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Letnik IX, št. 7–8, 2008

Poletje ni samo čas, ko se množič-
no odpravljamo na obalo. Število 
turistov se poveča tudi v naših krajih. 
V Posočje se zgrnejo dopustniki in 
počitnikarji iz vseh delov Evrope in 
drugih celin. Najraje se vzpenjajo na 
bližnje hribe in gore, se z vzletišč 
spuščajo z jadralnimi padali, uživajo 
v neokrnjeni naravi in miru, mnogi 
pa se veselijo adrenalina, s katerim 
jih napolnijo aktivnosti na Soči in 
drugih rekah. To pomeni večjo mo-
žnost zapletov vseh vrst in več dela 
za “reševalne strukture”, kot so reše-
valci, gasilci, potapljači in gorski re-
ševalci.

Število intervencij gorskih reševal-
cev v zadnjih letih strmo narašča in 
v lanskem letu je Gorska reševalna 
zveza Slovenije (GRZS) na območju 
naše države zabeležila 348 iskalnih 
in reševalnih akcij, kar je 58 akcij ali 
16 % več kot leto prej. Žal je za dobro 
četrtino naraslo število udeleženih v 
nesrečah, ki se je lani ustavilo pri 
348; od tega je 43 ljudi izgubilo ži-
vljenje, 29 v gorah. Med 17 društvi 
in postajami GRZS so morali največ-
krat, kar 55-krat, posredovati člani 
Postaje GRS Tolmin, ki z desetimi 
severnoprimorskimi občinami pokri-
vajo največje območje v Sloveniji. Na 
drugem mestu so bili z dvema akci-
jama manj Bohinjci, na tretjem pa s 
35 akcijami Društvo GRS Bovec.

Žarko Trušnovec, načelnik Posta-
je GRS Tolmin, je povedal, da so od 
ustanovitve do konca leta 2007 zabe-
ležili 551 intervencij. Prvih sto posre-
dovanj so zbrali v več kot 40 letih, 
za drugih sto so rabili deset let, na 
število 300 so se povzpeli v nasle-
dnjih petih letih, 400 in nato 500 
reševalnih akcij pa so zabeležili v 
komaj dveh letih. “Lani smo imeli 
kar devetkrat po dve akciji v enem 
dnevu, trikrat pa smo morali na isti 
dan posredovati celo trikrat,” je na-
štel Trušnovec. Na območju tolmin-
ske GRS je bilo v zadnjem desetletju 
skoraj dvakrat več nesreč kot v prej-
šnjih petdesetih letih. Na porast vpli-

vajo nesreče jadralnih padalcev in 
nesreče, ki jih pred tem ni bilo. Gor-
ski reševalci se večkrat pošalijo, da 
bi se lahko preimenovali v Postajo 
padalske reševalne službe Tolmin. V 
zadnjih letih je namreč kar 40 % le-
talskih nesreč, sledijo planinci (skoraj 
31 %) in vodni športi (dobrih 6 %). 
Zaradi velikega območja, ki ga pokri-
va GRS Tolmin, ima postaja organi-
ziranih pet skupin – poleg tolminske 
delujejo še skupine v Kobaridu, Pod-
brdu, Idriji in Ajdovščini.

Predsednik GRZS Miro Pogačar 
pojasnjuje, da je med udeleženci v 
gorskih nesrečah v zadnjih letih pri-
bližno tretjina tujcev. Glavna vzroka 
sta neizkušenost in nepoznavanje 
terena. V celoti sta kar 45 % nesreč 
v lanskem letu botrovala padec in 
zdrs, 65 % nesreč pa se je zgodilo v 
lepem vremenu. Med poškodbami so 
bile najpogostejše poškodbe spodnjih 
okončin (32 %) in glave (18 %). Stro-
kovnjaki opozarjajo, da se največ 
nesreč zgodi med 13. in 15. uro, ko 
planinci sestopajo v dolino. Ne zave-
dajo se namreč, da je pred njimi del 
ture, ki je tako fizično kot psihično 

težji od vzpona. Pri sestopu so noge 
zaradi utrujenosti bolj mlahave in 
hitro lahko pride do zvina ali zdrsa, 
najpogostejših vzrokov padcev. Poleg 
tega z dosego vrha odpade velik del 
previdnosti, hitrejši spust pa od pla-
ninca zahteva večjo koncentracijo.

Ker sta na področju gorskega reše-
vanja zelo pomembni izmenjava iz-
kušenj in pridobivanje novih znanj, 
je GRZS letos prvič organizirala Dan 
gorskih reševalcev. Dvodnevna prire-
ditev je potekala v Tolminu. In ne 
naključno. Postaja GRS Tolmin, ki je 
izvajala program, letos beleži 60. 
obletnico svojega delovanja, hkrati pa 
po površini pokriva največje območje 
med slovenskimi GRS. Srečanje stro-
kovnega in družabnega značaja bodo 
vsako leto organizirali na soboto, naj-
bližjo 16. juniju. “Leta 1912 je bil to 
dan, ko sta dr. Josip Tičar in dr. Jer-
nej Demšar v današnji Kranjski Gori 
ustanovila rešilno postajo, ki je po-
magala ponesrečenim v gorah, kar 
štejemo za začetek organiziranega 
reševanja pri nas,” je odločitev poja-
snil Pogačar.

Tokratno dvodnevno srečanje se je 
začelo z novinarsko konferenco, na 
kateri so predstavili najbolj aktualne 
vsebine. Strokovni del srečanja sta 
sestavljali okrogla miza o iskalnih 
akcijah in prikazna vaja s posredova-
njem helikopterja Na Logu. Z udelež-
bo na osrednji slovesnosti sta gor-
skim reševalcem hvaležnost za dose-
danjo požrtvovalnost in spoštovanje 
njihovega dela izkazala obrambni 
minister Karel Erjavec in poveljnik 
civilne zaščite Miran Bogataj, ki sta 
obljubila, da bosta poskušala čim več 
narediti za ureditev statusa prosto-
voljcev. Tako kot člani drugih prosto-
voljnih struktur se tudi gorski reše-
valci soočajo s številnimi težavami 
zaradi neurejenosti statusa. Ne le v 
dobro vseh prostovoljcev, ampak v 
dobro vseh nas upajmo in držimo 
pesti, da jim bodo pristojni končno 
prisluhnili.
Špela Kranjc

^estitka
Teta {torklja je imela v juniju 
res veliko dela in med drugim 
se je ustavila tudi pri na{ih so-
delavkah in nekdanjemu sode-
lavcu. Tako je dru`ina Mateje 
in Andreja Kutina ve~ja kar za 
dve deklici, dvoj~icama pa sta 
dala imeni Kora in Zoja. Milo{ 
Bajt in Katarina Miheli~ sta se 
razveselila svoje pun~ke Ize, z 
novo ~lanico dru`ine pa se lah-
ko pohvalita tudi urednica EPI-
centra Tatjana [alej Faleti~ in 
Robi Faleti~. Mal~ica nosi ime 

Vidja. 
Mladim star{em iskreno ~estita-
mo in jim `elimo {e veliko lepih 
trenutkov pri opravljanju tega 

poslanstva.
Kolektiv PRC
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REGIJSKA [TIPENDIJSKA SHEMA

Delodajalci so v sklopu projek-
ta Regijska štipendijska shema 
za Goriško statistično regijo 
prijavili potrebe po 502 štipen-
dijah. Seznam 39 delodajalcev, 
ki povprašujejo predvsem po 
poklicih s področja strojništva, 
elektrotehnike in gradbeništva, 
in seznam razpisanih štipendij 
si lahko ogledate na spletni stra-
ni Posoškega razvojnega centra 
www.pososki-rc.si.
Štipendije sicer poleg deloda-

jalcev sofinancirajo tudi občine 
in Javni sklad RS za razvoj kadrov 

in štipendije, ki sredstva za ta na-
men pridobiva tako z naslova dr-
žave kot s strani Evropske unije.
Javni razpis štipendij enotne regij-
ske štipendijske sheme za Goriško 
statistično regijo za šolsko/študij-
sko leto 2008/09 bo Posoški ra-

zvojni center objavil, ko bo imel 
zagotovljena sredstva s strani 
omenjenega sklada. Najavo raz-
pisa boste predvidoma v prvi po-

lovici septembra zasledili v 
Primorskih novicah, celotno be-
sedilo pa bo dostopno na sple-
tnih straneh razvojnih agencij 
te regije.
Za dodatne informacije vam je 
na voljo svetovalka Sandra 
Kemperle na 05/38-41-517 ali 
sandra.kemperle@pososki-rc.
si. 

