček je prepričan, da pome-
nijo izobraževanje, usposabljanje, 
predvsem pa integracija teh otrok v 
družbeno življenje velik korak na-
prej. “Dobro je, da kljub različnim 
programom spet lahko obiskujejo 
isto šolo kot njihovi vrstniki.”
Judita Špolad, direktorica nekda-
njega CIU Tolmin, ki ga je tako kot 
njegove predhodnike ustanovila Ob-

UČENCI IN UČENKE Podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi 
potrebami ter petošolci in petošolke so skupno točko zaključili z vzklikom: “Svet je lep, če 
smo lahko različni!”
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naredil v avli Tolminskega muzeja, 
res mojstrsko delo. Poleg omenjene-
ga sem v Posočju projektirala še ne-
kaj stanovanjskih hiš ter kar nekaj 
adaptacij in interjerjev.

Prepoznavna si tudi v širšem slo-
venskem prostoru.

Ker sem po zaključku fakultete 
delala v Ljubljani, je bilo kar nekaj 
projektov narejenih tam. Npr. glavna 
pošta na Čopovi, center Sportina na 
Nazorjevi in prenova stare mestne 
elektrarne. Narejenih je bilo veliko 
idejnih projektov za šole, kasneje 
sem sodelovala pri projektiranju ba-
zenskega kompleksa v Dolenjskih 
Toplicah. Na evropskem razpisu smo 
dobili projekt statičnih prenov slo-
venskih gradov. V tem okviru smo 
delali konjušnico Ptujskega gradu in 
grad Viltuž pri Mariboru. Določeno 
obdobje je zaznamovalo projektiranje 
varovanih stanovanj v Velenju in No-
vi Gorici. Nedavno zaključen projekt 
je rektorat Univerze na Primorskem 
in Fakulteta za humanistične študi-
je, kjer gre za prenovo in novogra-
dnjo v samem srednjeveškem jedru 
Kopra. Omenjeni projekt smo dobili 
na natečaju, kjer sem sodelovala z 
arhitekturno skupino Plusminus 30. 

Objekt je bil leta 2007 izbran za Liz-
bonski trienale arhitekture, na kate-
rega se je v zadnjih desetih letih 
uvrstilo 24 projektov. Zanj smo pre-
jeli zlati svinčnik, nagrado Zbornice 
za arhitekturo in prostor Slovenije.

Kaj je vodilo pri tvojem delu?

Vedno je iztočnica investitorjeva 
želja oziroma njegova programska 
naloga, kot temu rečemo. Če je do-
volj dobro predstavljena, potem je to 
zame osnova, na podlagi katere si 
ustvarim zgodbo. To je miselna ideja, 
ki je rdeča nit, ki me vodi skozi pro-
jekt. Vodilo pri delu je, da s čim manj 

sredstvi povem čim več. Za oblikova-
nje nekega prostora ne uporabljam 
nepotrebnih mašil. Ta vodijo v kom-
pliciranje, ki nima neke razumske 
podlage. In česar ne razumemo, tega 
ne moremo sprejeti kot lepo ali do-
bro. Objekt naj bi uporabniku pripo-
vedoval zgodbo, ki sem si jo zamisli-
la. Človek naj potrebuje čim manj 
razlage, da ga začuti. Zaradi tega sku-
šam biti iskrena pri izbiri materialov 
in oblik. Po mojih izkušnjah so na-
ravni materiali še vedno na prvem 
mestu, seveda pa se eksperimentira 
tudi z novimi materiali. Pri oblikah 
težim k temu, da so enostavne, ne-
zapletene, da služijo svojemu name-
nu. Na koncu se na žalost izkaže, da 
so takšni izdelki najdražji. Tako sem 
se večkrat vprašala, zakaj mora biti 
tako? Zakaj je tisto, kar je najlepše, 
najdražje? Včasih pomislim, da so 
najenostavnejše rešitve v resnici naj-
težje. Če je cena, da se izobrazimo, 
taka, potem jo bomo pač plačali. Če 
je to cena za izobrazbo!

Je pri projektiranju pomembno, da 
investitor oziroma naročnik sode-
luje in da ve, kaj hoče?

To je strašansko pomembno, to je 
skoraj najbolj pomembno. V prime-

OBISK PASIVNO GRAJENE ŠOLE V AVSTRIJI – Nataša si je z nekaterimi posoškimi arhitekti, 
urbanisti in člani projektne skupine v sklopu mednarodnega projekta NENA v sosednji Avstriji 
ogledala nekaj pasivno grajenih hiš in drugih javnih ustanov. Na fotografiji je skupaj z urbani-
stom Občine Tolmin Zoranom Štanto (levo) in sodelavko Ano Hawlina (desno). Foto: Tatjana 
Šalej Faletič

Ambasadorji Poso~ja

Utrinki

čina Tolmin leta 1997, je sedaj po-
močnica ravnatelja tolminske OŠ. 
Za osrednjega govornika na prireditvi 
je izbrala prvega ravnatelja Pomožne 
šole Tolmin in zadnjega predsednika 
Sveta šole CIU Tolmin Antona Jesen-
ška. “Pred dobrimi 50 leti je imela 
takratna OŠ Tolmin pomožni odde-
lek za otroke s posebnimi potreba-
mi, danes pa ima spet podružnično 
šolo,” je primerjal Jesenšek. Jedro 
različnih oblik zavoda, katerega de-
lovanje je postalo skozi leta zgled tu-
di v slovenskem merilu, so bili po nje-
govem vedno zaposleni, ki so si pri-
zadevali “posebnežem” pomagati, 
jih osrečiti in jim dvigniti samozavest. 
“Potrebnega je veliko truda, potr-
pljenja, dobre volje in požrtvovalno-
sti, največja nagrada pa sta za uči-
teljice in profesorice nasmeh in 
odprtost naših posebnežev, ko ti 
dojamejo, da so sposobni in spo-
štovani.” Ali kot je poudarila vodja 
podružnične šole za izobraževanje 
in usposabljanje otrok s posebnimi 
potrebami Svetlana Hozjan: “Srčika 
dela z otroki s posebnimi potreba-
mi je v širini in globini človekove 
duše.” Dodala je še, da z OŠ dobro 
sodelujejo in da skupna dela uspešno 
opravijo, kar jim je v veliko veselje.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

NA BOV[KEM USPE[NO 
OPRAVILI TE^AJ GASILEC
Bovec – Pridobivanje in vzgoja novih 
članov je osnovna naloga vseh pro-
stovoljnih gasilskih društev (PGD) in 
gasilskih zvez (GZ). Zato smo se tu-
di v GZ Bovec v sodelovanju z vse-
mi PGD v zvezi dogovorili, da po pla-
nu izobraževanja v letu 2007 izvede-
mo osnovni tečaj za pridobitev nazi-
va gasilec.

S pripravami na izvedbo tečaja smo 
pričeli že aprila, saj je bilo treba za-
gotoviti predavateljski kader. Kako-
vostni, izkušeni in razumljivi predava-
telji in inštruktorji so pogoj za dobro 
organiziran in izpeljan tečaj, saj so 
prihajali iz gasilskih organizacij in 
drugih področij (varstva pri delu, 
elektrotehnike, gradbeništva, prve 
pomoči).

Tečaj, ki ga je organiziral in vodil po-
veljnik GZ Bovec Miro Bozja, se je 
pričel v aprilu s teoretičnim delom. 
Štirinajst tečajnikov, med njimi veliko 
članic, iz PGD Bovec, PGD Log 
pod Mangartom in PGD Srpenica 
je pridobivalo znanja s področij var-
stva pri delu, organizacije gasilstva, 
prve pomoči, elektrotehnike, vozil in 
opreme, požarne preventive, redov-

nih vaj, tehničnega reševanja, gasil-
ske taktike in dihalnih naprav. Prvi 
del so kandidati uspešno opravili s 
pisanjem testa. Sledil je drugi, prak-
tični del tečaja. Kandidati so se mo-
rali v svojih matičnih društvih praktič-
no usposabljati s skupno in osebno 
gasilsko opremo, ki se jo uporablja 
na gasilskih intervencijah in praktič-
nih vajah. Usposabljanje je trajalo 
do konca novembra. Prvega de-

cembra pa so morali pred izpitno 
komisijo GZ Bovec (sestavljali so jo 
poveljniki PGD in poveljnik GZ) 
opraviti še praktični del tečaja. Po 
ugotovitvah vodje tečaja so vsi tečaj-
niki tudi v praktičnem delu dokazali, 
da jim gasilstvo ni tuje in da znajo 
pravilno uporabljati in rokovati z ga-
silsko opremo. Tečajniki so v pov-
prečju dosegli prav dober uspeh. 
Napredovanja v čin gasilec bodo 

ŠTIRINAJST TEČAJNIKOV iz PGD Bovec, PGD Log pod Mangartom in PGD Srpenica je uspe-
šno opravilo tečaj za pridobitev naziva gasilec. Foto: arhiv GZ Bovec
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ru, da gre za javni objekt, je po-
membno, da pozna način dela, ki se 
bo v prostoru opravljalo. V primeru 
projektiranja stanovanjske hiše pa, da 
zna definirati, kako živi in kakšne so 
njegove življenjske potrebe. V začetni 
fazi niti ni pomembno, kako bo stvar 
izgledala, pomembno je, da naročnik 
dobro definira svoje potrebe in želje. 
To je zame izhodišče, da lahko zač-
nem projektirati.

Kaj ti pomeni arhitektura, jo lahko 
opredeliš?

(smeh) ... To je pa težko, saj je 
zelo vpletena v moje življenje. Zame 
je arhitektura igra svetlobe in sence. 
Je to, da ti prostor, narejen s člove-
škimi rokami in domišljijo, pove 
zgodbo brez avtorjeve razlage. Je iz-
jemno sistematičen način življenja, 
kako od točke A do točke B priti po 
najkrajši poti ... (smeh) ... Projektira-
nje arhitekture lahko služi zelo raz-
ličnim namenom, od eksperimental-
ne arhitekture, ki teži k nekim novim 
odkritjem, to je sprehajanje po robu, 
kjer odkrivaš neznano. To so izumi-
telji v arhitekturi. Arhitekte bi tako 
ločila na eksperimentalne pionirje in 
na arhitekte uporabne arhitekture, ki 
je namenjena človeku tukaj in zdaj. 

Ob slednjem je pomembna funkcio-
nalnost in finančni vidik, ki ju mora-
mo arhitekti upoštevati skupaj z le-
poto. 

Kaj pa konkurenca, se pogosto sre-
čuješ z njo?

Če delaš za znanega investitorja, 
ne moremo govoriti o konkurenci, 
ker je ni. Konkurenca se pojavi pri 
natečajih, kjer se vsi potegujejo za 
isti cilj. Delu ostalih projektantov ne 
morem reči konkurenca. V Tolminu 
arhitekti celo dobro sodelujemo.

Kaj te v okolju, kjer živiš, najbolj 
pritegne v smislu arhitekturnega 
dosežka?

Kar mi najprej pride na misel, je 
nemška kostnica v Tolminu. To je 
objekt, ki me ob vsej enostavnosti 
pretrese do kosti. So še drugi, ampak 
na tega najprej pomislim. Že mora 
biti ... (smeh)

Eden zadnjih projektov je tudi tvo-
ja hiša, kjer si najbrž natančno 
vedela, kakšne so želje naročnika.

Ja, sem delala za znanega naroč-
nika ... (smeh) ... Tukaj sva bila na-
ročnika moj partner Boštjan Vovk in 
jaz. Bila sem vse: projektant, nadzor-
nik, malo tudi izvajalec in sedaj sem 

še prebivalec. Proces je bil zelo lepa 
izkušnja, ker toliko, kot si na svoji 
hiši vpleten, ne moreš biti nikjer. Tu-
kaj govorimo o vpletenosti zaradi 
same koordinacije dela in čustvene 
navezanosti. Sedaj, ko je stvar skoraj 
končana, sem zelo zadovoljna. Ker 
svoje potrebe in želje poznava, je hi-
ša majhna. Ves čas imam v mislih, 
kako si poenostaviti življenje. Kako 
narediti hišo, da bo čim manj pospra-
vljanja in ogrevanja, a da bo dovolj 
prostora, da vsaj v enem prostoru 
lahko naredim petnajst korakov v 
eno smer? Kako jo narediti tako, da 
bo čim manj potratna? Hiša stoji v 
Modreju na lepi sončni strani in iz-
korišča sončno toploto. Ker je spo-
dnji del vkopan v breg pa tudi kon-
stantno toploto zemlje. Projektirala 
sem v času, ko se je les kot gradbeni 
material začel ponovno uveljavljati, 
zato sem se odločila, da bo to masiv-
na lesena gradnja. Ker pa smo s fi-
nančnimi sredstvi vedno omejeni, sva 
pristala na različico montažne lesene 
gradnje, ki je danes bistveno drugač-
na kot nekdaj. Hiša je prilagojena 
sodobnemu načinu življenja. To po-
meni, da ima en večji prostor, spal-
nice so zminimalizirane, zelo sem se 

težila k temu, da bi bila varčna. Hiša 
ima debelejše sloje termoizolacije, 
uporabili smo sistem ploskovnega 
ogrevanja, talno gretje in stropne 
grelne plošče. Morava pa najprej v 
hiši preživeti eno sezono, da se pre-
pričava, ali je pravilno zasnovana. 
Vizija je bila, da bo to hiša, v kateri 
bo prijetno živeti. Sedaj, ko prebiva-
va v njej, mi je pisana na kožo. Vsa-
ka podrobnost me razveseli. Zdaj 
čutim, kaj pomeni živeti v dobri ar-
hitekturi.

Ob zaključenem delu snujemo tudi 
nove načrte?!

Veliko jih je. Na primer projektira-
nje in izvedba stanovanjske soseske 
pri Novi Gorici, čakam pa tudi na 
realizacijo dveh projektov, ki se ju 
zelo veselim. To je vkopana hiša 
dvojček na Volarjih in izgradnja mr-
liške vežice v Volčah. So pa še manj-
ši projekti, ki prihajajo in se zaklju-
čujejo. In ker sva že pri zaključkih. 
Bralcem EPIcentra želim zdravo in 
ljubezni polno novo leto. Oboje je 
nagrada oziroma rezultat iskrenega 
in dobronamernega odnosa do sebe 
in do vsega, kar nas obdaja.

Pogovor pripravil: Gregor Maver

Utrinki

prejeli na občnih zborih svojih dru-
štev.