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA SPODBUJANJE IZOBRA@EVANJA IN 
USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH

Služba Vlade RS za lokalno sa-

moupravo in regionalno politi-

ko (SVLR) je objavila rezultate 
Javnega razpisa za spodbujanje 
izobraževanja in usposabljanja 
zaposlenih v podjetjih na ob-
močju občin Bovec, Kobarid in 

Tolmin v letu 2008. Na omenjeni 
razpis, ki je bil odprt od 1. febru-
arja do 28. marca, je prispelo 26 
vlog, SVLR pa bo sofinancira-
la 25 projektov izobraževanj in 
usposabljanj zaposlenih v sku-
pni vrednosti 157.900 evrov.

Seznam upravičencev oziroma 
sofinanciranih projektov si lah-
ko ogledate na spletni strani 
SVLR-ja www.svlr.gov.si ali na 
spletni strani Pososkega razvoj-
nega centra www.pososki-rc.si. 

RAZPIS [TIPENDIJ ZA PRIDOBITEV NAJMANJ SREDNJE[OLSKE IZOBRAZBE 
(IV. STOPNJA) V [OLSKEM/[TUDIJSKEM LETU 2008/09

Dijaki in študentje, Posoški ra-

zvojni center objavlja Javni raz-
pis štipendij za pridobitev najmanj 
srednješolske izobrazbe (IV. sto-
pnja) za šolsko/študijsko leto 
2008/09. Celotno besedilo raz-
pisa najdete na strani 35 te šte-
vilke EPIcentra, skupaj z raz-
pisno dokumentacijo pa je ob-
javljeno tudi na spletni strani 
www.pososki-rc.si. Srednješolci 

morajo vlogo oddati najkasneje 
do 8. septembra, študentje pa naj-
kasneje do 6. oktobra.
Delodajalci v Posočju povprašu-
jejo skupno po 46 štipendistih, 
od tega je kar 42 štipendij name-
njenih deficitarnim poklicem. 
Razpisane so štipendije za pokli-
ce oblikovalca kovin-orodjarja, 
gozdarja, lesarskega tehnika, ke-
mijskega tehnika, elektrotehnika 

in  strojnega tehnika ter za štu-
dijske smeri s področja strojni-
štva, elektrotehnike, kemije, 
gradbeništva, medicine in eko-
nomije. 
Vsa dodatna pojasnila lahko 
dobite na telefonski številki 
05/38-41-500 vsak delovni dan 
med 9. in 12. uro (Sandra Kem-
perle ali Tjaša Maurič). 
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( 4 )Izredni visoko{olski {tudij strojni{tva v Tolminu

Izredni visokošolski študij strojni-
štva je ljubljanska Fakulteta za 
strojništvo pod okriljem Visoko-

šolskega in raziskovalnega središča 
(VIRS) Primorske v študijskem letu 
2005/06 začela izvajati v Novi Gorici, 
v dogovoru s Posoškim razvojnim 
centrom in občinami Bovec, Kobarid 
in Tolmin pa se je študij v študijskem 
letu 2007/08 pričel izvajati tudi v 
prostorih Gimnazije Tolmin. Šolanje 
traja šest semestrov (posamezen se-
mester traja eno leto), ob začetku 
izvajanja pa se je na študij vpisalo 31 
študentov.  

Dekan omenjene fakultete dr. Jože 
Duhovnik je ob zaključku prvega 
semestra zadovoljen z izvedbo pro-
grama: “Ugotavljamo, da je ta študij 
dober. Osip je manjši, kot pri rednem 
študiju, kar pomeni, da so študenti 
resni in da želijo študirati. Pričakuje-
mo, da bodo študij nadaljevali in da 
ga bo končalo 18 do 20 študentov.” 
Dodal je, da je kakovost študija na 
isti ravni kot v Ljubljani, saj bo štu-
dent v Tolminu ob zaključku dobil 
isto diplomo kot študent v Ljubljani, 
zato je prav, da oba pridobita isto 

Odlo~itev je bila pravilna
Da so potrebe po strojnih in`enirjih tako v Zgornjem Poso~ju kot tudi drugod po Sloveniji velike, 
verjetno ni treba posebej poudarjati. Kot ena izmed mo`nih re{itev se je tako pred ~asom pojavila 
ideja, da bi {olanje izvajali v okolju, ki strojnike mo~no potrebuje, kar bi podjetjem zagotavljalo pre-
potreben kader, {tudentom pa prihranilo dolgo pot v Ljubljano. Nenazadnje pa bi k {tudiju pritegnili 
tudi tiste, ki so ravno zaradi oddaljenosti od prestolnice misel na tak{no izobra`evanje opustili. 

znanje.
Z možnostjo šolanja v domačem 

okolju je zadovoljen tudi tolminski 
župan Uroš Brežan. Povedal je, da 
zagotavljanje takšnega izobraževanja 
sicer ni naloga občin, vendar so se 
vse tri posoške občine odzvale na 

potrebo gospodarstva po omenjenem 
kadru in aktivno pristopile k projek-
tu, v prihodnje pa načrtujejo tudi 
nakup videokonferenčne opreme, ki 
bo študentom omogočila spremljanje 
predavanj iz Ljubljane.

Izvedbo študija v Tolminu je po-

REZULTATE PRVEGA LETA IZVAJANJA ŠTUDIJA V TOLMINU so predstavili (z leve): mag. 
Roman Medved, direktor Posoškega razvojnega centra, dr. Jože Duhovnik, dekan Fakultete za 
strojništvo, tolminski župan Uroš Brežan in mag. Uroš Saksida, direktor VIRS Primorske. Foto: 
Špela Kranjc

Utrinki

hvalil tudi direktor VIRS Primorske 
mag. Uroš Saksida, ki je ob tem po-
udaril, da želijo izobraževanje stroj-
nikov na severnem Primorskem do-
polniti tudi z možnostjo rednega 
študija.

Šolnino študija v Tolminu sicer 
sofinancirajo posoške občine, svoj 
del pa prispevajo bodisi študenti sa-
mi bodisi podjetja, v katerih so zapo-
sleni. Posredno finančno pomaga 
tudi država, saj podjetja iz Posočja 
lahko kandidirajo za sredstva iz Pro-
grama spodbujanja razvoja v Posočju 
2007–2013 (Soča 2013), ki so name-
njena spodbujanju izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih, študenti, 
ki niso zaposleni, pa lahko kandidi-
rajo za štipendijo v okviru dveh šti-
pendijskih shem – regijske štipendij-
ske sheme in štipendije iz programa 
Soča.

V prihajajočem šolskem letu je raz-
pisanih 40 mest za izredni visokošol-
ski študij strojništva v Novi Gorici z 
možnostjo študija v Tolminu. Če se 
bo vpisalo premalo študentov, jih 
bodo priključili sedanji generaciji.
Jerneja Kos

TOLMINSKI VDC V 
OBNOVLJENIH PROSTORIH
Tolmin – Varstveno delovni cen-
ter (VDC) Tolmin obiskuje 39 upo-
rabnikov, ki so v povprečju stari 38 
let in prihajajo iz občin Tolmin, Ko-
barid, Bovec, Nova Gorica in Kanal 
ob Soči. 

Ko se je z začetkom šolskega leta 
2006/07 Podružnična šola za iz-
obraževanje in usposabljanje 
otrok s posebnimi potrebami 
(nekdanji Center za izobraževanje in 
usposabljanje Tolmin) po predhodni 
pripojitvi k OŠ Franceta Bevka Tol-
min tudi fizično preselila v tolminski 
šolski center, je VDC pridobil cel 
kompleks prostorov. Ti so sedaj na 
novo in sodobno opremljeni, česar 
je poleg uporabnikov – v dveh bival-
nih enotah stalno biva 15 uporabni-
kov s povprečno starostjo 46 let – 

na tolminskega VDC-ja takšni, kot 
so. Uporabniki so pod vodstvom 
svojih mentorjev pripravili krajši kul-
turni program, ob tej priložnosti pa 
je zaživela tudi spletna stran VDC 
Tolmin.

Direktorica zavoda Danica Hrast se 
je za pomoč v zadnjih nekaj letih po-
sebej zahvalila državni podsekretarki 
na Ministrstvu za delo, družino in so-
cialne zadeve Vladuški Cimper-
man, z občinskim protokolarnim da-
rilom, Pieronijevo grafiko z motivom 
tolminskega gradu, pa se je zahvali 
pridružil tudi tolminski župan Uroš 
Brežan. Prepričan je, da se “kultu-
ro okolja lahko meri tudi glede na 
to, kako zna sprejeti drugačne, in 
v občini Tolmin je to na visoki rav-
ni”.  Uporabnike VDC-ja je med dru-
gim pozval, naj se v svoje okolje 
vključijo, kot sami najbolj znajo. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc 

UPORABNIKI VARSTVENO DELOVNEGA CENTRA TOLMIN so za dan odprtih vrat pripravili 
krajši kulturni program s petjem, plesom in branjem svojih prispevkov.

veselo tudi 21 zaposlenih v zavodu. 
Ob dnevu odprtih vrat VDC Tolmin in 
društva Sožitje Tolmin, ki je bil 17. 

junija, so se zahvalili vsem, ki so v 
minulih letih kakor koli pripomogli k 
temu, da so tako prostori kot vsebi-

EPIcenter, letnik IX, {t. 7–8, 2008
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( 5 )Mozaik znanja in ustvarjalnosti

Znanje za razli~ne sanje
Poso{ki razvojni center na podro~ju ~love{kih virov izvaja {tevilne programe vse`ivljenjskega u~enja. 
Vsem,  ki se radi u~ite, dru`ite z ljudmi enakih zanimanj ter delate na osebnostni rasti, bomo z novim 
{olskim letom 2008/09 vsebine ponudlili pod imenom Mozaik znanja in ustvarjalnosti.

Z razvijanjem pestre po-
nudbe izobraževalnih 
programov, med kate-

rimi so tako vsebine za 
osnovnošolce kot tudi za 
mlajše odrasle, odrasle in 

starejše, želimo ustvariti za 
učenje spodbudno okolje, ki 
s prilagodljivostjo programov 
zagotavlja trdno vpetost v 
lokalno okolje. Prebivalci Po-
sočja so  tudi v letošnjem 

šolskem letu lahko izbirali 
med številnimi programskimi 
vsebinami, o katerih smo vas 
redno obveščali prek meseč-
nega informatorja Za UK in 
UM, EPIcentra in spletne 

strani www.pososki-rc.si. 
Omenjeni mediji vas bodo 
tudi to jesen pričeli informi-
rati o razpisanih programih, 
ki jih bomo začeli izvajati 
konec septembra. 

Iz našega arhiva smo to-
krat vzeli nekaj, v fotografski 
objektiv ujetih utrinkov.
Patricija Rejec
Foto: arhiv PRC-ja

Levo: UJETE SANJE V SVILI – V 
okviru študijskega krožka so udele-
ženci spoznavali lastnosti svile, 
tehnike slikanja, kako se na razli-
čno obdelani svili obnašajo barve, 
konture ...

Desno: POTUJOČA RAZSTAVA NA 
PROSTEM Naravna gradiva nekoč 
in danes informira in ozavešča jav-
nost o prednostih naravnih gradiv 
ter možnosti izbire energetsko 
varčnih in zdravju neškodljivih ma-
terialov.

V NARAVOSLOVNE DELAVNICE Elektrika in magnetizem, Tekočine ter Pe-
ski in prsti so bili vključeni učenci drugega razreda na OŠ Franceta Bevka 
Tolmin. 

PROGRAME ZA STAREJŠE ODRASLE izvajamo tudi za varovance bližnjih domov upokojencev.

PREDAVANJE BOLEZEN NI PORAZ, TEMVEČ MOŽNOST ZA SPREMEMBO smo v okviru študijskega krožka Kaj 
dobrega bomo skuhali danes organizirali za širšo javnost. Franc Bozjak je za vse zainteresirane po predavanju pri-
pravil tudi delavnico evritmije.

SREČANJE NA TEMO ŠOLA NEKOČ IN DANES je potekalo v sklopu med-
generacijskega dialoga, in to v okviru 120-urnega pilotnega programa za 
starejše odrasle.
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Ob~ina Bovec
Dobili so ~etrtega ~astnega 
ob~ana

Letošnje nagrajence Občine Bovec 
smo predstavili že v prejšnji številki 
EPIcentra, priznanja pa so podelili na 
osednji slovesnosti 4. julija v bovškem 
kulturnem domu. Občina Bovec na-
mreč svoj praznik praznuje na dan, ko 
goduje farni zavetnik Bovca sv. Urh.

Občinska priznanja sta podelila 
predsednik komisije za priznanja in 
odlikovanja Mitja Cuder in župan 
Danijel Krivec. Prejeli so jih podjetje 
Kovi Etvina Berginca (plaketa), Da-
ni Komac, Franc Komac, Ivan Jelin-
čič in Marko Pretner (vsi priznanje), 
Planinsko društvo Bovec (denarna 
nagrada), četrti častni občan Bovca 
pa je ravno na svoj 80. rojstni dan 
postal Danijel Ciril Durjava. Kot je 
v svojem nagovoru poudaril župan 
Danijel Krivec je prav v evropskem 
letu medkulturnega dialoga večina 
občinskih nagrajencev tesno poveza-

• 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

OB BOVŠKEM OBČINSKEM PRAZNIKU SO PODELILI OBČINSKA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA – Na fotografiji od leve proti desni: predse-
dnik komisije za priznanja in odlikovanja Mitja Cuder, častni občan Bovca Danijel Ciril Durjava, ustanovitelj podjetja Kovi Etvin Berginc, Marko 
Pretner, predstavnik Planinskega društva Bovec Gregor Rupnik, Dani Komac, Franc Komac, Ivan Jelinčič in župan Danijel Krivec.
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nih s kulturo, za občino pa je po-
membno  dobro sodelovanje z vsemi 
sferami javnega življenja na Bov-
škem, saj je le tako mogoče prema-
govati težave, ki jim že od nekdaj ne 
prizanašajo. 

Imajo novega ob~inskega 
svetnika

Potem ko se je bovški občinski 
svetnik Siniša Pljevalčić preselil v 
Postojno in tam našel tudi zaposlitev, 
je podal odstopno izjavo, s katero je 
nepreklicno odstopil z mesta občin-
skega svetnika. V skladu z Zakonom 
o lokalnih volitvah v tem primeru 
pripada mesto v občinskem svetu 
naslednjemu z liste kandidatov stran-
ke, ki so ji volivci zaupali mandat. 
Občinska volilna komisija je ugotovi-
la, da je bil v 1. volilni enoti naslednji 
na listi Stranke mladih Slovenije Go-
ran Kavs, ki je funkcijo občinskega 
svetnika konec junija tudi sprejel. 
Obenem je Kavs postal tudi član Ko-
misije za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja, v kateri je prav 
tako nadomestil Pljevalčića.

Nova Stergul~eva hi{a bo 
za`ivela prihodnje leto

Ureditev poslovno-turističnega 

objekta Stergulčeva hiša na osre-
dnjem bovškem trgu je eden večjih 
projektov Občine Bovec v zadnjih 
letih. Naložba bo v celoti stala skoraj 
dva milijona evrov, k sreči pa je k 
rekonstrukciji stavbe pripomoglo več 
finančinih virov.

Potresa 12. aprila 1998 in 12. julija 

2004 sta Stergulčevo hišo hudo po-
škodovala in jo je bilo treba skoraj v 
celoti porušiti. Stavba, v kateri je ži-
vel prvi bovški župan Andrej Ster-
gulc, predstavlja tipično bovško 
stavbno dediščino in je podobno kot 
celoten osrednji trg evidentirana kot 
kulturna dediščina urbanega značaja. 