Seveda pa bo tudi v prihodnje to 
znanje treba nadgrajevati, saj pred-
vsem praksa skupaj s teorijo prinese 
želene rezultate. Prav gotovo je pri 
tej stopnji izobraževanja pomembno, 
da se pri mladem članu vzbudi čut 
solidarnosti in odgovornosti do nu-
denja pomoči tistemu, ki jo potrebu-
je, saj se bo tako vedno odzval klicu 
na pomoč. V skupinskem delu ter z 
vzdrževano in varno osebno opremo 
mu bo uspešno izvedena intervenci-
ja poplačala vsa odrekanja in napo-
re. Postal in ostal bo požrtvovalen, 
human, izkušen in poštenim gasil-
skim načelom zvest član.
Miro Bozja, poveljnik GZ Bovec

PETO SRE^ANJE VETERANOV 
GZ BOVEC
Bovec�Koper�Vipava�Dornberk – 
V začetku decembra je minilo pet 
let, odkar je bila ustanovljena nova 
Gasilska zveza (GZ) Bovec. Kljub 
organizacijskemu delu, ki ga na sa-
mem začetku ni bilo malo, vodstvo 
niti za trenutek ni pozabilo na zaslu-
žne gasilske veterane in veteranke. 
Prvo leto smo v sklopu 100-letnice 

Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Bovec organizirali srečanje ve-
teranov v Bovcu. Sledila so vsakole-
tna srečanja – obiskali smo bližnje 
gasilske prijatelje pri nas in v sose-
dnji Italiji.
Tudi letos je vodstvo GZ Bovec or-
ganiziralo srečanje gasilskih vetera-
nov. Sredi oktobra smo se zbrali ve-
terani vseh treh društev na Bovškem 
in se odpeljali na obisk h Gasilski 

brigadi (GB) Koper. Že sam spre-
jem pred lepo urejeno stavbo nas je 
navdušil. V sodobni predavalnici nas 
je pričakal Vilij Bržan, direktor-po-
veljnik GB Koper, ter nam predstavil 
javni zavod in organiziranost gasil-
stva na tem območju. Vodja izmene 
nam je razkazal garažne prostore z 
vso razpoložljivo gasilsko opremo in 
intervencijska vozila.
Sledil je odhod proti Črnemu Kalu, 

kjer smo si ogledali grad Socerb in 
Sveto jamo. Nepozaben je bil po-
gled na gričevje slovenske Istre, 
obalna mesta in celoten Tržaški za-
liv. Po dobrem obedu na turistični 
kmetiji smo se odpravili po avtocesti 
do vojašnice v Vipavi, kjer smo si 
ogledali zanimivo muzejsko zbirko iz 
prve svetovne vojne, ki poudarja do-
gajanje soške fronte na tem delu bo-
jišča.

Pot smo nadaljevali do gasilskega 
doma v Dornberku, kjer so nas pri-
čakali znani gasilski prijatelji. Poz-
dravnim besedam so sledile zgodbe 
iz preteklih časov, ko so se zgodili 
poleg vsega pomanjkanja tudi lepi in 
nepozabni trenutki. Po krajšem po-
stanku v gasilskem domu smo v bli-
žnji turistični kmetiji nazdravili jubilej-
nemu petemu srečanju veteranov iz 
naše gasilske zveze.

Želja vseh je, da bi se tudi v prihod-
nje ohranjala taka srečanja, saj si le 
tako vzamemo dan, ko se za trenu-
tek ozremo tudi v preteklost. Hitrost 
življenja današnjega časa, ki ga je 
žal deležno tudi gasilstvo, tega sko-
raj ne dovoljuje več.
Edi Melinc, GZ Bovec
Foto: arhiv GZ Bovec
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^eprav večina ljudi goro vzho-
dno od Krna imenuje Batogni-
ca, je njeno pravo ime Boto-

gnice: “Tako smo jo imenovali od 
nekdaj, še preden so jo označili na 
turističnih kartah,” pravi Mirko Ku-
rinčič, eden najstarejših zbiralcev in 
raziskovalcev vojnih ostalin v Poso-
čju. Takšno je tudi ime njegove za-
sebne muzejske zbirke v Drežnici, ki 
je bila že leta 1993 javno odprta in 
označena s tablo, ki vabi na ogled.

Otroci skrivoma poslu{ali 
zgodbe o vojni

Ljudje pod Krnom so bili vedno v 
neposrednem stiku z vojno. V vsaki 
hiši so živele osebne zgodbe, pove-
zane z njo. V družini Mirka Kurinči-
ča je v prvi svetovni vojni padel stric, 
prvorojenec v družini, torej tudi de-
dič. In to zgodbo, ki jo je spremljala 
žalost, so v družini pogosto pripove-
dovali.

Neštetokrat je še kot deček prisluh-
nil domačim možem, soudeležencem 
v vojni, ki so imeli neizčrpno snov 
za pripovedovanje, kadarkoli so se 
zbrali. “Tudi pred nedeljskimi maša-
mi se je govorilo o tem. Na sploh 
povsod. Takrat je bil drugačen režim 
in ko so se starejši ljudje menili, so 
otroci morali biti tiho. Prav to pa je 
bilo za nas še bolj privlačno. Poleg 
tega je bila to sveža tema. Potem se 
je zgodila še druga svetovna vojna,” 
pripoveduje Mirko o spominih iz 
otroštva.

Ku @najderca
“Po odsluženem vojaškem roku 

sem se vrnil domov in še naprej spra-
ševal po vojnih zgodbah,” se spomi-
nja Mirko. “Doumel sem, kaj so čuti-
li tisti, ki so se borili na Soči in bra-
nili svoje domove. Oni so se čutili 
neporažene tudi po prihodu domov, 
kjer so jih večinoma pričakali razde-
janje, požgane vasi, prazni domovi 
… A najhuje od vsega je bilo to, da 

V srebrno uro ujet spomin
Zasebna muzejska zbirka Botognice. Zbiratelj: Mirko Kurin~i~. Lokacija: Dre`nica 22a, 
5222 Kobarid. Telefon: 05/38-48-601.

je novi gospodar postal vojni sovra-
žnik – Italija. Pod Avstrijo so ti ljudje 
smeli marsikaj, bili so kulturno de-
javni, kuhali so žganje … Potem pa 
se niso mogli več znebiti strahu, da 
bodo šli na kant, slovensko kulturo 
pa so Italijani povsem zadušili. Godi-
le so se hude stvari. Tako so fašisti 
vse slovenske knjige iz vaške knjižni-
ce Krn zažgali pred zbrano vasjo (žu-
pnik, ki je slutil nevarnost, jih je na 
srečo že prej veliko posodil). To so 
zgodbe, ki so jih možje pripovedova-
li.”

Zgodbe so bile nekakšna teorija, ki 
jo je Mirko potrjeval na terenu. “Ta-
krat smo v Drežnici veliko nabirali 
zdravilna zelišča (pelin, preobjedo, 
divji oreh, krhliko, preslico, lapuh, 
rman). Slišano sem v dejstva povezo-
val na terenu,” pripoveduje Mirko in 
poudari, kako zelo resnične so šele 
tedaj postale zgodbe teh mož. “Vse 
smo jim verjeli. Bili so ognjevito pro-
ti Lahom. Dali so mi tudi kakšno 
fotografijo z napisom na zadnji strani 
in to me je pritegnilo k zbiranju.” 
Nedavno je nekatere še neobjavljene 
fotografije Kurinčič posodil za objavo 
v knjigi Od Krna do Rombona 1915–
1917.

Po služenju vojaškega roka je pri-
čel bolj množično zbirati vojne pred-
mete, ki jih je našel pod Krnom in 
po vaseh. Toda to ni bilo povsem 
enostavno: “Takrat nisem poznal ni-
kogar, ki bi zbiral, na vasi pa hitro 
obveljaš za čudaka. No, v Kobaridu 
je bila ena ženska, Žnajderca. Ni bi-
la čisto zdrave pameti in je zbirala 
take stvari. Tako mi je še mama re-
kla: ‘Bejž, bejž – sej si ku Žnajderca!’” 
Mnogi so sicer po prvi in drugi vojni 
pobirali vse, kar je bilo ekonomsko 
vrednega: železo, baker, medenino, 
še prej odeje, čevlje in se s tem pre-
življali. “Kasneje sem spoznal Ivanči-
ča iz Bovca; takrat mi je odleglo, saj 
sem dobil vsaj enega somišljenika.”

�VSAK PREDMET IMA ZGODBO IN TA MI POMENI VE^ KOT NAJDBA 
GRANATE.�
“Po vojni ljudje pod Krnom in v dolini niso imeli dela. Tako so hodili za 
preživetje nabirat ekonomsko vrednejše vojne ostaline v hribe – večinoma 
železje. Neki mož mi je pravil, da je kopal zgoraj, blizu Botognic. Naenkrat 
je eksplodiralo in kramp mu je odneslo, da ga ni mogel več najti. Med 
kopanjem je namreč naletel na diskasto bombo, ki pa ga na srečo ni po-
škodovala. Ker ni imel več orodja in ni mogel delati dalje, je le še stikal 
naokoli. Pod neko skalo je našel srebrno uro, ki jo je očistil in čuval. Imel 
je pet otrok, ki so se z uro igrali in jo poškodovali. Ko je ostarel, mi je 
obljubil, da mi jo podari, če jo bom spravil v svoj muzej. Ura je res lep 
primerek. Na hrbtni strani je upodobljen konj. Poleg urice je dodan zapis: 
‘Uro dal za zbirko Magajna Stanko, ki jo je sam izkopal na Krnu pri iska-
nju patronov in svinca za prodajo, leta 1939, na uri je majhen udarec od 
krampa, ura je tekla do leta 1980.’ Take ure so začetek stoletja možje nosi-
li na verižicah, pripete na hlače. Zanimivo bi bilo vedeti zgodbo te ure do 
trenutka najdbe ... Verjetno je bila last katerega od avstrijskih vojakov …,” 
še razmišlja Mirko Kurinčič.
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Obilje vojnih ostalin
Mirko Kurinčič pripove-

duje, da je imel za svojo 
zbirko vedno rezervirano 
podstrešje. A bil je brez 
vsakršnih spodbud vse do 
odprtja, ko je pristo-
pilo turistično dru-
štvo. “Bili smo 
med prvimi. Takrat 
je bilo še polno blaga 
po hišah. Ljudje so te osta-
line uporabljali v vsakdanjem 
življenju – menažke in prazne grana-
te kot posode za rože, pokrove me-
nažk kot posode za hranjenje mačk, 
čelade za zajemanje gnojnice … 
Toda takratna uradna država je 
vse to prikrivala, skušala spre-
gledati. Zbirati sem začel mogo-
če tudi zato, da bi dal tej prvi 
vojni neko potrdilo. Za nas je bilo 
to, kar je večina pozabila, neizpodbi-
tno. Vojakom, ki jih je Avstrija vpo-
klicala, bi želeli dati priznanje; ona 
jim ga namreč ni mogla dati, ker je 
razpadla.” Italijanski zbiralci so že 
takrat v tem vedenju prednjačili; zbi-
rali so starine po hišah, ljudi podku-
povali s kavo, kasneje pa je oblast te 
zbirke celo popisovala. “Mi smo bili 
pod pritiskom, da bodo prišli in nam 
vse pobrali. Kasneje je zgodovinar 
Drago Sedmak v Solkanu pripravil 
prvo postavitev na temo prve svetovne 
vojne; vse sem mu dal na razpolago, 

tudi znanje in zgodbe … Takrat in 
kasneje se je počasi ta strah izgubljal 
…”

Nekatere mlade zbiralce Kurin-
čič zelo ceni: “Ve-
liko raziskujejo v 
literaturi, po arhi-

vih, poslušajo pa 
tudi nas … Danes je 

sicer lažje, imaš lite-
raturo, internet, tu so 

drugi zbiralci, greš 
lahko čez mejo po 
literaturo; takrat 

pa sem za vir vede-
nja iskal zgodbe.”

“Sem 
nenevaren 
zbiralec �”

Muzejska 
zbirka Batognice 

združuje na eni 
strani ostaline vojne, v 

drugem delu pa etnografsko in zgo-
dovinsko gradivo. Vsi predmeti so 
arhivsko popisani, kopijo arhiva pa 
hrani tudi Tolminski muzej. Njegovi 
najljubši predmeti med vojnimi osta-
linami so čisto navadni osebni pred-
meti z zgodbami, saj kot pravi: “Ni-
smo vsi zbiralci enaki. Do orožja ni-
sem nikoli čutil veselja, saj smo ga 
imeli že kot otroci stalno v rokah in 
smo ob nedeljah popoldne streljali. 
Jaz sem tega bal. Resnično pa so me 

privlačile zgodbe. Vsak najden kos 
sem želel spoznati. Želel sem na pri-
mer izvedeti, kam je meril napis na 
škatli plinske maske: ‘Če me ne boš 
nosil, boš mrtev’. Tako sem za neko 
posodo dolgo menil, da je bil to servis 
za olje, sol in kis za kake oficirje. 
Mnogo kasneje sem izvedel, da je to 
oprema vojaškega kurata – posvečena 
voda, olje za maziljenje, hostije, spo-
daj je bil še pokrov in noter zvita 
štola. Ko si v tistih časih prišel v ka-
verno, so bili tam pogradi, stene so 
bile oblečene z lepenko, 
lesom, podom, na 
posteljah so bili 
še čevlji, stekleni-
ce, dereze, čuta-
re, izpod pograda 
sem potegnil iz 
bukovih vej nare-
jeno metlo … In 
tako si začneš 
predstavljati. Bi-
vali so podobno 
kot mi doma, po 
oddelkih so delo-
vale službe – ne-
kje je bila saniteta, 
nekje šoštar, žnidar, 
tam kovač … Vojska pač 
pobere različne poklice.” 

Vsak predmet ima zgodbo
Iz zgodb, ki jih je Mirko slišal, je 

iskal logične povezave. Na primer na 

italijanski strani najdeni preluknjani 
kovanec za deset centov mu poraja 
tako zgodbo: “Na fronti so bili mla-
deniči, stari 20 let. Hoteli so se tudi 
malo poveseliti in so tako za šalo ši-
cali kovanec, kdo ga zadane. Tako 
začneš razmišljati, kaj vse so počeli, 
kako so se kratkočasili. Vsak predmet 
ima svojo razlago, zakaj je tak, kot 
je, in tam, kjer je … Danes je pač 
težko razumeti, kako so vojaki živeli 
po rovih, saj fantje še v vojsko ne gre-
do več! Nekoč sem nekomu dal eno 

izmed ampul, ki sem 
jih našel polne, na 
analizo v labora-
torij v Šempeter. 
Pokazala je, da 
vsebuje morfij – še 
vedno uporaben, 
le malo manj kon-
centriran, morda 
je bil tak že prej. 
Našel sem tudi 
original piščalko 
Koroškega regi-
menta, ki je šel 
na dan preboja iz 
Javorščka v dolino 

Slatnika … in še ve-
dno piska,” se posmeje 

Mirko Kurinčič, ki je večino nedelj in 
prostih dni svojega življenja z bateri-
jo stikal po kavernah in iskal ostaline 
pod rahlo plastjo zemlje.
Besedilo in foto: Špela Mrak

Utrinki

ZAVEZNI[KA VOJA[KA 
UPRAVA V BREGINJSKEM 
KOTU
Borjana – Nočemo belega kruha! 
so poimenovali letošnjo razstavo 
Razvojnega društva Breginjski 
kot (RDBK). Predvsem za mlajše je 
bil bolj zgovoren podnaslov – Spo-
mini na čas zavezniške vojaške 
uprave 1945–1947. Na ogled je bi-
la med 17. novembrom in 17. de-
cembrom in je pomenila prispevek k 
praznovanju 60. obletnice priključi-
tve Primorske k matični domovini.

Zadnja razstava je bila sedma po vr-
sti, postavila pa jo je članica uprav-
nega odbora RDBK Lenka Vrečar 
ob pomoči Jurija Šimaca. Obujala 
je dogodke v razmeroma kratkem 
obdobju po drugi svetovni vojni, v 
obdobju zavezniške vojaške uprave 
(ZVU) v coni A Julijske krajine. To je 
bilo po besedah profesorja zgodovi-
ne Simona Skočirja pomembno 
predvsem zaradi reševanja mejnega 
vprašanja med Italijo in Jugoslavijo, 

prebivalcem Breginjskega kota pa 
se je tako ali drugače vtisnilo globo-
ko v spomin. “Ena sama razstava 
ne more zajeti vseh vidikov življe-
nja, saj je bil ta čas buren tudi za-
radi dvojne oblasti – uradne zave-

zniške in neuradne ljudske,” je de-
jal Skočir. Pojasnil je, da so v ta-
kšnih negotovih razmerah ljudje goji-
li simpatije do tistega, ki jim je omo-
gočal boljše življenje. Ker je bila za 
ljudsko obast takratna politika ZVU 

imperialistična, je z vsemi sredstvi 
poskušala onemogočiti njen vpliv na 
prebivalce. Večina teh pa je “ob 
vzklikanju znamenitega gesla ‘No-
čemo belega kruha!’ požirala de-
bele sline,” je še spomnil Skočir.

Avtorja sta gradivo našla pri nekate-
rih domačinih, v muzejih, arhivih in 
knjigah. Dokumente in fotografije 
sta postavila po kronološkem zapo-
redju, ob odprtju razstave pa je bilo 
še posebej pestro. Zbrane je poz-
dravil predsednik društva Pavel 
Tonkli, domačin Vinko Kuntih se je 
duhovito spominjal svoje mladosti v 
obdobju ZVU, za domoljubno pe-
sem in nepogrešljivo primorsko hi-
mno pa je poskrbel Mešani pevski 
zbor Gimnazije Tolmin. Kot je po-
udarila Vrečarjeva, je bila ob tej pri-
ložnosti osrednja misel, da kljub ve-
selju zaradi odprave meja znotraj EU 
ne smemo pozabiti dolgotrajnega 
boja primorskih ljudi za dosego pra-
vične meje ter obenem pravice do 
svojega jezika in kulture.

Skupna značilnost vseh dosedanjih 
AVTORJA RAZSTAVE Nočemo belega kruha – Lenka Vrečar in Jurij Šimac – ob odprtju. 
Foto: Pavel Četrtič
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Ne zatiskajmo si o~i pred alkoholizmom
Neizpodbitno dejstvo je, da lahko vsak ~lovek postane odvisen od alkohola. Le poti, po katerih za-
bredemo v bolezensko odvisnost, se razlikujejo. Zato smo se v Klubu zdravljenih alkoholikov 
odlo~ili, da z razli~nimi preventivnimi akcijami in medijskimi objavami javnost ustrezno informira-
mo o {kodljivih posledicah prekomernega u�ivanja alkohola. Pravo~asna, realna in starosti primer-
na informacija je namre~ nepogre{ljiva pri preventivi vsake odvisnosti.

Z namenom, da se po končanem 
ambulantnem ali bolnišničnem 
zdravljenju osebe odvisne od 

alkohola in njihovi družinski člani 
vključijo v tako imenovano tretjo fa-
zo zdravljenja, kjer se nadaljuje tera-
pevtski proces, se je pred več kot 34 
leti ustanovil Klub zdravljenih alko-
holikov (KZA) Tolmin. Izkušnje na-
mreč prepričljivo kažejo, da je dose-
ganje zastavljenih rehabilitacijskih 
ciljev bistveno težje, če se zdravlje-
nec odreče pomoči sebi enakih.

Za okolje vedno odprti
Delo v KZA Tolmin poteka v dveh 

terapevtskih skupinah, kamor je 
vključenih 39 zdravljencev in njiho-
vih svojcev. Delo v skupinah poteka 
pod strokovnim vodstvom terapevtk 
Andreje Leban in Tanje Mašera ter 
v tesnem sodelovanju s Psihiatrično 
bolnišnico Idrija, Zdravstvenim do-
mom Tolmin, Centrom za socialno 
delo Tolmin in Lokalno akcijsko 
skupino (LAS). Temeljni program, ki 

ga klub izvaja, je tedensko srečanje 
članov skupin, in sicer vsak četrtek 
med 18. in 20. uro. Srečujejo se v 
prostorih Zdravstvenega doma Tol-

min, z novim letom pa bo skupina 
začela delovati tudi v Kobaridu. Ker 
smo za okolje vedno odprti, se lahko 
na nas obrne vsakdo, ki bi se želel 

vključiti v program rehabilitacije kot 
tudi vsi tisti, ki morda potrebujejo 
kak naš nasvet. Na voljo vam bomo 
na GSM številki: 041-753-412.

Utrinki

razstav je vezanost na Breginjski kot, 
obenem pa se po zagotovilih Vrečar-
jeve skušajo držati tudi pomembnih 
obletnic. V minulih letih so tako pre-
bivalcem Breginjskega kota približali 
stare gostilne, stare listine, Preko-
morce, prvo svetovno vojno na tem 
območju, razvoj bližnje planine Bož-
ca in Breginjski kot skozi fotografski 
objektiv.
Špela Kranjc

30 LET SIMONA GREGOR^I^A
Kobarid – Konec decembra je v ko-
bariški osnovni šoli Oktet Simon 
Gregorčič pripravil jubilejni koncert. 
Oktet je namreč začel delovati de-
cembra 1977. leta, ko se je na Vr-

snem skupina pevskih prijateljev od-
ločila, da bodo svoje pevske darove 
združili z načrtnim delom in tako na-
daljevali poslanstvo in tradicijo petja 
svojih dedov in očetov. Skupno delo 
pevcev okteta sloni predvsem na 
medsebojnem prijateljstvu in veliki 
ljubezni do petja. Posebne zasluge 
za tako dobro nepretrgano delova-
nje okteta kot tudi za kakovostno ra-
ven, na katero se je oktet dvignil, 
gredo nedvomno Metodu Bajtu, ki 
je od ustanovitve okteta hkrati pev-
ski član okteta in umetniški vodja.

Prvo leto po ustanovitvi je oktet nosil 
ime Oktet Zarja, potem pa se je pre-
imenoval v Oktet Simon Gregorčič. 
S tem velikim slovenskim lirikom so 
pevci hoteli poudariti svoje poslan-OKTET SIMONA GREGORČIČA praznuje 30 let. Foto: Mateja Kutin

S PRVEGA KONGRESA SVETOVNEGA ZDRUŽENJA KLUBOV ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV
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Zastavljeni cilji
Člani skupin, ki delujejo v okviru 

KZA, sledijo naslednjim ciljem: 
- vzdržujemo popolno treznost (ab-

stinenco) od alkohola in drugih 
psihoaktivnih snovi;

- učimo se in utrjujemo prevzema-
 nje odgovornosti za svoje ravnanje;
- krepimo samozavest;
- trudimo se smiselno in koristno
 preživljati prosti čas;
- skušamo si medsebojno pomaga-
 ti; 
- skrbimo za uspešnejšo vsestransko
 osebno rehabilitacijo.

Rehabilitacijski program
Kdor ne želi ogroziti svojega zdrav-

ja, mora zadovoljiti svoje osnovne 
potrebe – potrebe po preživetju, lju-
bezni, pripadnosti, sprejetosti, moči, 
uveljavljanju, svobodi, možnosti iz-
bire in zabavi. Če nam to ne uspe, 
ostajamo nezadovoljni, počutje pa se 
slabša. Naše mišljenje in z njim po-
vezano delovanje moramo iskati v 
smeri novih in boljših rešitev, ki nam 
bodo pomagale uresničiti želje, in s 
tem vsaj delno zadovoljiti naše potre-
be. Zato rehabilitacijski program v 
klubu poleg osnovnega programa, ki 
zajema tedensko srečanje, obsega 
tudi različna predavanja, izlete, špor-
tne dejavnosti, obisk kulturnih prire-
ditev, družabna srečanja, udeležbo 
občnih zborih klubov po vsej Slove-
niji in v zamejstvu. Tako začnemo 
zdravljenci skupaj z družinskimi čla-
ni zadovoljevati svoje potrebe na edi-
ni učinkovit način. To pa ni vedno 
tako zelo enostavno, saj se lahko 
oseba, ki je odvisna od alkohola, od-
loči, da bo svoje slabo počutje čim 

Klub zdravljenih alkoholikov Tolmin se je v letu 2007 aktivno vključil 
tudi v akcijo NE-ODVISEN SI. “Osnovni namen kampanje je medsebojno 
druženje, izmenjava izkušenj in mnenj, povezovanje ljudi in zavestno odprto 
širjenje informacij o posledicah odvisnosti, ki nas lahko tako zlahka zapeljejo. 
Kampanja NE-ODVISEN.SI je skrbno zgrajen most med stroko, gospodarstve-
niki, lokalnimi skupnostmi, policijo in nami vsemi. Je preventiva, ki z najra-
zličnejšimi programi in dogodki za različne starostne skupine jasno opozarja 
na posledice odvisnosti in v sodelovanju z omenjenimi išče najboljše možne 
oblike za preprečevanje širjenja zahrbtne kuge današnjega časa. Kampanja ne 
vsebuje načrtov, idej ali receptov, ki bi nas ubranile ali odrešile odvisnosti, 
vsebuje veliko pozitivne energije, trdno voljo in vlivanje zdrave samopodobe 
vsakemu od nas, ki štejemo in gradimo celoto,” pojasnjuje Bojan Kodelja, 
vodja kampanje. 
Vir: IMC d.o.o. (2007). [Online]. [Citirano: 18. december 2007; 15:21]. Dostopno na spletnem 
naslovu: http://www.ne-odvisen.si .

• družbene rehabilitacije – okolica 
počasi uvidi, da se je zdravljenec ure-
dil, vrača se mu izgubljeni ugled in 
upoštevanje v ožji in širši okolici;
• zdravstvene rehabilitacije – z ure-
jenim in zdravim načinom življenje, 
s čimer lahko veliko pripomorejo ra-
zne športne dejavnosti in pravilna 
izraba prostega časa.

Razumljivo je, da poteka pri vsa-
kem zdravljencu in njegovih družin-
skih članih rehabilitacija zelo razli-
čno. Naloga terapevtov in drugih 
članov je, da skušamo vplivati na 
postavitev realnih ciljev, ki jih je mo-
žno uresničiti. Od uspešne rehabili-
tacije posameznikov je namreč odvi-
sno, ali bomo znali stresne situacije 
in stiske reševati brez alkohola. Ob 
uspešni rehabilitaciji članov skupine 
tudi novi člani ugotavljajo, da bodo 
kot abstinenti bolje, ni pa rečeno, da 
vedno lažje, reševali take situacije. 
Stres in stiske namreč na počutje 
vplivajo slabo, zato se tudi veliko 
ljudi odloči, da ga izboljša z uživa-
njem alkohola in drugih psihoaktiv-
nih snovi. Kratkoročno se rešitev si-
cer zdi vabljiva, vendar je na dolgi 
rok vsekakor škodljiva, saj se v ta-
kšnih primerih na stežaj odprejo vra-
ta v odvisnost, pri zdravljenem alko-
holiku pa pride do ponovnega izbru-
ha bolezenske odvisnosti. 

Pri svojem delu KZA Tolmin tesno 
sodeluje z drugimi klubi po Sloveni-
ji in sosednji Italiji. Ravno izkušnje 
z delovanjem in organiziranostjo so 
nas spodbudile, da smo skupaj s 
KZA Nova Gorica in Ajdovščina 22. 
septembra 2007 ustanovili Zvezo klu-
bov zdravljenih alkoholikov Severne 
Primorske, ki bo koordinirala delo 
klubov in skrbela za strokovnost de-
la. Novoizvoljen predsednik je Ale-
ksander Može, dolgoletni terapevt 
Psihiatrične bolnišnice Idrija, poleg 
njega pa sta v zvezo kot strokovnja-
kinji omenjene psihiatrične bolnišni-
ce pristopili tudi dr. Anka Lazar, 
predstojnica oddelka za zdravljenje 
odvisnosti, in dr. Janja Milič, zdrav-
nica na oddelku za zdravljenje odvi-
snosti. Da je naša dejavnost prepo-
znavna in zdravljenje alkoholikov 
koristno za srečo posameznika in 
družbe kot celote, potrjujejo tudi od-
zivi številnih podjetij in posamezni-
kov. Ob tem pa ne gre pozabiti na 
denarno podporo občin Bovec, Ka-
nal, Kobarid in Tolmin, od koder 
prihajajo naši člani.
Miro Lapanja, predsednik KZA Tolmin
Foto: arhiv KZA Tolmin

prej izboljšala s ponovnim uživanjem 
alkohola in drugih psihoaktivnih sno-
vi. V takih trenutkih lahko prav od-
krit pogovor v KZA taki osebi poma-
ga poiskati njej primerno rešitev.

Nadaljevanje in dograjevanje 
razli~nih rehabilitacij 

Rehabilitacija oziroma ponovna 
usposobitev za normalno, ustvarjalno 
in zadovoljujoče življenje poteka v 
klubu kot nadaljevanje in dograjeva-
nje različnih rehabilitacij:
• osebnostne rehabilitacije – ta je 
osnova in izhodišče vseh ostalih. 
Zdravljenec in njegova okolica mora-
jo spremeniti moteno obnašanje in 
uskladiti svoje odnose na zdravih te-
meljih. Posebno pomembno je, da si 
pridobi samozaupanje, samospošto-
vanje in spoštovanje drugih;
• družinske rehabilitacije – zdravlje-
ni alkoholik se zave svojih dolžnosti 
in se začne odgovorno vesti do svojih 
domačih. Zadovoljstvo zaradi osmi-
šljenega življenja in urejanje razmer 
v družini ga sprosti in aktivira;
• delovne rehabilitacije – kmalu se 
izkaže tudi na delovnem mestu. Če 
je zaradi posledic alkoholizma ostal 
brez dela, se bo urejen lažje vključil 
v iskanje nove zaposlitve in celo v 
izobraževanje;

Utrinki

stvo, ki ga je Goriški slavček uresni-
čil s svojimi pesmimi; pesem naj bo 
taka, da bo poslušalcu blizu in jo 
bodo vzeli za svojo.

Pevci Okteta Simon Gregorčič, ki 
prihajajo iz raznih krajev Zgornjega 
Posočja, so bili redni udeleženci 
srečanj Primorska poje, srečanj pri-
morskih oktetov v Ricmanjih in sre-
čanj oktetov v Šentjerneju. Nastopali 
so po neštetih krajih doma in po 
svetu; posebej pa so ponosni na 
uspešno gostovanje pri slovenskih 
izseljencih v Kanadi in Združenih dr-
žavah Amerike. Oktet Simon Gre-
gorčič je snemal tudi za radio in te-
levizijo, izdal dve avdio in eno video 
kaseto ter dve zgoščenki.

Cilj okteta je stalna kakovostna rast 

petja. Kritiki ga uvrščajo v vrh zboro-
vskega petja na Primorskem. Re-
pertoar njihovih pesmi je zelo širok; 
častno mesto zavzemajo pesmi Si-
mona Gregorčiča, saj oktet poje 
skoraj vse njegove uglasbene pe-
smi. Posebno skrb posvečajo slo-
venskim ljudskim in ponarodelim pe-
smim. To narodovo dediščino z ve-
seljem ohranjajo, saj so vse te pe-
smi odsev mehke duše Slovencev. 
Njihov repertoar obsega tudi sloven-
ske umetne pesmi, pesmi drugih 
narodov in klasiko.
V zadnjih letih je oktet nekoliko po-
mladil sestavo in tako postavil teme-
lje za nadaljnje uspešno delo.
Silva Seljak, Javni sklad za kulturno de-
javnost, Območna izpostava Tolmin

USTANOVNO SKUPŠČINO ZVEZE KLUBOV ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV SEVERNE PRI-
MORSKE so vodili Nada Kenda, Konrad Ribič, Miro Lapanja in Srečko Uršič
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Marjanca z Ruta
@ejeva Marjanca z Ruta, idili~ne gorske vasice, znane po vsej domovini, se v ni~emer ni razlikovala 
od drugih deklet v vasi. Za mo`a je vzela mladeni~a iz bli`njega zaselka.