Pri gradnji nadomestnega objekta je 
bilo zato treba ohraniti značilnosti 
porušenega. Lastnikov obsežna po-
potresna sanacija ni zanimala, zato 
se je leta 2003 bovška občina odloči-
la za odkup stavbe. 75 odstotkov 
sredstev (skoraj 99.000 evrov) je pri-
dobila iz razvojnega programa Soča 
za področje turistične infrastukture. 
Za pripravo projektov in popotresno 
obnovo do gradbene faze S je Mini-
strstvo za okolje in prostor prek Dr-
žavne tehnične pisarne namenilo 
730.000 evrov, občina pa s projektom 
nad gradbeno fazo S kandidira na 
razpisu Službe Vlade RS za lokalno 
samopravo in regionalni razvoj. Če 
bo uspešna, bo pridobila 340.000 ev-
rov evropskega denarja. Po besedah 
skrbnice projekta Cecilije Ostan iz 
bovške občinske uprave morajo izva-
jalci do konca avgusta porabiti 90 
odstotkov tega denarja, preostalo de-
setino pa do konca novembra.

Občina Bovec bo za projekt Ster-
gulčeva hiša (gradbena dela, nadzor 
in informiranje) namenila 806.000 
evrov. Doslej (vključno z lanskim le-
tom) so porabili dobrih 80.000 evrov, 
letošnji proračun postavki namenja 
418.000 evrov, prihodnje leto pa bodo 

Utrinki

V OBEH POTRESIH MOČNO POŠKODOVANO STERGULČEVO HIŠO so morali porušiti, nato 
pa pri nadomestni gradnji zaradi tipične stavbne dediščine upoštevati značilnosti predhodnega 
objekta. Dejavnosti v Stergulčevi hiši bodo zaživele prihodnje leto, ko bodo stavbo tudi opremili.
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VRA^ANJE V PRETEKLOST 
ALI KORAK NAPREJ?
Kobarid – fotografska razstava avto-
rice Mateje A. Leskovar in soavto-
rice Ane Hawline, ki je nastala v 
okviru Tedna arhitekture 2008, se je 
iz Tolmina preselila v Kobarid, na ze-
lenico poleg Doma Andreja Manfre-
de. 

Med prebivalstvom na splošno pre-
vladuje mnenje, da je varčevanje 
energije povezano z odrekanjem in 
izgubo bivalnega udobja. Prav zato 
želimo na Posoškem razvojnem 
centru (PRC) širšo javnost ozavesti-
ti o pomembnosti kakovostne gra-
dnje in obnove z okolju prijaznimi 
pristopi ter ljudi naučiti, kako lahko 
izboljšajo energetsko učinkovitost 
svojih zgradb, seveda skupaj z načr-
tovalci, ki imajo na tem področju iz-
kušnje. Razstava prikazuje, da tovr-
stna gradnja ne pomeni vračanja v 
preteklost in da je največji izziv za 
naravne graditelje prav sodobna ar-
hitektura, čeprav so naravna gradiva 
globoko zakoreninjena v tradiciji. 
Prednost naravnih gradiv se kaže tu-
di v njihovi energetski bilanci, saj v 
času pridelave oziroma priprave na 
vgradnjo, ne potrošijo skoraj nič 

energije, z njimi pa lahko zgradimo 
tudi pasivni objekt najvišje ravni 
energetske učinkovitosti. Razstavo, 
ki jo je Posoški razvojni center uspe-
šno prijavil na Javni razpis Ministr-
stva za okolje in prostor za sofinan-
ciranje razstav na področju arhitek-
ture, bomo sredi avgusta prestavili 
še v Bovec.

Vsi, ki vas ta tema zanima, si lahko 
na spletni strani PRC-ja ogledate tu-
di video prispevke vseh sodelujočih 
na strokovnem posvetu Gradiva, 
ekologija, potresna varnost, ki smo 
ga v okviru letošnjega Tedna arhitek-
ture pripravili v Tolminu: • Ekologija 
naravne gradnje (Mateja A. Lesko-
var, Center za ekološko gradnjo in 

zdrav način bivanja), • Les je kot 
gradbeni material najbolj učinkovit v 
boju proti podnebnim spremembam 
(dr. Franc Pohleven, Biotehniška 
fakulteta Univerze v Ljubljani), • Ne-
prekinjena tradicija uporabe narav-
nih gradiv v Posočju (Ana Hawlina, 
Elea iC d.o.o.),  • Kakovostna eko-
loška gradnja mora biti tudi potresno 
varna (dr. Samo Gostič, Državna 
tehnična pisarna), • Pasivne in niz-
koenergetske hiše – možnosti pri 
novogradnjah in potenciali pri sana-
ciji (mag. Miha Praznik, Gradbeni 
inštitut ZRMK).

Da bi vam približali izdelke naravne 
alternative s področja izolacij, ome-
tov, naravnih zidnih barv, zaščite le-
sa in preparatov proti plesni ter eko-
loške hišne tehnike so v Poljubinju v 
prostorih Mizarstva Jermol odprli 
ekološki kotiček, kjer lahko omenje-
ne izdelke tudi kupite. Jeseni pa bo-
mo na PRC-ju v sodelovanju s Cen-
trom za ekološko gradnjo in 
zdrav način bivanja iz Ljubljane 
odprli tudi vrata Šole za naravno gra-
dnjo, zato spremljajte objave na na-
ših spletnih straneh.
Besedilo in foto: Patricija Rejec

NARAVNA GRADNJA NEKOČ IN DANES – Fotografska razstava se je iz Tolmina preselila v 
Kobarid, od tam bo potovala v Bovec.
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za opremljanje objekta namenili 
308.000 evrov. Dejavnosti bodo pote-
kale v okviru Lokalne turistične or-
ganizacije (LTO) Bovec, ki bo imela 
v objektu svoje poslovne prostore. 
Stergulčeva hiša bo združevala več 
funkcij. V pritličju bodo prostori Tu-
ristično-informativnega centra Bo-
vec, recepcija z garderobo, bar, sani-
tarije in skladišče za promocijska 
gradiva, v prvem nadstropju načrtu-
jejo muzej s stalno postavitvijo opre-
me bovške mestne hiše in konferenč-
no dvorano, konferenčna dvorana v 
sklopu kompetenčnega centra s po-
nudbo izobraževalnih programov za 
dvig turistične ponudbe pa bo tudi v 
drugem nadstropju.

Ljudski, sre~en Festival 
Klu`e

Letošnja izvedba Festivala Kluže je 
sedma po vrsti, kar je po besedah 
umetniškega vodje festivala Marjana 
Bevka ljudsko, srečno število. Tako 
kot minula leta, so bile prireditve v 
okviru festivala razdeljene v dva sklo-
pa – prvi je potekal od 4. do 10. ju-
lija, drugi pa od 8. do 13. avgusta in 
se je zaključil prav te dni. Skupaj se 
je na osrednjem dvorišču Trdnjave 
Kluže, na bovškem trgu in ob slabem 
vremenu v bovškem kulturnem do-
mu zvrstilo 16 dogodkov, med njimi 
največ gledaliških predstav, nekaj pa 

je bilo tudi koncertov in predstav za 
otroke.

Kljub srečni sedmici so morali or-
ganizatorji iz ljubljanskega Kulturne-
ga društva (KD) B-51 in Lokalne 
turistične organizacije Bovec že od-
prtje festivala iz idiličnega okolja v 
Klužah prestaviti v bovški kulturni 
dom. Slavnostna govornica, igralka 
in Unicefova ambasadorka Milena 
Zupančič je ob tem gledališkem pra-
zniku izrazila zadovoljstvo, ker je 
organizatorjem že sedmič uspelo 

združiti kulturo, slovenski jezik, gle-
dališče in prijateljstvo med sosednji-
mi deželami. Nastopajoči na festivalu 
so namreč v Bovec prišli ne le iz vseh 
koncev Slovenije, temveč tudi iz še-
stih drugih evropskih držav – sose-
dnjih Avstrije, Italije in s Hrvaške ter 
iz Bosne in Hercegovine, Makedonije 
in Francije. “Domovina in gledališče 
sta bolj povezana, kot si mislimo. 
Zame je domovina tudi jezik, ki je tu 
doma. Slovensščina je dragulj med 
dragulji, in ker jo govori le peščica 

ljudi, je toliko bolj bleščeč,” je meni-
la Zupančičeva. Po njenem se za ob-
stoj gledališča ni bati, “saj živega 
soočenja med gledalcem in igralcem 
nič ne more ogroziti, ta nevidna ener-
gija se ne more zgoditi nikjer drugje”. 