S trebuhom za kruhom
Veliko mož in mladeničev je v 30. 

letih preteklega stoletja odhajalo na 
sezonsko delo v romunske in ma-
džarske gozdove. Delo je bilo težaško 
in naporno, vendar je obetalo dober 
zaslužek. Tudi Marjanca se je z mo-
žem s trebuhom za kruhom odpra-
vila v daljno Slavonijo, saj skromna 
kmetija mladima ni obetala udobne-
ga preživetja. Na stara leta je pripo-
vedovala o težkem življenju in po-
manjkanju, ki ga je doživljala daleč 
od doma.

Kmalu po povratku domov je spo-
znala, da možu ni dovolj le žena in 
mati njegovih otrok. Čeprav v tistih 
časih ni bilo najbolj moralno zapu-

stiti nezvestega moža, se je Marjanca 
vrnila domov k Žejevim v Rut, kjer 
sta bila še brat krojač in sestra, ki je 
v hiši gospodinjila.

S ko{em na hrbtu po 
nakupih

Želja, da bi Marjanca živela neod-
visno in da bi se sama preživljala, 
domačim pa pomagala preživeti, jo 
je zanesla k nevsakdanjemu načinu 
služenja kruha. Nekega ranega jutra 
se je odpravila po opravkih in naku-
pu v Tolmin. Znanka ali morda sosed 
(nihče se tega natančno ne spomni), 
ki je vedel, da odhaja v mesto, jo je 
poprosil za drobno uslugo; morda je 
šlo za nakup tobaka, soli ali drugih 

drobnih vsakdanjih potrebščin.
Zgodaj zjutraj je Marjanca s košem 

na hrbtu vzela pot pod noge, ki jo je 
vodila skozi Koritnico in Grahovo. Na 
Kneži je krenila proti Podmelcu in 
prek Ljubinja prispela po nekaj urah 
hoje v Tolmin.

Sosed ali znanka ji je storjeno 
uslugo poplačala s skromnim pribolj-
škom za domačo kuhinjo.

Že naslednji teden si je Marjanca 
spet oprtala koš in v vasi naznanila 
svojo pot. Seveda sovaščani niso ime-
li ne časa ne volje za vsako malen-
kost odhajati za dan ali dva od doma. 
Dobila je kup naročil; nekdo je po-
treboval tobak, drugi vžigalice in sol 
ali sladilo, mati je potrebovala štaf 

(blago), da bi otroku sešila srajčko 
ali predpasnik … Pomembno je bilo, 
da ni bilo treba tratiti časa za malen-
kosti, Marjanca pa je dobila koš na-
ročil in seveda plačilo za opravljene 
storitve.

Včasih je imela srečo, da se je mi-
mo pripeljal kakšen kmet s konjsko 
vprego. Tako ji je nekega dne na 
Kneži ustavil Mežnarjev Janez in jo 
povabil k sebi na voz. Ko sta prispe-
la že na Grahovo, je opazil, da ima 
Marjanca koš še vedno na hrbtu. Re-
kel ji je: “No Marjanca, den kos dol!” 
Marjanca si res razbremeni hrbet in 
voznika pohvali: “Joj Janez, kako si 
dober, a tud kos mi bos pelal.”

Utrinki

DRU[TVO BA[KA DEDI[^INA 
NA MURKOVANJU
Metlika – Slovensko etnološko 
društvo je v začetku novembra po-
delilo Murkovo nagrado, Murkovo 
priznanje in Murkovo listino za po-
sebne dosežke v etnologiji na Slo-
venskem v letu 2006. Med tokratni-
mi nagrajenci je tudi društvo Baška 
dediščina, katerega člani so si po 
mnenju strokovne komisije prislužili 
Murkovo listino za ohranjanje kultur-
ne in etnološke dediščine v zgor-
njem delu Baške grape. 

Po kriterijih Slovenskega etnološke-
ga društva Murkovo listino prejmejo 
posamezniki ali skupine, ki z nepre-
kinjenimi dejavnostmi, večletnimi pri-
zadevanji ali enkratnimi dosežki bo-
gatijo, ohranjajo in popularizirajo 
etnološko znanje. Med letošnjimi šti-
rimi predlogi je komisija izbrala dru-
štvo Baška dediščina, ki je bilo 
“ustanovljeno v spoznanju, da 
smo vse, kar imamo, podedovali 
od naših prednikov in da je del te-
ga bogastva treba ohraniti za na-
še zanamce”. Člani komisije so se 
strinjali, da na območju, na katerem 
društvo deluje, izstopajo skrb za 

tehnično dediščino, povezovanje 
predvsem mladih ljudi ter njihovo iz-
obraževanje in ozaveščanje o vre-
dnosti dediščine, obenem pa tudi 
skrb za ohranitev ljudskega izročila, 
običajev in praznovanj.

Murkovo nagrado za leto 2006 je na 
tako imenovanem murkovanju v Be-
lokranjskem muzeju prejel priznani 
etnolog in umetnostni zgodovinar 

Damjan Ovsec, Murkovega prizna-
nja pa letos niso podelili. Murkovo li-
stino je v imenu članov društva Ba-
ška dediščina prevzel njihov pod-
predsednik Toni Obid. Po njegovih 
besedah “jim veliko pomeni že to, 
da je njihovo dejavnost opazilo ta-
ko pomembno stanovsko društvo, 
kot je Slovensko etnološko dru-
štvo”. Kot je še dejal, so jih “s tem 

visokim priznanjem simbolično 
povabili v svojo družbo, kjer je 
predvsem veliko znanja, ki ga mi 
kot etnološki naturiščniki še kako 
potrebujemo”. Zadovoljni so, ker jih 
pri delovanju podpirata tudi Turistič-
na zveza Gornjega Posočja in 
Zveza društev za tehnično kultu-
ro iz Tolmina. Priznanje je po Obi-
dovem mnenju tudi dokaz, da so na 

DRUŠTVO BAŠKA DEDIŠČINA je za ohranjanje kulturne in etnološke dediščine v zgornjem delu Baške grape prejelo Murkovo listino. Ker je 
bil predsednik društva Baška dediščina Aleš Bizalj zadržan, je Murkovo listino v Metliki prevzel podpredsednik Toni Obid. Foto: Cveto Zgaga
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Poravnala tudi obveznosti 
na davkariji

Modra in vestna ženica je vedno 
pošteno nakupila naročeno robo in 
vedno do cintežma natančno vrnila 
preostanek denarja. Vaščani Ruta, 
Granta in bližnjih zaselkov so cenili 
njeno vestnost in poštenost.

Nekega dne se je nekomu utrnila 
nevsakdanja ideja in je na predvečer 
odhoda v dolino prišel k Marjanci z 
malo večjim kupčkom denarja, da bi 
mu na davkariji v Tolminu poravnala 
davčne obveznosti. Ne dolgo za tem 
je drobna ženica iz Ruta postala stal-
na znanka tolminske davkarije, Ru-
tarji pa so se rešili skrbi in najbolj 
neprijetnega opravka pri oblasteh. S 
takim potujočim davčnim uradom se 
verjetno ni mogla pohvaliti nobena 
vas v naši ožji domovini. Marjanca je 
poskrbela, da so vsi, ki so to želeli, 
poravnali davek, ne da bi jim bilo 
treba obleči ta hmašno obleko.

Marjanca, živahnega jezika in bi-
strih misli, si je pridobila naklonje-
nost tudi strogih dacarjev. Ko je tako 
nekega dne poravnala obveznosti so-
vaščana, jo je davkar povprašal: “No, 
Marjana, kaj pravijo tvoji kmetje, 
tvoji Rutarji? Pravijo, da bi nas mo-
rali pobiti ha-ha?” Marjanca je moža-
karja za pisalno mizo resno pogleda-

la in rekla: “Ne, gospod, nič ne pra-
vijo, da vas je treba pobiti,” potem 
pa nadaljevala: “Pravijo, da je treba 
kmete pobiti, gospodje da bodo že 
sami pokrepali!” Pisar ni rekel nič 
več. Marjanca je pobrala potrdila o 
plačanih obveznostih, se zahvalila in 
mirno odšla po nakupih h Kacafu-
ru.

Korjera
Marjanca se je na pot od doma 

vedno odpravila na dan četrtka. Koš 
na hrbtni strani in naramnice je ime-
la flodrane (podložene), da je ni 
oglodalo; vsebino koša je prekrila in 
zaščitila pred radovednimi pogledi in 
slabim vremenom. Njeno redno pot, 
natančnost in opravke so ljudje, ki 
jih je srečevala, primerjali z urnikom 
in poštnimi storitvami avtobusov, ki 
so tedensko prihajali v naše kraje iz 
Čedada in Gorice. Italijanski izraz 
corriere so po naše spremenili v kor-
jero in po tem vozilu je dobila ime 
tudi Marjanca – Korjera. Še danes 
starejši domačini vasi, skozi katere je 
Marjanca hodila, pomnijo le Korjero 
in le redko kdo ve za njeno pravo 
ime.

Pot pa je ni vodila le v Tolmin. 
Skoraj redno se je enkrat mesečno 
odpravila v Gorico. Dolge poti in ve-

dno poln koš so Marjanco prisilili, da 
je pred nočjo poiskala prenočišče 
nekje ob poti; včasih so bili to soro-
dniki, največkrat pa dobri znanci. 
Povsod so ji radi prisluhnili, saj je 
prinašala vesti iz mesta in s poti. Pri-
povedovali so, da ji ni bilo treba po-
trkati in zaprositi za prenočišče, saj 
so jo znanci sami vabili v hiše, ji po-
nudili toplo večerjo in prenočišče.

V Rut so prispeli blago in 
novice

Najbolj pa so se njenega povratka 
razveselili v domačem Rutu. Zgovor-
na in vedno pripravljena prisluhniti 
sogovorniku je prinašala ne le naro-
čeno blago, ampak jih redno sezna-
njala z dogodki in vestmi iz doline 
ter z novicami, ki so prispele iz me-
sta in širnega sveta.

Dolge poti in poln koš uslug so 
domači radi poplačali. Denarja ni bi-
lo na pretek, saj ga je bilo komaj za 
nakup najnujnejšega in plačilo dav-
kov. Tako so Marjanci vse usluge 
plačevali z blagom: klobasami, košč-
kom špeha, malo masti in podobnimi 
dobrotami. Čeprav blagostanja v na-
ših hribovskih vaseh niso poznali, pa 
tudi letine niso vedno prinašale do-
brega pridelka, je vedno dobila do-
volj, da je imela v kleti več kot tisti, 

ki so ji dajali. V vasi so ženice vede-
le, da ima le Marjanca obilno obeljen 
redič s krompirjem, kar ni bilo obi-
čajno po vasi, kjer je bilo treba tudi 
mast in špeh šparati. Pri Žeju pa je 
bila klet polna kot pri premožnejših 
kmetih.

Na stara leta je potovanja 
opustila

Kilometri in ure hoje s polnim ko-
šem na ramenih so Korjero – Marjan-
co – počasi načeli. Ko je že pod Ju-
goslavijo plačevala dajatve vaščanov, 
so njeni koraki postajali vedno krajši 
in bolj utrujeni, že prazen koš ji je 
ukrivil hrbet. Pot do Tolmina je za 
domačine z modernimi prevoznimi 
sredstvi postala krajša, zahteve vsak-
danjika pa vse večje. V vas so začele 
prihajati vesti s prinašalcem Primor-
skih novic in radiem.

Marjanca je počasi opustila svoja 
potovanja in star koš s flodro posta-
vila v kot izbe. V starosti so ji utru-
jene noge komajda še služile, da je 
odhajala po vasi do znancev. Povsod 
so jo ob večerih radi sprejeli ter ob 
krušni peči prisluhnili zgodbam in 
dogodivščinam njenega bogatega živ-
ljenja.
Po pripovedovanju zapisal: Pavel 
Četrtič

Utrinki

pravi poti in da “počasi, filigransko 
na etnološki in turistični zemljevid 
Slovenije uvrščamo do sedaj sa-
mosvojo belo liso – Baško grapo”.

Nagrado, priznanje in listino Matije 
Murka za posebne dosežke v etno-
logiji na Slovenskem so prvič podeli-
li leta 1986 in tako obeležili 150-le-
tnico rojstva tega pomembnega fili-
loga, etnologa in jezikoslovca. 

Špela Kranjc

OBUJENA “PASLEJDN�CA”

Ba~a pri Podbrdu – Po naših umi-
rajočih gorskih vaseh čedalje bolj 
tonejo v pozabo tudi vaški prazniki. 
Na Bači pri Podbrdu so prazniki ob 
dokaj nenavadnih dneh. Največji in 
najslovesnejši je bil od nekdaj binko-
štni ponedeljek. Tega dne so priha-
jali ljudje k maši iz okoliških vasi in 
celo iz Bohinja. Še v prvih letih itali-
janske okupacije po prvi svetovni 
vojni so obmejni stražniki dovolili 
Bohinjcem prehod meje. Ustno izro-
čilo namreč pravi, da so Bohinjci ro-
mali v spomin na davne čase, ko so 
na Bačo še nosili pokopavat mrtve. 
Velik obisk so izkoristili tudi različni 

kramarji, ki so na svojih stojnicah 
ponujali raznovrstno drobno blago. 
Razumljivo, da je glas harmonike 
privabil na veselico staro in mlado.

Zelo nenavadno pa je bilo, da je bila 
v podružnični cerkvi maša že čez 
dva dni na uablublana sreda (oblju-
bljena sreda). Po ustnem izročilu so 
se Bačarji pregrešili, da so v cerkev 
zapirali ovce in vanjo spravljali frodle 
(veje) za krmo kozam pozimi. Zato 
jih je zadela božja kazen in toča jim 
je potolkla ves pridelek. Bolj verje-
tna je druga razlaga, da se je na bin-
koštni ponedeljek na veselici zgodil 
zločin in zato so takoj – že v sredo – 
brali mašo in se zaobljubili, da bodo 
mašo plačali vsako leto.

Vaški praznik je tudi 6. novembra na 
sv. Lenarta, kateremu je posvečena 
domača cerkev.

Slovesen zaključek cerkvenega leta 
pa predstavlja paslejdn’ca (posle-
dnjica) zadnjo nedeljo pred adven-
tom. Vas so za ta dan skrbno po-
spravili, iz hiš je zadišalo po poticah 
in iz vaškega zvonika je zvenelo pri-
trkavanje zvonov. Pri tem opravilu so 
se vešči domači fantje menjavali 
prek celega dne. K maši so prišli iz 

iz Podbrda, ki ga vodi Marta Volf 
Trojer. Nastopili so Trio Jasmin s 
kitaristom Klemnom Dakskobler-
jem iz Podbrda in Domači pevci iz 
Lokovca. Mlade pevke Tria Jasmin z 
mladostno zagnanostjo in strokovno 
zavzetostjo izvajajo pesmi različnih 
žanrov: narodne, črnske duhovne in 
umetne pesmi. Domači pevci iz Lo-
kovca so navdušili s starimi narodni-
mi in nabožnimi pesmimi, ki jih le 
redko še slišimo. Povezovalka Mi-
randa Bratkič je program prepletla 
s podobami o nedelji nekoč, ki ni bi-
la samo dan počitka, ampak pravi 
praznični dan. Že v soboto popol-
dne, ko so zvonovi naznanili konec 
delovnega tedna, so prenehali z de-
lom in nikomur se ni nikamor več 
mudilo. 

Domačini in gostje se niso razkropili 
kot običajno, ampak so se ustavili v 
stari opuščeni mlekarni, kjer so do-
mačinke in članice društva pripravile 
obilico domačih dobrot. Besede po-
vezovalke so se prijele: pogovori, 
pesem, veseli obrazi … Nikamor se 
jim ni mudilo, saj je bila vendar ne-
delja!
Cveto Zgaga

NA PASLEJDN’CO so po maši v skoraj 500 
let stari cerkvi pripravili kulturni program. 
Foto: Alenka Zgaga

vseh okoliških vasi, predvsem bližnji 
in daljni sorodniki.

V zadnjih letih so paslejdn’co pra-
znovali samo še domačini, zato se je 
Društvo Baška dediščina odloči-
lo, da ponovno obudi ta praznik. Po 
maši je bil v izredno akustični, skoraj 
500 let stari cerkvi, kulturni pro-
gram. Zapel je cerkveni pevski zbor 
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JAZZ PUNT BIG BAND SPET 
POLEP[AL PRAZNI^NE DNI
Tolmin – O Jazz Punt Big Bandu 
smo že večkrat pisali. Gre za mlado 
glasbeno zasedbo, saj je njihova 
povprečna starost le dvajset let, v 
njej pa igra dvajset glasbenikov. Big 
band je pod taktirko Matije Mlakar-
ja in z veliko podpore Glasbene 
šole Tolmin nastal leta 2005, a so 
kljub tako kratkemu času delovanja 
dosegli že veliko uspehov. Gostovali 
so v Španiji in Grčiji, v zadnjem času 
pa sodelujejo tudi z znanimi sloven-
skimi vokalisti.  Potem ko so Jazz 
puntovci, kot sami sebe imenujejo, s 
koncertom Anike Horvat vsem žen-
skam polepšali dan žena, so vse 
ostale še enkrat presenetili na Mi-
klavžev večer. Tokrat so nastopili z 
Nušo Derenda in tako spet napolni-
li tolminsko kinodvorano do zadnje-
ga sedeža.

V prvem delu so obiskovalci lahko 
slišali šest pesmi, v katerih so se ne-
kateri člani predstavili tudi kot solisti, 
v nadaljevanju pa se jim je na odru 
pridružila Nuša Derenda. Poleg ne-
katerih znanih tujih skladb, kot so 
My Way, Flashdance, Makin’ Who-
opee in New York, New York, so 
poslušalci lahko prisluhnili tudi naj-
lepšim slovenskim popevkam Med 
iskrenimi ljudmi in Poletna noč ter 
dvema Nušinima skladbama – Čez 
dvajset let in Ne, ni res (Energy). 
Prav s to je Nuša leta 2001 na Euro-
songu dosegla sedmo mesto. Kot 
pravi, se je v Tolminu odlično počuti-
la, Jazz Punt Big Band pa je ocenila 
kot izredno kakovostno zasedbo. 
Poleg tega nam je izdala tudi, da bo 
kmalu, najverjetneje na praznik za-
ljubljencev, izšel njen novi album, ki 
bo vseboval različne glasbene ritme.

Kot pravi Miha Vehar, predsednik 
Jazz Punt Big Banda, so po koncer-
tu “polni dobrih vtisov in zagona 
za naprej”, obljubljajo pa tudi nove 

uspešne koncerte v prihodnosti. Nji-
hov cilj je poleg tega tudi redno na-
stopanje, hkrati pa si želijo še na-
predovati v kakovosti in tako uspe-
šno predstavljati Slovenijo doma in v 
tujini.
Mariša Bizjak

ORKESTRI SEVERNE PRI-
MORSKE SO SE PREDSTAVILI
Nova Gorica, Vipava, Tolmin – 
Javni sklad RS za kulturne de-
javnosti, Območne izpostave 
(JSKD OI) Nova Gorica, Ajdovšči-
na, Tolmin in Idrija vsako leto pri-
rejajo Revijo instrumentalnih orke-
strov severne Primorske. Name-
njena je predvsem medsebojni 
predstavitvi sestavov, izmenjavi 
mnenj, dvigu kakovosti in prepo-
znavnosti v regionalnih okoljih ter 
druženju.

V letu 2007 je revija potekala na 
treh lokacijah: v Novi Gorici, Vipavi 
in Tolminu. Nanjo se je prijavilo 
enajst instrumentalnih sestavov – 
med njimi dve tamburaški skupini – 
v katerih igra 415 godbenic in god-
benikov. Prvemu koncertu, ki je po-
tekal v Novi Gorici, smo lahko pri-
sluhnili že konec novembra. Sledil je 
nastop pihalnih orkestrov v Vipavi, 
revijo pa je zaključil koncert v Tolmi-
nu. Orkestre je po strokovni plati 
spremljal Darij Pobega iz Kopra.

V Tolminu so koncertni program so-
oblikovali Vipavski tamburaši z 
umetniško vodjo Nežo Žgur, KD Pi-
halna Godba Vrhpolje, Vipava z 

dirigentom Leanderjem Peganom, 
Pihalni orkester Tolmin pod diri-
gentsko taktirko Miloša Rijavca in 
Jazz punt BIG BAND z dirigentom 
Matijo Mlakarjem.
Silva Seljak, vodja JSKD OI Tolmin

ALENKA GODEC NAVDU[ILA 
PUBLIKO
Tolmin – V Šolskem centru Tol-
min so 16. decembra pripravili bo-
žično-novoletni koncert Kulturnega 
društva (KD) Pihalni orkester Tol-
min. Poleg glavne zvezde večera 
Alenke Godec, ki je v tolminsko 
športno dvorano po ocenah organi-
zatorjev privabila okoli 350 obisko-

valcev, so prireditev popestrili še 
Otroški pevski zbor Osnovne šo-
le Dušana Muniha Most na Soči, 
Plesna šola Metropola dance in 
Športno društvo plesalcev in 
plesalk Tolmin. Kot pravi glavni or-
ganizator koncerta in tudi predse-
dnik društva Aljoša Križnič, je bil 
koncert z njihove strani uspešen, 
misli pa tudi, da so bili obiskovalci 
navdušeni nad programom in njego-
vo izvedbo. “Upamo, da bo božič-
no-novoletni koncert postal tradi-
cionalen in da bomo z njim čez 
nekaj let napolnili tolminsko telo-
vadnico v celoti,” je še izrazil cilje 
tolminskega pihalnega orkestra.

Začetki delovanja KD Pihalni orke-

ZAKLJUČNEMU KONCERTU REVIJE INSTRUMENTALNIH ORKESTROV SEVERNE PRIMOR-
SKE smo v začetku decembra prisluhnili v Tolminu. Foto: David Červ

JAZZ PUNT BIG BAND je z Nušo Derenda 
vsem obiskovalcem polepšal Miklavžev ve-
čer. Foto: Teja Hvala

UTRINKI @IVLJENJA 
KOBARIDA SKOZI SLIKO IN 
BESEDO
Kobarid – Zadnji novembrski petek 
sta Leon Četrtič in Simon Skočir v 
prostorih Ustanove Fundacija “Poti 
miru v Posočju” odprla razstavo z 
naslovom Viharniki. Na razstavljenih 
Četrtičevih fotografijah v črno-beli 
tehniki je s Skočirjevim spremnim 
besedilom prikazana skupina osmih 
Kobaridcev, ki so s svojim delom na 
svoj način ustvarjali in predstavljali 
življenje v domačem kraju.

Odprtja razstave se je udeležilo veli-
ko število ljubiteljev fotografije in ve-
doželjnih Kobaridcev. Prisotni so pri-
sluhnili uvodnim besedam Zdravka 
Likarja in predstavitvi osmih izbra-
nih Kobaridcev, ki so o svojem ži-
vljenju tudi sami spregovorili.

Avtorja razstave sta predstavila njen 
namen in svoje delo. Po njunem 
mnenju ima zagotovo vsak kraj do-
godke in ljudi, ki so hote ali nehote v 

AVTORJA RAZSTAVE VIHARNIKI Simon Skočir in Leon Četrtič.

ospredju. To je bil tudi moto za pri-
pravo razstave. Čeprav je seznam ti-
stih, ki bi bili zaslužni biti predstavlje-
ni, mnogo daljši, je bilo žal treba po-
staviti meje; izbranih je bilo dvanajst 
mož, ki sta jih Četrtič in Skočir ove-
kovečila skozi objektiv in pisano be-
sedo. Žal je eden izmed izbranih 

preminil, trojica pa se je zahvalila za 
pozornost, vendar ni želela sodelo-
vati. Tako je ostalo osem mož, osem 
zgodb, ki pripovedujejo o življenju 
Kobarida v komaj minulem dvajse-
tem stoletju. Četrtič in Skočir sta po-
trebovala za pripravo vsega gradiva 
nekaj mesecev dela, volje in motiva-

EPIcenter, letnik IX, {t. 1, 2008

( 36 )



EPIcenter, letnik IX, {t. 1, 2008

( 37 )

Utrinki

Utrinki

ster Tolmin segajo v leto 1979, leta 
1997 pa se je godba priključila 
Glasbeni šoli Tolmin in si s tem 
zagotovila dotok mladih šolanih glas-
benikov. Vodenje orkestra je prevzel 
Miloš Rijavec, akademski glasbe-
nik in vodja oddelka trobil na glasbe-
ni šoli. Prav letos oktobra je Rijavec 
praznoval 10. obletnico dirigiranja 
tolminskemu pihalnemu orkestru, 
katerega člani so ga na koncertu 
presenetili z darilom – pršutom. Da-
nes orkester šteje okoli 50 članov, 
ki izvajajo tako klasično in narodno-
zabavno glasbo kot tudi skladbe mo-
dernih ritmov in jazza. Veliko nasto-
pajo doma, pa tudi v tujini – do se-
daj so namreč gostovali namreč že v 

KONCERT ALENKE GODEC v spremljavi KD Pihalni orkester Tolmin in Otroškega pevskega 
zbora Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči je v tolminsko telovadnico privabil kar 
350 obiskovalcev. Foto: Tinka Kuščar

cije ter izbranih Kobaridcev, ki so ju 
spustili v zasebni svet.

Razstava Viharniki je simboličen oris 
dela in časa, skozi katerega so 
predstavljeni junaki iz fotografij.
Besedilo in foto: Pavel Četrtič

POT K SONCU V SKOZI 
FOTOGRAFSKI OBJEKTIV
Tolmin – Pot k soncu je avtor Bog-
dan Macarol poimenoval svojo za-
dnjo fotografsko razstavo, ki do 31. 
decembra gostuje v avli tolminskega 
kinogledališča. Razstava je del leto-
šnjega projekta Za mladost brez 
drog, njen podnaslov pa je Utrinki 
iz življenja Skupnosti Srečanje.

Skupnost srečanje je pred približno 
29 leti ustanovil italijanski duhovnik 
don Pierino Gelmini. Od takrat je 
nastalo že več kot 200 centrov za 
odvajanje od vseh vrst odvisnosti, 
najpogosteje pa se za vstop v sku-
pnost odločajo zasvojeni s prepove-

danimi drogami. Takšno “pot k son-
cu” Zavod Pelikan Karitas zadnjih 
petnajst let omogoča tudi v Sloveniji, 
kjer je šest takšnih centrov – Čadrg, 
Nova Gorica, Vreme, Razbor, Sv. 
Trojica v Slovenskih goricah in Kobi-
lje.

Preventivna akcija Za mladost brez 
drog, katere pobudniki so bili Alojz 
Žerak, Ervin Čurlič, Dominik So-
ban in Zvone Horvat Žnidaršič, je 
prvič potekala leta 2004 v Novi Go-
rici. Leto kasneje so jo v sodelova-
nju s tremi posoškimi občinami pri-
pravili v Tolminu, lani pa je organiza-
torjem zaradi pomanjkanja interesa 
gostiteljev v Sevnici ni uspelo izvesti. 
Poleg Zavoda Pelikan Karitas so v 
letu 2007 v projektu sodelovale še 
občine Divača, Hrpelje-Kozina, 
Ilirska Bistrica, Komen, Pivka, 
Postojna in Sežana. Med majem 
in septembrom je tako Bogdan Ma-
carol na nekaterih dogodkih v okviru 
akcije v objektiv ujel mnogo utrinkov. 
Obiskal je tudi center Vreme in se 

BOGDAN MACAROL, avtor razstave Pot k soncu.

Španiji, Srbiji, Avstriji in Italiji. Najve-
čji uspeh so dosegli leta 2005, ko 
so v Ormožu na 11. tekmovanju 
godb v zabavnem programu prejeli 
zlato priznanje s pohvalo in v svoji 
kategoriji osvojili prvo mesto.

Lani so poleg vseh nastopov in pri-
reditev premierno organizirali štiri-
dnevni glasbeni festival Soč’n Fest, 
ki so ga zaznamovali jazz, soul in 
funky ritmi. Ker se je poteza glede 
na število obiskovalcev pokazala kot 
zelo dobra, so se odločili, da bodo 
tudi v letu 2008 prav oni med 25. in 
28. junijem s Soč’n Festom odprli 
poletno tolminsko glasbeno dogaja-
nje.
Mariša Bizjak

BO@I^NI NASTOP PLESNE 
[OLE UR[KA
Tolmin – Plesna šola (PŠ) Urška 
za ljubitelje plesa vsako leto poskrbi 
z zaključno junijsko predstavo, pra-
znično vzdušje pa njene članice in 
člani decembra popestrijo z božič-
nim nastopom. Prav nič drugače ni 
bilo letos, ko so se 14. decembra 
predstavili tolminski publiki. 

Kot pravi vodja PŠ Urška Suzana 
Brešan, si je predstavo ogledalo 
okoli 450 ljudi. Nastop so začeli s 
plesno točko Športnega društva 
plesalcev in plesalk Tolmin, ki v 
okviru PŠ Urška deluje pod vod-
stvom predsednice Urške Rutar in 
Martine Lalič. V nadaljevanju so z 
različnimi plesnimi zvrstmi nastopile 

še ostale skupine, posebej pa sta 
se občinstvu s svojo točko predsta-
vila Maša Rutar in Danej Seljak. 
Svoje plesno znanje so pokazali tudi 
plesalci iz Varstveno-delovnega 
centra Tolmin, z zaključno hip hop 
točko pa so zaplesali vsi plesalci 
skupaj. Za napet konec so poskrbeli 
s pravljico Lepotica in zver in se ta-
ko poslovili od gledalcev. Vsi, ki so 
predstavo v Tolminu zamudili, so si 
sicer nekoliko spremenjen program 
lahko ogledali naslednji dan v koba-
riškem kulturnem domu, kjer so se s 
svojo plesno učiteljico Danjelo 
Ivančič predstavili še kobariški ple-
salci. Zadnjo ponovitev predstave 
PŠ Urška pripravlja 18. januarja v 
kulturnem domu v Bovcu.
Mariša Bizjak

PLESALCI PLESNE ŠOLE URŠKA so decembra ponovno poskrbeli za popestitev dogajanja. 
Foto: Mateja Kutin

skušal kot fotograf kar najbolj vživeti 
v vsakdan prebivalcev tamkajšnje 
skupnosti.
Razstavo so na ogled postavili v 
vseh krajih, v katerih se je že odvija-
la osrednja prireditev v okviru akcije 
Za mladost brez drog. Najprej so si 
jo tako lahko ogledali v Divači, nato 

oktobra v Novi Gorici, decembra pa 
gostuje v Tolminu. Ob odprtju je tol-
minski župan Uroš Brežan štirim 
pobudnikom podelil protokolarna 
darila Občine Tolmin, Pieronijeve 
grafike gradu na Kozlovem robu.