Festival Kluže se je – tako Bevk – 
iz skromne zamisli o festivalu ambi-
entalnih prireditev na Bovškem razvil 
v enega večjih gledaliških festivalov 
v Sloveniji z mednarodnimi razse-
žnostmi. Lega v prostoru Festivalu 
Kluže omogoča združevanje različnih 
kultur, angažiral pa je že veliko izva-
jalcev z več področij. “Aktivna ani-
macija turistov in občinstva, ki pri-
hajajo iz sosednjih pokrajin, je prav 
gotovo najmočnejši motiv za razvoj 
Festivala Kluže kot pomembnega no-
silca kulturnega turizma Posočja, 
zato postaja pomembno mesto sreče-
vanja multietnične publike in multi-
etnične festivalske produkcije,” o po-
menu festivala razmišlja Bevk.

S premiero Princa Kaspijana 
`al ni bilo ni~

Težko pričakovana slovensko-av-
strijska premiera drugega dela filma 
Zgodbe iz Narnije z naslovom Princ 
Kaspijan, katerega (za)ključnih deset 
minut so pred približno enim letom 
snemali na Bovškem, je 26. julija 
splavala po vodi. Skoraj dobesedno. 
Potem ko se je čez dan vseskozi obe-

7. FESTIVAL KLUŽE je odprl glasbeno-scenski recital Zlatorog. Režiser in scenarist Marjan 
Bevk je v predstavi združil več kot 60 kulturnih ustvarjalcev iz Posočja, v njej pa nastopa tudi več 
letošnjih občinskih nagrajencev.

BU[KI DAN 
Bovec – Turistično društvo (TD) 
Bovec je v sodelovanju s TD Soča-
Lepena, TD Log pod Mangrtom 
in Občino Bovec v začetku julija or-
ganiziralo četrti Buški dan. 

Buški dan je etnološko obarvana 
prireditev. Osnovni namen prireditve 
je obiskovalcem predstaviti lokalno 
dediščino in izdelke ročnih spretno-
sti domačinov. Letošnji Buški dan je 
postregel s predstavitvami pletenja 
košar, prikazi postopka obdelave ov-
čje volne in z nastopom Folklorne 
skupine BC. Tekom dneva so lahko 
obiskovalci na stojnicah okušali do-
mače dobrote in si ogledovali izdelke 
spretnih rokodelcev. Prav tako je or-
ganizator pripravil prijeten spremlje-
valni program z otroškimi delavnicami. 

To pa je bil tudi velik dan za TD So-
ča - Lepena, ki je ob tej priložnosti 
predstavilo projekt 7 dni, 7 poti. 
Projekt so otvorili s pohodom na Za-
greben, ki je ena izmed poti, ureje-
nih v okviru omenjenega projekta, in 
blagoslovom avstro-ogrske kapelice 
iz časa prve svetovne vojne. 

Organizatorji pa niso pozabili za za-
bavo ob glasbi, za katero je letos 
poskrbel Duo Kivado. 

Prireditev je skozi oči prirediteljev 

uspela. “Letos se je vse izšlo v naš 
prid, vreme je zdržalo in prireditev 
je bila zadovoljivo obiskana,” je ob 
koncu prireditve povedala predse-
dnica TD Bovec Nataša Bartol. 
Peter Domevšček

[TIRI LETA PO POTRESU V 
POSO^JU
Ljubljana – Pred štirimi leti je 12. 
julija Posočje znova prizadel hud po-
tres. Prizadeto je bilo predvsem šir-
še območje Bovca, najbolj pa Čez-
soča. V program obnove je bilo po 
pregledu 1.750 objektov uvrščenih 
610 objektov. Državna tehnična 
pisarna, ki koordinira dela popotre-
sne obnove, je do konca letošnjega 
junija v celoti zaključila investicije na 
168 objektih ter koordinacijo inter-
ventnih sanacij kritin in dimnikov – 
skupno na 467 objektih. V teku je 
še vrsta različnih postopkov na osta-
lih objektih, ki so v programu. Sku-
pno je bilo za popotresno obnovo 
objektov porabljenih 10,6 milijona 
evrov.

PREDICE SO PRIŠLE NA PRIZORIŠČE Z 
GARUCEM OZIROMA VOZOM. Take vozove 
so na bovškem uporabljali za spravilo pridelkov 
z njive in za tovorjenje doma pridelanega blaga 
po dolini. Foto: arhiv TD Bovec

Med zaključenimi 168 objekti večji 
del predstavljajo stanovanjski objekti 
(novogradnje, sanacije in rekon-
strukcije). Za vse novogradnje so bili 
v okviru državne pomoči izvedeni tu-
di odklopi in ponovni priklopi na in-
frastrukturo. Skupno je bilo poruše-
nih 46 objektov, ki so ogrožali okoli-
co, 50 rušitev so izvajalci opravili za 
namene nadomestne gradnje. 

V letošnjem letu je eden večjih 
uspehov zaključek popotresne 
obnove na treh blokih na Brdu v 
Bovcu. V polnem teku so izvajanja 
del popotresne obnove na dveh 
cerkvah ter začetek popotresne 
obnove večine objektov na Trgu 
golobarskih žrtev v središču Bovca. 

Dela potekajo še na 14 novogra-
dnjah in 32 rekonstrukcijah objek-
tov. Tik pred začetkom del je še 46 
objektov, za katere je pripravljena 
celotna gradbena dokumentacija, 
pogodbe so v podpisovanju, zagota-
vljajo se viri financiranja. V programu 
popotresne obnove je v letošnjem 
letu za odpravo posledic potresa 
skupno namenjenih nekaj več kot 
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tal večer pod zvezdami in z zvezda-
mi, je od premiernega prikaza izdel-
ka studiev Walt Disney in Walden 
Media žal ostalo samo drugo. Bovec 
sta sicer ponovno obiskala dva od 
glavnih igralcev v filmu Anna Po-
pplewell in William Moseley, s či-
mer sta razveselila predvsem mnoge 
mlajše oboževalce, ki so si udeležbo 
na največji filmski premieri na slo-
venskih tleh prislužili v nagradnih 
igrah, so se pa zato morali vsi sprija-
zniti s prekinitvijo filma (sinhronizi-
ranega v nemški jezik in s slovenski-
mi podnapisi) po kakšne četrt ure. 
Nad bovškim letališčem so namreč 
zvezde zakrili temni oblaki in dež je 
bil le premočan. Tako močan, da sta 
bila po uradnih informacijah tako 
filmsko platno kot projektor še vedno 
preveč premočena tudi prihodnji dan, 
ko bi morali Princa Kaspijana v kul-
turnem domu predvajati za bovške 
otroke in domačine. Te so v distribu-
cijski hiši Cenex zato poskušali poto-
lažiti s ponovnim obiskom Po-
pplewellove in Moseleyja, ki v filmu 
igrata Suzano in Petra, ter prikazom 
filma o nastajanju drugega dela 
Zgodb iz Narnije.

Produkcijski stroški dve uri in 17 
minut dolgega filma so znašali 250 
milijonov dolarjev, zato je bil to tudi 
lanski največji projekt omenjenih stu-
diev. Kot je povedal predstavnik Walt 

Disneya Tony Chambers, je prvi del 
filma Lev, čarovnica in omara samo 
v kinodvoranah prinesel 745 milijo-
nov dolarjev zaslužka, vsaj toliko pa 
pričakujejo tudi od Princa Kaspijana, 
ki je svojo pot po kinodvoranah začel 
maja v ZDA in doslej zaslužil pribli-
žno 150 milijonov dolarjev. Nad de-
lom ustvarjalcev, ki so v dobri dve 
uri strnili pol leta njenega življenja, 
je navdušena tudi Popplewellova: 
“Film sem prvič videla maja in mi je 
tako všeč, da sem si ga od takrat 

ogledala že petkrat.” Spomnila se je, 
kako noro vreme je spremljalo sne-
manje na Bovškem, ko je en dan 
žgalo sonce, naslednji dan se je zlival 
močan dež, potem so vse presenetili 
še zasneženi vrhovi gora. Ob tem jo 
je Moseley dopolnil, da to sploh ni 
bilo tako slabo, saj so ravno zaradi 
vremena v teh krajih ostali dlje. Tudi 
njemu se je Soča s svojimi okoliškimi 
hribi zelo prikupila, tako da se je 
spopadel z več adrenalinskimi preiz-
kušnjami, obenem pa je za ta košček 

SLOVENSKO-AVSTRIJSKO PREMIERO FILMA PRINC KASPIJAN naj bi po uradnih informaci-
jah preprečil dež, sta se pa v Bovec vrnila dva od glavnih igralcev Anna Popplewell in William 
Moseley ter razveselila predvsem številne mlajše oboževalce Zgodb iz Narnije.

sedem milijonov evrov. 