Besedilo in foto: Špela Kranjc
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Tokrat vam v rubriki Pesniki iz naših logov pred-
stavljamo pesmi Mor(da) in Let, ki ju je napisala 
Patricija Logar, študentka tretjega letnika preva-
jalstva (italijanščine in angleščine) iz Tolmina. Kot 
nam je povedala, piše pesmi že od nekdaj, največ 
pa jih je napisala v gimnazijskih letih. Sprva  so 
nastajale bolj zasanjane pesmi v rimah, po obisku 
literarne kolonije pa se je njen slog pesnjenja spre-
menil. Sedaj pravi, da jo rima omejuje v glavi, iz-
pod njenega peresa pa se prelivajo kritične pe-
smi.

Sicer pa se je zgovorna študentka že večkrat 
predstavila na literarnih večerih, kjer ste lahko 
spoznali del njenega umetniškega dela. Vendar pa 
pesmi niso njena edina ljubezen. Patricija tudi 
poje ter igra na klavir in kitaro. 

Mateja Kutin

MOR(DA)

Če se ti ne zdi pravi dan za čaščenje poletja 
oziroma
dovolj odprta rana za obujanje up-parajočih 
spominov,
se pa res ne splača živeti.

Radovednost te lahko požene v doline 
brezčasnosti
ali pa skalnate puščave lunine mene.
Svetloba ter vonj ter prizanašanje usode se muza 
trajni prepričanosti o lahni perutnici,
ki kot staro železno nakovalo menja obraze 
usode.

Jaz in kdo je bil že tisti kopitar,
ki je uporabo druge osebe ednine
uvrstil na jedilnik kritike …

Le zakaj ustvarjam?

Morda … in tu se je končal dnevnik,
delavnica birokratskih bedarij,
ki zrelo klasje spreminjajo v tok usode.
Ta se pa že tako ali tako vedno naježi, 
ko z opominom na ustih krati samemu sebi
krohotajoči se jaz.

Olajšanje po odpovedi pričakovane nevihte
ali skrito hrepenenje po uničenju?

LET

Med zaletavanjem v zid se večkrat zaletiš v zid.
Zaletavam se v zid,

prvič.
Zaletim se v zid,

drugič.
Zaletavati,

zaletavam,
zaletim.

Zletim.

Patricija Logar

Mor(da) in Let

Utrinki

Kanin � edino slovensko smu~i{~e 
z resno perspektivo

Globalno segrevanje ozračja in posledične izgu-
be zaradi zelenih zim postavljajo na prvo mesto 
strategije razvoja slovenskega zimskega turizma 
odločitev, v katero smučišče in kraj vlagati razvoj-
ni kapital. Nastale razmere postavljajo v tvegan 
položaj večino slovenskih smučišč; izjemi sta le 
Kanin in delno Vogel. Le vprašanje časa je, koliko 
smučišč bo sploh še ostalo! S te perspektive je 
postala bovška zima, tudi s povezavo obeh strani 
Kanina, neprimerno pomembnejša in privlačnejša 
za investitorje.

Predpogoj za razvoj bovškega turizma pa so 
številne izboljšave.
• Ureditev ceste za javni promet iz Bovca do 
bodoče spodnje postaje sedežnice Gozdec, ki bo 
odprta istočasno s sedežnico in smučarsko progo 
ob njej;
• Ureditev samostojnega in od vetra neodvisnega 
sistema sedežnic s te ceste, ki bo omogočal nemo-
ten dostop do vseh smučarskih prog na Kaninu;
• Dodaten sistem sedežnic je nujno potreben tudi 
zaradi kritične zmogljivosti žičnic. Kaninsko smu-
čišče mora takoj zagotoviti okoli 50 kilometrov 
smučarskih prog in turnih smukov (treh dolin) z 
označenimi smermi, da lahko zadosti bodočemu 
razvoju turizma v Zgornjem Posočju. Tega pa se 
morajo zavedati tudi drugod in ne le v Bovcu. 
Nova vloga Kanina in boljše prometne povezave 
bodo pomenile nove razvojne možnosti (ne le 
zimskega turizma) za vso regijo. Danes se marsi-
kateri potencialni investitor te gospodarske dejav-
nosti vpraša, ali ne bi iz svojega kapitala potegnil 
večjega dobička, če ga vloži v lokacijo z najboljši-
mi iztržki, ne da bi se tja preselil; v tem primeru 
neposredno k smučišču. Tako politiko je začel že 
davno uresničevati HIT, ki ima večino svojih po-
slovalnic izven Nove Gorice; vlaga tja, kjer so naj-
boljši pogoji za doseganje dobička;  
• Takoj je treba prekategorizirati zanemarjena in 

Opa`anja

zaraščajoča se kmetijska zemljišča ob bodoči ob-
voznici Žaršč in od postaje žičnice A ter Kaninske 
vasi do območja Plužen oz. Podklopce v turistična 
zemljišča. Obetavna lokacija za visoko kakovost 
niso le Žaršče, še bolj dragocena je lokacija ob 
bodoči spodnji postaji sedežnice Gozdec (za bun-
galove, penzione, hotelček, restavracijo …);
• Zasneževanje s kompaktnim snegom je nujno, 
vendar ne prednostno pred sedežnico Gozdec. 
Veter na Kaninu povzroča več izpadov kot pomanj-
kanje snega. Poleg tega pa je umetno zasnežena 
že italijanska stran Kanina, kar za začetek zagota-
vlja zanesljivo smuko;
• Kanin ima najboljše možnosti za razvoj turnega 
in prostega smučanja izven prog (blizu ograjenih 
smučarskih prog), zato je treba z mrežami zapre-
ti naravne zlovešče luknje. Kanin je v Sloveniji in 
daleč naokoli edina gora, kjer so najlepši smučar-
ski tereni in najdaljše smeri še nedotaknjene. Za-
prtje lukenj z mrežami je zanemarljiv investicijski 
vložek v primerjavi s tem, koliko dodatnih gostov 
bi pridobila žičnica in vsa ostala ponudba;
• Postavitev sedežnice in ureditev smučarske 
proge na vrh Osojnic (2.348 m), severno od pla-
ninske koče, kjer je najvišja smučljiva točka na 
Kaninu. En krak smučarske proge bi bilo treba 
speljati levo v iztek smučišča Veliki graben, dru-
gega pa desno navzdol po Razorju do bodoče spo-
dnje postaje sedežnice Gozdec. Z vrha Osojnic se 
odpira na desetine kilometrov turnih smukov po 
vsem zahodnem območju slovenskega in italijan-
skega dela Kanina;
• Končni cilj vsebine in obsega kateregakoli pro-
jekta mora biti kakovostna ponudba, podprta z 
ustreznimi delovnimi mesti. Le tako bo dolina Soče 
tudi pozimi privabila goste z visoko kulturo in 
visokimi dohodki – iskalce zdrave sprostitve in 
pristnosti.
Miran Mihelič, Bovec

TOLMIN � SREDI[^E ETNOGRAFSKEGA 
IN DOKUMENTARNEGA FILMA
Tolmin – Medtem ko povsod po državi in širše 
potekajo najrazličnejši filmski festivali, je svojega 
pridobil tudi Tolmin. Med 26. novembrom in 1. 
decembrom se je v okviru Vidovina, po mitolo-
škem bitju poimenovanega odprtega festivala 
etnografskega in dokumentarnega filma, v mladin-
skem centru MinK in Kinogledališču Tolmin 
zvrstilo 43 etnografskih in dokumentarnih filmov.

Festival je rezultat sodelovanja Zveze tolminskih 
mladinskih društev, Slovenskega etnološke-
ga in antropološkega združenja Kula in Zve-
ze kulturnih društev Tolmin. Poimenovanje od-
prti festival pa pomeni predvsem odprtost do ka-
kršnih koli zgodb, ujetih na filmski trak – ne le ti-
stih, ki jih izdelujejo strokovnjaki-družboslovci. 
Glavna organizatorica, Ptujčanka Katja Kranjc, je 
poudarila, da je osnovni namen festivala ponuditi 

tak ali drugačen film o ljudeh in njihovih (življenj-
skih) zgodbah čim širši publiki. Poleg tega je bil 
festival ustanovljen tudi zato, ker imajo film pre-
prosto radi in ker bi mladi želeli živeti v pravičnej-
šem svetu.

V sklopu festivala je bila organizirana tudi zelo od-
mevna delavnica dokumentarnega filma pod men-
torstvom Želimirja Žilnika, ki se kot razpoznaven 
avtor pojavi že konec 60. let na območju celotne 
nekdanje Jugoslavije. Njegovi vizualno ekspresiv-
ni filmi s kritičnim nabojem so bili opaženi in na-
grajeni tako doma kot v svetu. Udeleženci delav-
nice so lahko videomateriale prinesli s seboj ali 
pa v času delavnice snemali v Tolminu in okolici. 
Tako je nastal že v petek zvečer prikazani film z 
naslovom Iskalci zvoka, posnet v Čadrgu, še dva 
pa so prikazali na zaključnem večeru v soboto. 

Festival je spremljala tudi razstava fotografij tol-
minskih popotnikov, predavanja o filmu ter zvočna 
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Od Krna do Rombona 
1915�1917

Leta 2005 je Tolminski muzej izdal 
zajetni publikaciji Tolminsko mostišče 
I in II, ki sta obravnavali dogodke s 
soškega bojišča iz prve svetovne vojne 
v Zgornjem Posočju s seznami padlih 
avstro-ogrskih in domačih vojakov ter 
civilistov. Ustanova Fundacija “Poti 
miru v Posočju”, ki tudi sicer name-
nja veliko pozornost ohranjanju ne-
katerih odsekov nekdanjega bojišča, 
je ob izidu tretje publikacije za obmo-
čji Kobariške in Bovške Od Krna do 
Rombona sklenila tesnejše sodelova-
nje s Tolminskim muzejem.

Knjiga v treh sklopih obravnava 
dogodke v letih 1915–1917, vključuje 
sezname padlih avstro-ogrskih voja-
kov, pod naslovom Dan pojutrišnjem 
pa namenja pozornost domačinom, 
ki so morali v boje daleč od doma. 

Priložen je tudi seznam padlih in po-
grešanih krajanov iz občin Kobarid 
in Bovec. Darja Pirih tako popisuje 
veliko stisko preživelih: “Kako se po-
kazati ženi in otrokom, ki si jih za-
pustil čeden, postaven, možat, zdaj 
pa mednje prihajaš razcapan, shiran, 
zgrbljen, postaran? Ali še huje – po-
habljen? Travme, ki so jih doživljali 
ob vrnitvi, so bile toliko večje, kolikor 
očitnejše so bile njihove poškodbe.”

Publikacija je opremljena s slikov-
nim gradivom, najdemo celo več pr-
vih objav, dodan pa je kartografski 
material za lažjo predstavo o dogod-
kih na vojnem območju.

NASLOV: Od Krna do Rombona 
1915�1917. AVTORJA: Lovro Gali~ 
in Darja Pirih. IZDALA: Tolminski 
muzej in Ustanova Fundacija �Po-
ti miru v Poso~ju�. ZALO@ILA: 
Ustanova Fundacija �Poti miru v 
Poso~ju�. KRAJ IN LETO IZDAJE: 
Tolmin-Kobarid, 2007. FORMAT: 
23 x 32 cm. [T. STRANI: 445. Na-
klada: 600 izvodov.

So{ka fronta 
1915�1917

Večjezični katalog Soška fronta 
1915–1917 je izšel ob mednarodni slo-
vensko-češki razstavi, ki je bila na 
ogled v Tolminskem muzeju med 26. 
majem in 30. septembrom 2007. Da-
mjana Fortunat Černilogar, avtorica 
kataloga in razstave, je pri tem sode-
lovala z Arthurjem Rehbergerjem 

EPIjeva knji`na polica

in Josefom Fučikom, ki sta zasno-
vala češki del razstave.

V katalogu so predstavljene tri 
zgodbe avstro-ogrskih vojakov s soške-
ga bojišča: zgodba Franza Aignerja, 
Klemensa Melicherja in Eugena 
Krausa - Lazarevića. Tako kot je sku-
šala razstava, katere del je pred krat-
kim gostoval v Bruslju, obeta pa se 
tudi postavitev v Pragi, skuša po av-
toričinih besedah tudi katalog prika-
zati: “… vpogled v vojno morijo na 
Soči, sobivanje vojakov z lokalnim 
prebivalstvom ter kako so si vojaki 
skušali popestriti vojni vsakdan. Sli-
kovno gradivo namreč nazorno pri-
kaže življenje na tolminskem delu 
soškega bojišča, pomembne strateške 
točke, ki jih po zaslugi njenih brani-
teljev sovražnikom ni uspelo zavzeti, 
vendar za ceno številnih izgubljenih 
življenj na obeh straneh fronte.”

NASLOV: So{ka fronta 1915�1917, 
katalog razstave. AVTORICA: Da-
mjana Fortunat ^ernilogar. IZ-
DAL in ZALO@IL: Tolminski muzej. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Tolmin, 
2007. PREVOD: v italijanski, 
nem{ki in angle{ki jezik. FOR-
MAT: 30 x 21 cm. [T. STRANI: 
100. Naklada: 600 izvodov.

Spomini avstro-
ogrskega ~astnika na 
Tolmin

V Tolminskem muzeju so konec 
maja v sodelovanju z muzejem iz če-
škega Plzna odprli začasno mednaro-
dno razstavo, posvečeno spominu na 
soško fronto. Donatorka Maria Do-
rothea Huf - Melicher, ki je za raz-
stavo prispevala gradivo iz osebne 

Utrinki

razstava Al’ že spiš s predstavitvijo 
zgoščenke, ki jo je uredila Katarina 
Juvančič na podlagi zvočnega gra-
diva, ki so ga zbirali in posneli  štu-
denti etnologije in kulturne antropo-
logije na Filozofski fakulteti v letih 
2005-2006. Zbirali so prepevanje 
uspavank. Iz tega je zrasel izredno 
zanimiv rezultat: zvočna zbirka z na-
slovom Al’ že spiš? Kako uspava-
mo v Sloveniji, ki je podrla stereoti-
pne predstave o tem, kako uspava-
mo v Sloveniji. 

Večere Vidovina so v centru MinK 
popestrili z literarnimi in glasbenimi 
dogodki.

Na filmski festival se je sicer prijavilo 
62 filmov iz najrazličnejših koncev 
sveta. Izbrali so jih 43, ki so bili 

predstavljeni v treh dneh festivala. 
Organizatorji so s samo izvedbo za-
dovoljni in si že obetajo ponovitev 
Vidovina v prihodnje. Prav tako so 
izrazili zadovoljstvo tudi nad obiskom 
in ogledom filmov, saj se je sicer za-
interesirani javnosti pridružilo mnogo 
zanimivih gostov, med katerimi so 
bili tudi nekateri ustvarjalci filmov iz 
tujine.
Špela Mrak

IMPRO LIGA NA DNEVU 
SPLO[NIH KNJI@NIC
Tolmin – Splošne knjižnice 20. no-
vembra praznujemo svoj dan. S pra-
znikom želimo širšo javnost opozoriti 
na pomembno vlogo, ki jo imamo pri IMPRO LIGA je nastopila na dnevu splošnih knjižnic v Tolminu. Foto: arhiv Impro lige
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zbirke, je tudi avtorica knjižice Spo-
mini avstro-ogrskega častnika na Tol-
min. Gre za spomine njenega očeta, 
doktorja tehniških znanosti Klemen-
sa Melicherja.

Knjižica govori o obdobju Melicher-
jevih vojaških let, ko je Italija napo-
vedala vojno Avstro-Ogrski (leta 
1915). Melicher je s svojo enoto inže-
nirskega štaba odšel na južno fronto, 
kjer je bil do konca 12. bitke ob Soči 
član štaba k. u. k. (cesarskega in kra-
ljevega) inženirskega poveljstva v Tol-
minu in okolici. Njegova prva naloga 
je bila izgradnja ceste iz Tolmina v 
Polog. Huf - Melicherjeva je večji del 
gradiva črpala iz pisem, beležk, do-
kumentov in fotografij iz očetove za-
puščine. Spominom na njegovo biva-
nje v Tolminu je dodan spomin na 
Jožefa Rutarja iz Zadlaza - Čadrga, 
ki je bil Melicherjev krščenec. Rutar 
je bil doma na kmetiji, kjer je bil Me-
licher med vojno nastanjen.

NASLOV: Spomini avstro-ogrskega 
~astnika na Tolmin. AVTORICA: 
Maria Dorothea Huf - Melicher. 
IZDAL IN ZALO@IL: Tolminski mu-
zej. KRAJ IN LETO IZDAJE: Tolmin, 
2007. FORMAT: 18 x 25 cm. [T. 
STRANI: 77. Naklada: 300 izvodov.

Zgodba o lu~i
Soške elektrarne so nastale ob pri-

ključitvi Primorske k nekdanji Jugo-
slaviji. Takrat največje proizvodno 
podjetje v Sloveniji je združevalo dve 
veliki hidroelektrarni in več manjših. 
Letos Soške elektrarne Nova Gorica 
d. o. o. (SENG), hčerinsko podjetje 
Holdinga slovenskih elektrarn, pra-
znujejo 60-letnico obstoja. Ob tej pri-
ložnosti so v sodelovanju s Pokrajin-
skim arhivom Nova Gorica izdale 
zbornik, ki osvetljuje zgodovino elek-
trarn v teh krajih. “Zbornik z naslo-
vom Zgodba o luči je dragocen do-
kument, ki bo v pomoč marsikatere-
mu raziskovalcu tehnične kulture in 
razvoja gospodarstva v porečju So-

če,” so zapisali na spletni strani 
SENG-a. 

Publikacijo sestavljajo trije tematski 
deli. V prvem je predstavljena elektri-
fikacija na Primorskem do leta 1947. 
Osrednji del Soške elektrarne – 60 
ustvarjalnih let govori o različnih te-
matikah: menjavi lastništva, organi-
zacijskih spremembah, različnih de-
javnostih, odnosu do okolja, prinaša 
seznam zaposlenih v šestih desetletjih 
ipd. V tretjem delu so zbrani spomini 
upokojenih delavcev SENG-a. Zbornik 
je opremljen z bogato fotografsko do-
kumentacijo, ki zaobjema celotno 60-
letno obdobje.

NASLOV: Zgodba o lu~i, So{ke 
elektrarne Nova Gorica d. o. o., 60 
let. BESEDILO: Aleksandra Pav{i~ 
Milost. IZDALE IN ZALO@ILE: 
So{ke elektrarne Nova Gorica 
d. o. o. v sodelovanju s Pokrajin-
skim muzejem v Novi Gorici. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Nova Gori-
ca, 2007. FORMAT: 19 x 24,5 cm. 
[T. STRANI: 144. Naklada: 2.000 
izvodov.

Klanec do doma
Četrta knjiga idrijskega akadem-

skega slikarja Rafaela Terpina je 
zbirka 262 risb kmečkih hiš iz svetov 

ob Idrijci ter spremljajočih besedil. 
Knjiga je pravi dokumentarni album 
spominov na nekdanje, večinoma že 
zapuščene kmečke domačije na Tol-
minskem, Cerkljanskem in Idrijskem. 
Avtor je te kraje prehodil, spoznal 
ljudi in njihove zgodbe. Nekatere je 
zapisal, druge izrisal. Pod 262 hišni-
mi imeni je zbranih prav toliko risb 
in zapisov. Če jo boste vzeli v roke, 
vas morda popelje tudi na dom vaših 
prednikov – k Medvedu na Vojsko, na 
Lipnik v Stopnik, k Urbanetu v Dole-
njo ali v Šojčeš v Gorenjo Trebušo; pa 
v Čepovan, Lokovec, Grudnico, Lom, 
na Šentviško planoto, v Zakojco …

Terpin je vse risbe na novo izrisal 

Utrinki

EPIjeva knji`na polica

širjenju pismenosti, spodbujanju 
bralne kulture, pridobivanju novega 
znanja, izmenjavi informacij in kultur-
nih dobrin. Prebivalce pa želimo in-
formirati o svojih storitvah in ugo-
dnostih, ki jih ponujamo brezplačno.

Letos smo splošne knjižnice v Slo-
veniji pripravile praznovanja na temo 
Pravica do branja: najstniki in splo-
šne knjižnice. V Knjižnici Cirila Ko-
smača Tolmin ste si lahko ogledali 
gledališko predstavo improvizacijske 
skupine Impro liga, v kateri so čla-
ni skupine improvizirali na temo 
knjig, knjižnic, branja in najstnikov.

Impro liga združuje prek 120 ljubite-
ljev gledališke improvizacije iz različ-
nih koncev Slovenije. Leta 1990 je z 
gledališko improvizacijo v Sloveniji 
prvo začelo Gledališče Ane Mo-
nro s predstavo Variete, v katerem 
so gledalcem ponudili kolaž krajših 
improvizacijskih zvrsti in songov. Le-
ta 1993 so k sodelovanju povabili 
tudi druge skupine in tako ustanovili 

prvo slovensko gledališko ligo. Gle-
dalcem se je od tedaj predstavilo že 
več kot 500 improvizatorjev in 40 
improvizacijskih skupin. Predstave, 
ki jih uprizarjajo, so inovativne in uni-
katne. Temelje za odigrane prizore 
podajo gledalci s svojimi predlogi, ki 
jih morajo nato improvizatorji vplesti 
v dogajanje na odru. 

Bralcem pa je knjižnica 20. novem-
bra pripravila še eno darilo; tega 
dne so se lahko v vseh enotah brez-
plačno vpisali.
Ksenija Krivec, Knjižnica Cirila Kosma-
ča Tolmin

ZAKLJU^EK PROJEKTA 
PRIMORCI BEREMO
Tolmin – Projekt Primorci beremo, 
s katerim smo štiri severnoprimor-
ske knjižnice želele spodbuditi bral-
no kulturo pri odraslih in povečati iz-
posojo knjig slovenskih avtorjev, se 
je zaključil 3. decembra. Namesto 

prevedenega tujega leposlovja, ki je 
pogostokrat dvomljive kakovosti, 
smo v branje priporočale sodobne, 

berljive slovenske avtorje.
Nosilka celotnega projekta, ki ga je 
finančno podprlo Ministrstvo za kul-

V PROJEKTU PRIMORCI BEREMO, ki se je zaključil z literarnim nastopom Dese Muck, je 
bilo prebranih prek 2.000 knjig. Foto: arhiv Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin
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v letih 1997–2003, skice pa so nasta-
jale zadnjih 40 let avtorjevega življe-
nja. Vsem risbam so dodana besedi-
la, ki se bolj ali manj nanašajo na 
upodobljeno domačijo, navedeno je 
originalno hišno ime in letnica, ki 
pove, v kateri čas sodi risba. Največja 
vrednost knjige Klanec do doma je v 
dokumentarnosti, saj mnogo upodo-
bljenih domov že leta ni več. “Prvo-
bitni kmečki dom na našem rovtar-
skem koncu je izjemna posebnost. 
Največkrat je obešen v kakšen breg 
in udomačeno zija po dolini. Vedno 
je ovešen s trpkostjo. Njegova lepota 
peče in boli. Prepoznaven je skozi 
neskončna odrekanja davnih predni-
kov. Kakšna čudesa so rojevale njiho-
ve steze, njihove brvi, njihovi poči-
valniki – pa so bili ljudje kakor mi: 
grobi in ljubeznivi, skromni in lako-
mni, popustljivi in zamerljivi, v vsak-
danjosti srečni in večno nepotešeni!” 
piše v predgovoru Rafael Terpin.

NASLOV: Klanec do doma. AVTOR 
RISB IN BESEDIL: Rafael Terpin. 
TEHNIKA: tu{, ~opi~. IZDAL in ZA-
LO@IL: Rafael Terpin. KRAJ IN LE-
TO IZDAJE: Idrija, 2007. FORMAT: 
21,5 x 27 cm. [T. STRANI: 272. 
Naklada: 800 izvodov.

Parki v Sloveniji
Slovenska turistična organizacija 

in Ministrstvo za okolje in prostor 
sta izdala publikacijo Parki v Slove-
niji. V njem so predstavili sedem na-
ših parkov: Triglavski narodni park, 
Park Škocjanske jame, Kozjanski 
park, Krajinski park Sečoveljske soli-
ne, Krajinski park Goričko, Notranjski 
regijski park in Krajinski park Logar-
ska dolina. Na karti Slovenije so 
označene lokacije in obsegi parkov.

“Slovenija si prizadeva, da bi v par-
kih oblikovali etični oz. odgovorni 
turizem, ki temelji na doživljanju in 
spoznavanju narave, omogoča gospo-
darski in socialni razvoj lokalnemu 
prebivalstvu ter išče ravnotežje med 
povpraševanjem turistov in ohranja-
njem narave. Osnovno izhodišče ta-
kšnega turizma je ponudba za ljudi, 
ki si želijo miru in sprostitve, ki uži-
vajo v naravnih lepotah, opazovanju 
žive in nežive narave, doživljanju 
krajine, spoznavanju lokalne kulture 
ter odkrivanju zgodovine posamezne-
ga kraja in tradicionalnega življenja 
v pogovoru z lokalnim prebivalstvom. 
Nekaj te ponudbe vam predstavljamo 
v tej publikaciji. Dejavnosti v naših 
parkih so izredno obsežne, zato smo 
pripravili le kratek izbor najvidnej-
ših.” 

Poleg kratkih opisov parkov najde-
mo v publikaciji tudi druge koristne 
informacije: velikost, število naselij in 
prebivalcev na območju parka, dostop 
in kaj nam park ponuja, naslove s 
telefonskimi številkami, urnike infor-
macijskih središč … Na koncu najde-
mo koledar prireditev po mesecih za 
vsak park posebej. 

NASLOV: Parki v Sloveniji. 
UREDNI[TVO IN IZDAJATELJA: Slo-
venska turisti~na organizacija in 
Ministrstvo za okolje in prostor. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Ljubljana, 
2006. FORMAT: 14,8 x 21 cm. 
[TEVILO STRANI: 24.

Z Galien~ pa pride �
Vokalno skupino Snežet lahko 

spremljamo že od jeseni 2001, ko se 
je začela njihova zgodba. “Star piani-
no nad nekdanjo trgovino v Poljubi-
nju je podajal tone skupinici mladih 
fantov in po cesti je odzvanjalo štiri-
glasje znanih ljudskih skladb. Neka-
teri so odhajali, drugi prihajali, ne-
redki pa vedno pogosteje tudi ostaja-
li. Dolgo v noč smo prepevali, se 
zabavali in se zbirali pri podoknicah, 
sem ter tja pa obnavljali zgodbe svo-
jih očetov, dedov in babic, kako so 
še nedolgo tega živele gorske seno-
žeti, kosci so jih kosili, dekleta so jim 
nosila južino, da je bilo vse skupaj 
strašno težko, a hkrati nepozabno 
lepo. Senožeti skorajda ni več, zato 
smo sklenili, da se vsaj ena ne sme 
nikoli zarasti – in se poimenovali 
Snežet.” 

Fantje so že dolgo želeli izdati svo-
jo zgoščenko. Leta 2007 se jim je želja 
uresničila; že spomladi so v cerkvi 
svete Lucije na Logarščah posneli 23 

Kako so ^ezso~ani 
kradli Plu`ni~anom 
sonce

Čezsoča celo zimo nima sonca, 
Plužničani se pa kar kopljejo v njem. 
Čezsočani so bili nevoščljivi in so se 
domislili, da bi Plužničanom ukradli 
sonce. Na vrh Rombona so postavili 
velikanski špegu, ki jim bo odbijal 
sonce v Čezsočo.

Pastir z Rombona je Plužničanom 
povedal, kako so jim Čezsočani ukra-
dli sonce. Oni pa hitro v  Rombon in 
s kamenjem so jim zbili ta veliki špe-
gu. Čezsočani so bili tako jezni, ko 
so to videli, da so pozeleneli od jeze.

Ena pametna glavica se je takoj 
zmislila, kako se jim bodo maščeva-
li. Imeli so star kanon, nabasali so ga 
in ustrelili. Dva moža sta padla. Žu-
pan je del: “Nič zato, če sta tu dva 
padla – kaj jih je moralo past šele na 
Plužnah!”

Čez par dni so poslali na Plužna 
oglednika. Glih tisti dan so tu poko-
pali enega starega moža. Oglednik je 
videl pogreb in tekel nazaj v Čezso-
čo. Že od daleč je vpil: “Župan, žu-
pan, na Plužnah jih je padlo, da jih 
še danes pokopujejo!”

Zbral in zapisal: Janez Dolenc
(Bovec, 1981)
Vir: DOLENC, Janez. (1992). Zlati Bogatin. 
ČZP Kmečki glas. V Ljubljani: ČZP Kmečki 
glas.

Zlati Bogatin

Utrinki

turo RS, je bila Knjižnica Cirila Ko-
smača Tolmin, sodelovale so Go-
riška knjižnica Franceta Bevka, 
Lavričeva knjižnica Ajdovščina 
ter Mestna knjižnica in čitalnica 
Idrija. Projekt je potekal v vseh 
osrednjih knjižnicah, njihovih krajev-
nih knjižnicah ter na potujočih knji-
žnicah. Začel se je 11. junija 2007, 
zaključil v začetku decembra z lite-
rarnim nastopom Dese Muck in po-
delitvijo priznanj ter knjižnih nagrad. 
Bralci so lahko izbirali knjige s se-
znama 36 naslovov, med katerimi je 
bilo le nekaj kvalitetnih tujih del, si-
cer pa so jih zastopali sodobni slo-
venski avtorji, ki si vsekakor zasluži-
jo pozornost širšega kroga bralcev. 
Bralci so svoje misli o prebranem in 
oceno knjige zapisali na bralno zna-
menje, ki je bilo priporočilo nasle-
dnjemu bralcu. Vsem, ki so do za-
ključka projekta prebrali sedem pro-
znih del in eno pesniško zbirko, smo 
na zaključni prireditvi podelili prizna-
nje Primorci beremo.