Letos, deset let po katastrofalnem 
potresu 12. aprila 1998, končujemo 
z odpravo posledic. Trenutno se 
popotresna obnova v glavnem izvaja 
na objektih občinske infrastrukture. 
Prav tako bo letos končana tudi 
obnova komunalne infrastrukture in 
izgradnja nadomestnih objektov v 
Logu pod Mangartom, izvajajo se še 
zadnje nadomestne gradnje, ostala 
dela pa so zaključena.
Ministrstvo za okolje in prostor, Služ-
ba za odnose z javnostmi

MATAJUR[KE PLANINE 
PRVI^ V ZGODOVINI 
POVEZANE Z GOZDNO CESTO
Matajur – 21. junij je bil za 
uporabnike matajurških planin 
pomemben dan. Pašna skupnost 
Idrsko - Livek, Agrarna skupnost 
Svino in Agrarna skupnost Sužid 
so slavnostno odprle nov cestni 
odsek, ki je prvič v zgodovini 
povezal Idrsko, Svinsko in Sužiško 
planino. 

V letu 2006 so se gospodarji ome-
njenih planin sestali z namenom, da 
zastavijo skupne projekte, ki so nuj-
no potrebni za nadaljnji razvoj ma-
tajurških planin. Prvi projekt, ki so si 

ga zastavili, je bil prav izgradnja no-
vega cestnega odseka, ki bi vse tri 
planine povezal in odprl možnosti 
nadaljnjega skupnega sodelovanja 
ter aktivnega razvoja planin. 

Leto 2007 je bilo za vse akterje zelo 
delavno in naporno, a jim je na kon-
cu uspelo realizirati tri kilometre no-
vega cestnega odseka. Pridobitev 
prinaša planini Idrsko lažji dostop do 
pašnikov na zahodnem delu planine, 
planini Svino dostop za vozila in pla-
nini Sužid znatno olajšano gospo-
darjenje. 

Matajurške planine s cesto dobivajo 
nov zagon. Odprle so se možnosti 
gospodarjenja z lesom, ki ga je bilo 
prej praktično nemogoče izkoriščati. 
V naslednjih letih se bodo lotili či-
ščenja pašnikov in izgradnje novega 
vodnega zbiralnika. Prav voda je na 
Matajurju ob sušnih poletjih lahko 
zelo velik problem, ki bo ob pričako-
vanem povečanju števila govedi na 
planinah iz leta v leto postajal le še 
večji. Na planini Svino in Sužid pa 
sedaj, ko je možen dostop, že raz-
mišljajo tudi o vlaganjih v objekte. 

Ne moremo pa tudi mimo turistične-
ga potenciala, ki ga ima Matajur. 
Območje je priljubljena izletniška 
točka, saj je prepredeno je s števil-

CESTO JE SLAVNOSTNO ODPRL kobariški župan Robert Kavčič (v sredini).

sveta izjavil, da “je najbližje, kar lah-
ko Narniji prideš”. Oba sta pohvalila 
tako celotno snemalno ekipo kot lo-
kalno skupnost in domačine, ki so 
jih tako lepo sprejeli, ko so dobrega 
pol meseca bivali in snemali na Bov-
škem, direktor družbe Cenex Janko 
Čretnik pa je posebej izpostavil veli-
ko pomoč Občine Bovec, ki se je prav 
posebej izkazala pri pridobivanju šte-
vilnih dovoljenj in soorganizaciji pre-
miere.

“Za nas bo gotovo velika promocija 
film o filmu, ki so ga posneli v času 
snemanja. Priložen bo DVD-ju s Prin-
cem Kaspijanom in v njem bo kar 22 
minut vsebin o Bovcu, ta del pa so 
posebej podnaslovili Big movie in a 
small town, torej Velik film v majh-
nem mestu. Sam sem ga videl in je 
fenomenalen, saj si take reklame ne 
bi mogli plačati,” je prepričan bovški 
župan Danijel Krivec. Obenem je 
Bovški in snemanju na Soči posveče-
nih kar nekaj strani v knjigi o sne-
manju filma, ki jo je napisal glavni 
producent Mark Johnson. Kot je še 
povedal Krivec, si želijo ta film ime-
ti stalno v Bovcu, da ga bodo lahko 
predvajali organiziranim skupinam v 
paketu z ogledom razstave o snema-
nju, lokacije snemanja in parka, ki 
bo posvečen Narniji.
Strani Občine Bovec pripravila: Špela 
Kranjc
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Ob~ina Kobarid
V saka stvar ima svoj začetek in 

konec, posledice in njihovo od-
pravljanje. Razsežnosti posle-

dic na različnih področjih v letošnjih 
poletnih mesecih ni manjkalo – oči-
tno tudi čas kislih kumaric ni več, 
kar je bil. Nekaj je k pestrosti pripo-
mogel predvolilni čas, gotovo pa nas 
je presenetila narava. Afere in kata-
strofe so na dnevnem redu in ostalo 
kar zbledi, čeprav se – ne boste ver-
jeli – dogajajo tudi lepe stvari.

Po Sloveniji smo bili priče hudim 
neurjem. V Posočju še kako pozna-
mo občutke, ko v trenutku ostaneš 
brez vsega. Tokrat je narava prekosi-
la samo sebe in napovedi znane kli-
matologinje, ki nas opozarja že nekaj 
časa, se uresničujejo. Kot da bi se vsi 
elementi narave – ogenj, voda, zemlja 
in zrak – “zarotili” proti nam … Osta-
ti pozitivno naravnan je v takšnih 
okoliščinah prava umetnost, a ljudje 
se vedno znova poberemo in obno-
vimo svoje življenje na novih teme-
ljih ter vzpostavimo ravnotežje telesa 
in duha. Življenje gre dalje in najbrž 
ga ni med nami, ki bi lahko zatrdil, 
da se ni srečal s preizkušnjo, ki ni 
zavidanja vredna.

Pa pojdimo k bolj optimističnim 
vsebinam, ki so zaznamovale zadnja 
dva meseca v naši občini. Na vsakem 
koraku se nekaj dogaja: gradbeni po-
segi na cestah, gradbeni odri na raz-
ličnih lokacijah, spreminja se parkir-
ni režim, vrstijo se najrazličnejši 
dogodki.

Kanalizacija na Idrskem in v 
Kobaridu

Še kar nekaj časa bo oviran promet 
na regionalni cesti, ki pelje skozi Idr-
sko. Investicija v novo kanalizacijsko 
omrežje je v polnem teku in bo prav 
gotovo pridobitev, ki je že nekaj časa 
nujna za območje te vasi. Izvajalec 
del je Cestno podjetje Nova Gorica. 
Finančno konstrukcijo sestavljajo 
sredstva Občine Kobarid in Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj. 
Iz istega finančnega vira se bodo pri-
čela dela na kanalizacijskem in vodo-
vodnem sistemu v Kobaridu. Kobari-
ška obvoznica je omogočila lažji 
pristop k urejanju Gregorčičeve in 
Manfredove ulice. Z deli bodo začeli 
avgusta in potrebno bo malo potr-
pljenja občanov, ki stanujejo v ome-
njenih ulicah … bo pa potem bolje.

Rekonstrukcija cest
Motenju prometa se nikakor ne 

moremo izogniti, kadar gradbeno 
posegamo v cestne površine. Čaka 
nas ureditev cest v Kredu, Smasteh 
in Kobaridu ob tovarni Planika. Re-
konstrukcija cest se bo izvajala s 
sredstvi, ki so namenjena občinam 
za investicije v infrastrukturo pri 
Službi Vlade RS za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko.