V projektu Primorci beremo je sku-
pno sodelovalo več kot 300 bralcev 
iz vseh štirih knjižnic (prebrali so vsaj 
eno knjigo s seznama). Priznanje 
Primorci beremo in knjižno nagrado 
si je prislužila dobra polovica bral-
cev, največ v Lavričevi knjižnici Ajdo-
vščina, kjer je bilo s 113 sodelujoči-
mi tudi sicer največ zanimanja za 
branje. Večina sodelujočih v projek-
tu je bila žensk s srednješolsko izo-
brazbo povprečne starosti 43 let. 
Prebranih je bilo prek 2.000 knjig. 
Najbolj je bila priljubljena slovenska 
avtorica Desa Muck in njena Pani-
ka, sledita ji Marjan Tomšič z 
Grenkim morjem in Vlasta Nus-
sdorfer z Deklicami z vžigalicami 
ter pesmi Mile Kačič in Toneta 
Pavčka. Med tujimi avtorji je bila 
najbolj brana življenjska izpoved Ul-
le - Carin Lindquist Veslanje brez 
vesel.
Ksenija Krivec, namestnica direktorice 
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

skladb; med njimi najdemo tudi tol-
minske ljudske pesmi (Pa pride dal z 
graščince, Papieu, Žalastna sije blie-
da luna). Zgoščenko pa so poimeno-
vali po poljubinjski ljudski Z Galienč 
pa pride lačn Franc.

NASLOV ZGO[^ENKE: Z Galien~ 
pa pride � AVTOR: Vokalna sku-
pina Sne`et. GLASBENA PRO-
DUKCIJA: Bo{tjan Perov{ek in VS 
Sne`et. IZDANO: samozalo`ba. 
Posneto v cerkvi sv. Lucije na 
Logar{~ah. LETO IZDAJE: 2007.
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Knjigovodsko-računalniški servis KRS Lučka Lalić s.p., Trg golobarskih žrtev 16, 5230 Bovec

Potrebujete 

pomoč pri 

računovodstvu, 

izdelavi spletnih 

strani ali 

prevajanju?

Za vas bomo poskrbeli za:
•  celotno izvedbo računovodskih  

 storitev

•  davčno svetovanje in pomoč pri  

 poslovnih storitvah

•  zastopstvo in uvajanje v   

 računovodski program Birokrat

•  izdelavo spletnih strani in

•  prevajanje

Najdete nas v poslovnih pro-
storih v Brunovem drevoredu 
23, 5220 Tolmin, 
GSM: 041-562-455.

POSO[KI ALPINIST TINE 
CUDER V HIMALAJI SPLEZAL 
NOVO SMER
Himalaja – Letošnja slovenska alpi-
nistična odprava v Himalajo, ki jo je 
na osnovi kakovostnih vzponov iz-
brala Planinska zveza Slovenije, 
je imela cilj splezati novo smer v ste-
ni 7.903 metre visokega Kangbač-
na. Zaradi nedostopnosti terena, ka-
tere glavni vzrok je bila velika količi-
na novozapadlega snega, so odpra-
ve s tega območja, in tako tudi na-
ša, odstopile od zadanega osnovne-
ga cilja. So pa opravili nekaj drugih 
prvenstvenih vzponov.

V letošnji odpravi so bili poleg alpini-
sta Tineta Cudra iz Bovca še Aleš 
Koželj in Matej Kladnik iz Stahovi-
ce pri Kranju, Mitja Šorn z Blejske 
Dobrave, Miha Valič iz Ljubljane in 
Boris Lorenčič iz Maribora. Vodja 
odprave je bil starosta odprav Tone 
Škarja, zdravnik pa Damjan Me-
ško.

Po mnenju “starih alpinističnih mač-
kov” je letošnja mlada slovenska al-
pinistična odprava v Himalajo zelo 
modro ocenila, da so bile vremen-
ske razmere za vzpon na Kangba-
čen prek še nepreplezane stene ne-
mogoče, zato je bila izbira rezervne 
možnosti optimalna. Območje Kače-
nazenge in vrh Kangbačna sta slo-
venskim alpinistom prejšnjih odprav 
namreč dobro znana, saj je bil Kan-
gbačen cilj že dveh (takrat še jugo-
slovanskih) odprav. Prvi poskus leta 
1964 je bil neuspešen, leta 1974 pa 
so ga uspeli osvojiti po smeri, ki so 
jo leto prej prvič preplezali Poljaki.

Cuder je obžaloval, da niso mogli 
doseči glavnega cilja, toda zadovo-
ljen je z novimi izkušnjami. Kljub te-
mu lahko rečemo, da so bili alpinisti 
kar uspešni. Koželj in Šorn sta za-
ključila prvenstveni vzpon prek jugo-
zahodne stene srednjega vrha Droh-
mo, prav na vrh (6.855 m) pa se ni-
sta povzpela. Lorenčič in Valič sta 
opravila prvi vzpon iz Nepala prek 

južne stene na vrh Patibara (7.140 
m), Cuder, Kladnik in Koželj pa so 
speljali novo smer prek jugozaho-
dne stene na Vzhodni Drohmo 
(6.695 m).
Miran Mihelič

TORNIJEVA DVORANA PRVI^ 
GOSTILA [AHISTE
Tolmin – Drugi mesečni turnir za 
sezono 2007/2008 je bil pravi ša-
hovski dogodek, saj je bil to prvi tur-
nir, ki je bil odigran v Tornijevi dvo-
rani – v prenovljenih prostorih Kra-
jevne skupnosti Tolmin v Rutarjevi 
ulici. Odigran je bil prvo soboto v 
decembru. Na njem je nastopilo de-
set šahistov. Šahistk Mateje, Simo-
ne in Mojce Uršič ni bilo, ker so ta-
krat zelo uspešno igrale na Državni 
ženski ligi v Ljubljani. Kot ekipa  Ša-
hovskega društva AET Tolmin so do-
segle odlično peto mesto.

Zmagovalec turnirja je bil Jakob Ur-
šič, pred Francem Grudnom in 
Silvom Winklerjem. Najboljši 
osnovnošolec je bil Domen Gaber-
šček, ki je zasedel šesto mesto.
Jožef Uršič, Šahovsko društvo AET Tol-
min

[PORTNO-PRIJATELJSKO 
SRE^ANJE Z ZAMEJCI
Celovec (Avstrija) – Igranje košar-
ke je na Kobariškem že dolgoletna 
tradicija. Bila so zelo uspešna obdo-
bja, ki so dala izvrstne košarkarje. 
Veterani se v zimski sezoni redno te-
densko srečujemo v kobariški telo-
vadnici, kjer rekreativno igramo ko-
šarko. Enkrat letno pa se vse gene-
racije kobariških košarkarjev, od naj-
mlajših do veteranov, pomerimo tudi 
s tolminskimi košarkarji in zaključek 
je, ne glede na rezultate, zelo druža-
ben in prijateljski. Veterani obujamo 
spomine na mlada leta skupnega 
igranja. Vedno je spomin posvečen 
tudi preminulim košarkaškim prijate-
ljem.

Naš veteranski član Edi Sivec že 
več let goji zelo tesne stike s špor-
tnimi prijatelji s Koroške. Z mag. An-
tonom Mallejem iz Podroža sta se 
dogovorila za organizacijo prijatelj-
skega veteranskega košarkaškega 
srečanja v Celovcu. Malle je bil uči-
telj športne vzgoje in ravnatelj na 
Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gim-
naziji za Slovence v Celovcu. Bil je 
športni pedagog in aktiven športnik 
ter dolgoletni odbornik Slovenske 
športne zveze na slovenski gimnazi-
ji. Ogromne zasluge ima tudi za 
uspešen in vsestranski razvoj športa 
med Slovenci na avstrijskem Koro-
škem, za kar je prejel v letu 2003 

Blovdkovo priznanje. Še danes je 
aktiven član predsedstva Slovenske 
športne zveze na Koroškem.

Prijateljsko tekmo smo odigrali ko-
nec novembra v telovadnici Sloven-
ske gimnazije v Celovcu. Vzdušje je 
bilo prijetno prijateljsko in tudi špor-
tno-borbeno. Izid je bil tesen – 
50:51 za nas in že kliče po ponov-
nem srečanju. V prijetni družbi v 
pravi koroški pivnici smo nadaljevali 
druženje; naši rojaki so pripovedo-
vali o življenju na avstrijskem Koro-
škem. Razšli smo se v dogovoru, da 
se že v maju 2008 ponovno sreča-
mo, tokrat v Kobaridu.
Darko Gregorčič

Utrinki

POSOŠKI ALPINIST TINE CUDER je obžaloval, da niso mogli doseči glavnega cilja, toda za-
dovoljen je z novimi izkušnjami, ki jih je v Himalaji pridobil. Foto: arhiv Tineta Cudra
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( 43 )Koledar prireditev

Informacije za koledar prireditev lahko posredujete: za ob~ino Tolmin na LTO Soto~je: 05/38-00-480, e-po{ta: info@lto-sotocje.si, za ob~ino Kobarid Nadi Pajntar: 05/38-99-
220, e-po{ta: nada.pajntar@kobarid.si in za Bov{ko na PRC: 05/38-41-500.

Datum Kraj Prireditev Informacije
27. 12. (20.00) BOVEC, Kulturni dom Gledališka predstava Bil je Škrjanc v izvedbi Špasteatra LTO Bovec, Iris Stres: 051-361-070

28. 12. BOVEC, trg Koncert Dom za sanje KTŠ, LTO Bovec, TIC Bovec: 
05/38-96-444

28. 12. (21.00) TOLMIN, Mestni trg Zabava z ansamblom Atlantix Maya športni turizem, TD Tolmin: 
05/38-00-530, info@maya.si

29. 12. (15.00) KOBARID, osrednji trg Prihod Dedka Mraza in zabava s čarovnikom Grego KS Kobarid, Iris Finc

29. 12. (17.00) TRENTA, Dom Trenta Predstava Srečni kraljevič v izvedbi Teatra za vse, Jesenice Dom Trenta TNP: 05/38-89-990, 
031-671-675

29. 12. (20.00) TOLMIN, Mestni trg Zabava z ansambloma Domačica in Zmelkow Maya športni turizem, TD Tolmin: 
05/38-00-530, info@maya.si

29. 12. BOVEC, trg Koncert ansambla Dej še ‘n litro KTŠ, LTO Bovec, TIC Bovec: 
05/38-96-444

30. 12. (17.00) BOVEC, Kulturni dom Gledališka predstava za otroke Smrkci in dedek Mraz Iris Stres: 051-361-070

30. 12. (17.00) TOLMIN, Mestni trg Dedek Mraz – S seboj prinesite vžigalnike Maya športni turizem, TD Tolmin: 
05/38-00-530, info@maya.si

30. 12. (19.30 do 
20.00)

BOVEC, Jojo bar Pohod z baklami Dragan: 041-880-906, 
www.pohod-z-baklami.com

30. 12. (20.00) KOBARID, osrednji trg Praznično druženje ob glasbi in brezplačnem kuhanem vinu KS Kobarid, Iris Finc

30. 12. BOVEC, trg Večer kantavtorske glasbe s Primožem Turkom LTO Bovec, TIC Bovec: 
05/38-96-444

31. 12. (16.00) MOST NA SOČI, parkirišča Hotela 
Lucija

Silvestrovanje na Mostu na Soči 
16.00: prihod dedka Mraza, nastop čarovnika, prikaz vaje z vedrovko, 
predstavitev MIP-ovih izdelkov in vin Goriških brd; 24.00: pozdrav 
novemu letu; 24.30: ognjemet

KS in TD Most na Soči

31. 12. BOVEC, trg Silvestrovanje na prostem – Koncert skupine Orlek, predskupina 
Podstrešje

LTO Bovec, TIC Bovec: 
05/38-96-444

31. 12. (20.00) KOBARID, osrednji trg Praznično druženje ob glasbi in brezplačnem kuhanem vinu KS Kobarid, Iris Finc

31. 12. (21.00) TOLMIN, Mestni trg Silvestrovanje s Faraoni, novoletni ognjemet Maya športni turizem, TD Tolmin: 
05/38-00-530, info@maya.si

1. 1. (12.00) SOČA, Gostišče Andrejc Novoletni pohod na Lemovje TD Soča Lepena: 041-615-314, 
041-520-938

1. 1. BOVEC, Hotel Alp Plesni večer z ansamblom Megamix LTO Bovec, TIC Bovec: 
05/38-96-444

3. 1. (20.00) BOVEC, trg Bovški četrtkov večer – Nastop folklorne skupine Bc in godalne 
zasedbe Allegretto

LTO Bovec, TIC Bovec: 
05/38-96-444

4. 1. (17.30) BOVEC, Kulturni dom Pravljice z lisico Mico Knjižnica Bovec: 05/38-96-030

5. 1. BOVEC, Hotel Alp Plesni večer z ansamblom Megamix LTO Bovec, TIC Bovec: 
05/38-96-444

12. 1. (19.00) KOBARID, Kulturni dom Kobarid Prleški pozdrav novemu letu – Nastop pevcev in igralcev iz Prlekije Oktet Simon Gregorčič

12. 1. BOVEC, Hotel Alp Plesni večer z ansamblom Megamix LTO Bovec, TIC Bovec: 
05/38-96-444

12. 1. (20.00) BOVEC, Kulturni dom Delfini v slovenskem morju – Predavanje ob odprtju fotografske 
razstave Tilna Genova

KTŠ, TIC Bovec: 05/38-41-919

18. 1. (17.30) BOVEC, Kulturni dom Pravljice z lisico Mico Knjižnica Bovec: 05/38-96-030

januar KOBARID, Kulturni dom Kobarid Tradicionalno novoletno srečanje Slovencev Posočja in Videmske 
pokrajine

Zdravko Likar

Obvestila

TOPOGRAFSKE KARTE
Zavod za gozdove Slovenije, Ob-
močna enota Tolmin obvešča, da 
ima v svojem arhivu veliko topograf-
skih kart celotnega Zgornjega Poso-
čja v merilu 1:10.000 starejše izde-
lave, ki jih je pripravljeno brezplačno 
odstopiti organizacijam, društvom, 
lastnikom gozdov in tudi posamezni-
kom. Kontaktna oseba je Edo Ko-

zorog (05/38-01-244). 

SANACIJA GOZDA OB 
SOTO^JU
Zavod za gozdove Slovenije, Ob-
močna enota Tolmin obvešča, da 
se bo predvidoma v januarju začela 
varstveno-sanacijska sečnja v gozdu 
ob Sotočju. Odgovorni zato obča-

nom priporočajo, da se v času po-
seka in spravila lesa ne zadržujejo 
na tem območju.

Lastnica gozda, Agrarna skupnost 
Tolmin je namreč morala zaradi su-
šenja iglavcev že več let izvajati sani-
tarne sečnje, letos pa se je tu zaradi 
prenamnožitve lubadarja posušila 
večina omenjenih drevesnih vrst. Te-
žave nastajajo tudi pri pomlajevanju 

gozda, saj je to v poletnem času za-
radi prekomerne rabe oteženo.

Z načrtom sanacije se je na terenu 
skupaj z lastniki gozda in predstavni-
ki Zavoda za gozdove Slovenije se-
znanila tudi občinska komisija za 
urejanje drevnine in se z njim strinja. 
Za dodatne informacije lahko pokli-
čete Marka Kovačiča na telefon: 
05/38-01-258. 
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