[portna igri{~a
Poleg novih pridobitev in posodo-

bitev športnega parka v Kobaridu se 
urejajo tudi športna in večnamenska 
igrišča drugih krajev naše občine. Še 
to poletje bodo novo rekreacijsko po-

vršino dobili v Sužidu, prav tako pa 
se bodo lahko s svojim igriščem kma-
lu pohvalili v Kredu. Smisel vlaganja 
v takšne objekte je večplasten, saj 
poleg rekreacije za vse starostne sku-
pine te površine nudijo prireditveni 
prostor. Poleg občinskih sredstev bo-
sta športne površine financirala Fun-
dacija za šport in Ministrstvo za 
šolstvo in šport.

Zelena hi{a
Veliko vprašanj naših občanov se 

vrti okoli Zelene hiše v središču Ko-
barida, ki je navzven videti končana. 
Notranjost zaenkrat še ni ustrezno 
opremljena. V letošnjem letu bomo 
s sredstvi, ki so zagotovljena s pro-
gramom Soča 2013, pričeli z ureja-
njem drugega in tretjega nadstropja. 

Utrinki

ZELENA HIŠA v središču Kobarida je navzven sicer videti končana, vendar njena notranjost še 
ni ustrezno opremljena. Foto: Špela Kranjc

Iz ob~inskih uprav

S sofinanciranjem Službe Vlade RS 
za lokalno samoupravo in regional-
no politiko bomo letos končali no-
tranji gradbeni del, sledi še opremlja-
nje in dejavnosti bodo stekle. Upaj-
mo, da bomo v prihodnjem letu že 
lahko rekli, da Zelena hiša služi svo-
jemu namenu.

Ob~inska uprava se za~asno 
seli

Pretekli potresi stavbi občinske 
uprave na kobariškem trgu niso pri-
zanesli. Zadnji čas je, da z naslova 
popotresnih sredstev objekt popravi-
mo. Zaradi sanacije se bomo v avgu-
stu začasno preselili v prostore nek-
danje policijske postaje. Naše delo bo 
nekaj časa moteno, zato se vam že 
vnaprej zahvaljujemo za razumeva-

nimi potmi, s katerih se odpirajo 
prekrasni panoramski razgledi. Vse-
kakor se že sedaj kaže potreba po 
organizirani turistični ponudbi. Mor-
da je to priložnost za gospodarje 
planin, da ta potencial izkoristijo in 
ponudijo obiskovalcu dodano vre-
dnost. S tem si omogočijo večji za-
služek in  ustvarijo nova delovna me-
sta. 

Še ne dolgo nazaj so bile vse tri pla-
nine usmerjene v predelavo mleka v 
mlečne izdelke. Danes to tradicijo 

ohranjajo na Idrski planini, kjer je 
mogoče izdelke tudi kupiti. Na plani-
ni Svino in Sužid pa se pasejo krave 
dojilje. Glede na to, da imamo v 
Zgornjem Posočju zelo dolgo tradi-
cijo sirarstva in vsem poznan sir tol-
minc, je smiselno razmišljati v smeri 
večjega razmaha reje goveda za 
proizvodnjo mleka.

Gospodarji matajurških planin s tem 
projektom še niso rekli zadnje bese-
de. Na planine se vrača življenje, 
kar je najpomembnejše. S tem se 

ohranja kulturna dediščina, živa de-
diščina pa v vseh nas budi pripa-
dnost in krepi naše korenine.  
Besedilo in foto: Peter Domevšček 

NOVE OZNA^EVALNE TABLE 
NA VSTOPIH V TRIGLAVSKI 
NARODNI PARK
Bled – V začetku junija so bile ob 
državnih cestah na mejah Trigla-
vskega narodnega parka postavlje-
ne nove označevalne table za zava-

rovano območje narave – Triglavski 
narodni park. Nove table so posta-
vljene na osnovi Pravilnika o pro-
metni signalizaciji in prometni 
opremi na javnih cestah, po kate-
rem smejo v cestnem svetu in varo-
valnem pasu (15 m) stati le v tem 
pravilniku natančno določene ozna-
ke. Označevalne table za zavarova-
na območja narave v Sloveniji so 
oblikovno in barvno poenotene.

Direkcija RS za ceste je javni za-
vod Triglavski narodni park po-

EPIcenter, letnik IX, {t. 7–8, 2008



EPIcenter, letnik IX, {t. 7–8, 2008

( 11 )

nje. Od avgusta dalje bomo na novi 
lokaciji, za selitev pa smo izbrali po-
čitniški mesec v prepričanju, da bodo 
tako jeseni stvari že normalno tekle.

Zdravstveni dom
Gradbeno-obrtniška dela v Zdra-

Amaterski oder v naročju Krna, Ko-
tarski dnevi so postregli z mnogimi 
dogodki in predstavili nekaj znanih 
ustvarjalcev kulturne dediščine, de-
javnosti Ustanove “Fundacije poti 
miru v Posočju” in Kobariškega mu-
zeja so že dolgo del kulturne ponud-

okviru 7. Poletnega orgelskega ciklusa 
Slovenskega orgelskega društva, za 
vse ljubitelje večernih zabav pa skrbi 
igralniško-zabaviščni center v Starem 
selu, kjer ne manjka spektaklov, za-
bave in plesa.

Še marsikaj bo treba postoriti, da 

želim prijetne počitnice, kar je že 
prava loterija. Na slovenski obali nas 
presenetijo fekalije v vodi, na Hrva-
škem razsajajo požari in salmonela, 
v Grčiji potresi … Res sem malo pe-
simistično nastrojena, nas pa pozitiv-
na naravnanost pripelje naravnost tja, 

V ZDRAVSTVENEM DOMU KOBARID bodo gradbeno-obrtniška dela končana septembra, 
sledili pa bosta še opremljanje in zunanja ureditev objekta. Foto: Špela Kranjc

Utrinki

ZAČETEK LETOŠNJEGA POLETJA je na Kobariškem prvič zaznamoval tudi adrenalinski vik-
end, ki so ga organizatorji poimenovali Outdoor Show. Foto: Janez Trtnik.

kjer moramo biti. Pa lepo se imejte, 
prav zares.
Nada Pajntar, Občina Kobarid

Pridru`ili so se Skupnosti 
ob~in Slovenije

Svetniki in svetnice kobariškega 
občinskega sveta so potrdili predlog 
sklepa o pristopu k Skupnosti občin 
Slovenije (SOS). Občina Kobarid je 
tako postala 149. članica skupnosti, 
v katero sta vključeni tudi njeni so-
sednji občini, Bovec in Tolmin.

SOS je največje združenje sloven-
skih občin, ki deluje že od leta 1992 
in “pokriva” skoraj 1,7 milijona drža-
vljank in državljanov. Njeno predsed-
stvo sestavljajo tri sekcije, in sicer 
sekcija mestnih občin, sekcija občin 
s sedeži upravnih enot ter sekcija 
ostalih občin. Za posamezna podro-
čja so določene komisije in delovne 
skupine, ki obravnavajo strokovna 
vprašanja. SOS aktivno sodeluje s 
pristojnimi ministrstvi in drugimi dr-
žavnimi organi.

Sicer pa v Sloveniji deluje tudi 
Združenje občin Slovenije (ZOS), v 
katerega je bila kobariška občina že 
včlanjena. Ker ima vsako od omenje-
nih združenj svoje prednosti, se ve-
dno več občin odloča tako za član-
stvo v SOS kot ZOS, saj njuna spoji-
tev ni predvidena.
Po gradivu za sejo povzela: Špela 
Kranjc

vstvenem domu Kobarid bodo kon-
čana septembra, nato pa bosta na 
vrsti opremljanje in zunanja ureditev. 
Prepričana sem, da imamo vsi poča-
si dovolj dejstva, da bolniki in zdra-
vstveno osebje že nekaj let vedrijo v 
stavbi z varovanimi stanovanji. Pri-
hodnje leto se bomo v Kobaridu ve-
selili novega zdravstvenega doma in 
neprijetnosti, ki smo jim bili priča 
vsa ta leta, bodo počasi utonile v po-
zabo.

Poletna prireditvena 
dejavnost

Kar nekaj dogodkov je zaznamo-
valo začetek poletja – od Kobariškega 
sejma do adrenalinskega vikenda 
Outdoor show. Na Drežniškem je 
množico ljudi privabil tradicionalni 

bomo s pravo vsebino oživili osrednji 
kobariški trg, da bo poletje za doma-
čine in turiste bolj zanimivo.

Veliko nas je, ki se že pripravljamo 
na jesensko dogajanje, saj nas sep-
tembra čaka praznovanje 65. obletni-
ce Kobariške republike, oktobra pa 
občinski praznik z množico dogod-
kov ter podelitvijo nagrad in priznanj 
zaslužnim občankam in občanom.

Razveseljivo je dejstvo, da se je 
letos presenetljivo veliko mladih od-
ločilo za poroko in Dom Andreja 
Manfrede, ki ima med status poročne 
dvorane, je gostil že kar nekaj parov. 
Veselimo se z njimi in pričakujemo, 
da bodo poskrbeli, da bodo tukajšnji 
rodovi še dolgo v ponos svoji doli-
ni.

Tr`nica v Kobaridu
September prinaša urejanje prosto-

ra za tržnico, ki je v Kobaridu še 
nimamo. Ob sofinanciranju Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano bomo dobili urejen prostor 
na osrednjem kobariškem trgu (ob 
cerkvi), kjer bodo lokalni prebivalci 
in drugi ponudniki prodajali svoje 
izdelke. Na tržnici bodo dobrodošli 
vsi, vrtičkarji in večji kmetje, sadjar-
ji in čebelarji, sirarji, drobni obrtniki 
in turistični ponudniki.

Poletje bo še kakšen mesec kazalo 
svoje “zobke” in samo upamo lahko, 
da nam bo vreme naklonjeno. Vsem 

be tukajšnjih krajev, mag. Boštjan 
Kravanja iz Kobarida je predstavil 
svoj knjižni prvenec Sveti svet, v so-
delovanju s Posoškim razvojnim cen-
trom smo na prostem, med Domom 
Andreja Manfrede in kobariško 
osnovno šolo, postavili razstavo Na-
ravna gradnja nekoč in danes, po 
vaseh pa razveseljujejo vaški dogod-
ki s kulturnim in zabavnim progra-
mom, ki jih pripravljajo turistična in 
kulturna društva ter vaške skupnosti. 
Planinski pohodi in izleti so v veselje 
mnogim ljubiteljem planin, kolesar-
stvo pa na zanimivih poteh pridobiva 
na veljavi. Drežniška cerkev je zazve-
nela ob izvrstnem muziciranju Mar-
ka Kanalca iz Drežnice in Jerneja 
Mazeja iz Slovenj Gradca, ki sta svo-
jo virtuoznost na orglah pokazala v 

zvala, da odstrani dosedanje ozna-
čevalne table v obliki kozolca, ki so 
jih postavili ob ustanovitvi TNP pred 
dobrimi 25 leti. Ob tem velja pove-
dati, da so bili kozolci postavljeni le-
vo in desno ob cestah, ki vodijo v 
park, parcelna meja parka pa ob 
njegovi ustanovitvi leta 1981 še ni 
bila določena. Nove table so posta-
vljene natančno na parcelno mejo 
TNP oziroma od nje zaradi varnosti 
in cestno-prometnih predpisov od-
stopajo največ 100 metrov. 

Nove table ne prehitevajo postopka 
spremembe Zakona o TNP, temveč 
le sledijo predpisom in ureditvam ob 
cestah, ki veljajo v Republiki Slove-
niji. Za vse nas so nekaj novega, na 
vsak način so vidne in jasne. Prepri-
čani smo, da bodo tudi nove ozna-
čevalne table na vstopih v TNP pri-
pomogle k večji razpoznavnosti par-
ka ter nenazadnje prispevale k po-
menu in namenu edinega sloven-
skega narodnega parka.
mag. Martin Šolar, TNP
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Ob~ina Tolmin
Zelena lu~ za gradnjo glas-
bene {ole in obnovo ceste

V sredini junija so na Občini Tol-
min podpisali pogodbi za gradnjo 
glasbene šole in obnovo ceste med 
Tolminom in Volarji.

Z obnovo obstoječega dvoranskega 
dela in novogradnjo na več kot 1000 
m2 velikem zemljišču nekdanjega 
Doma Jugoslovanske ljudske armade 
(JLA) v Tolminu bodo rešili že nekaj 
desetletij dolgo prostorsko stisko 
glasbene šole. Investicijski stroški 
projekta znašajo več kot 1,6 milijona 
evrov. Večino bo pokrila občinska 
blagajna, nekaj manj kot pol milijona 
bo zagotovila država oz. Ministrstvo 
za šolstvo in šport, dobrih 80.000 
evrov pa Državna tehnična pisarna, 
saj je bil dvoranski del Doma JLA, ki 
ga je občina z menjalno pogodbo 
lani pridobila od države, poškodovan 
v potresu leta 1998.

Z adaptacijo dvoranskega dela bo-
do pridobili prostor, namenjen prire-
ditvam in pihalnemu orkestru, novo-
gradnja pa bo namenjena pouku 
različnih glasbil, solopetju, skupin-
skemu pouku in upravnim prosto-
rom. 

Projektno in investicijsko doku-
mentacijo je izdelal Projekt iz Nove 

Iz ob~inskih uprav

Gorice v sodelovanju z Državno teh-
nično pisarno, za gradbena, obrtni-
ška in inštalacijska dela pa je bilo 
izbrano podjetje SGP Zidgrad iz Idri-
je. Pogodbena vrednost omenjenih 
del znaša več kot 1,2 milijona evrov, 
dela pa morajo biti zaključena v dru-
gi polovici leta 2009. Opremo bodo 
nabavili naknadno, učenci pa naj bi 
se glasbenih veščin v novih prostorih 
začeli učiti v drugi polovici leta 2010.

Občina Tolmin bo svoja proračun-
ska sredstva namenila tudi obnovi 
šestkilometrskega odseka ceste Tol-
min–Kamno–Kobarid, in sicer med 
Tolminom in Volarji. Zanjo je junija 
pridobila naravovarstveno soglasje, 
saj gre za poseg v območje Nature 
2000. Na 37 lokacijah bodo obnovili 
podporne in oporne zidove ter cestne 
krone in asfaltirali cesto na območju 
posega. Skupna vrednost investicije 

znaša skoraj milijon evrov, slabih 
700.000 evrov pa bo v dveh letih pri-
speval Evropski sklad za regionalni 
razvoj, saj je občina uspešno kandi-
dirala na drugem javnem razpisu 
Regionalnih razvojnih programov za 
obdobje 2007–2013. Obnovo ceste bo-
sta izvajala Cestno podjetje Gorica in 
SGP Zidgrad. 
Jerneja Kos

Nadomestni mandat NSi 
Mitji Gabr{~ku

Tolminski občinski svet je 8. julija 
dobil novega člana. Svetnika Nove 
Slovenije (NSi) in predsednika Komi-
sije za statutarno pravna vprašanja 
Ivana Rutarja, ki je županu Urošu 
Brežanu v začetku junija podal od-
stopno izjavo, bo do konca mandata 
nadomestil njegov strankarski kolega 
Mitja Gabršček. 

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja je odstop 
obravnavala na svoji seji 19. junija, 
nato pa skladno z zakonodajo Občin-
skemu svetu Občine Tolmin predla-
gala sprejem ugotovitvenega sklepa o 
Rutarjevem predčasnem prenehanju 
mandata. Občinska volilna komisija 
je nato pregledala rezultate lokalnih 
volitev pred dvema letoma za listo 

Utrinki

Z JULIJEM SO ZABRNELI STROJI tudi ob stavbi nekdanjega Doma JLA v središču Tolmina, 
kjer bo v šolskem letu 2010/11 v novih prostorih s poukom začela Glasbena šola Tolmin. Foto: 
Špela Kranjc

BOGASTVO OKUSOV
Most na So~i – Pod naslovom Od 
izvira do izliva je Turistična zveza 
Gornjega Posočja (TZGP) letos že 
tretjič organizirala prireditev odprte-
ga tipa, ki sicer poteka kot srečanje 
turističnih in drugih društev, turistič-
nih podmladkov in pro loco, ki delu-
jejo vzdolž reke Soče in ob mejah. 
Tokrat smo 22. junija za rdečo nit te-
matskega popoldneva izbrali ime 
Bogastvo okusov.

Cilj omenjene prireditve je oceniti in 
promovirati gastronomsko, enolo-
ško, kulturno in etnološko dediščino 
ter ohranjati identiteto lokalnih okolij. 
Z razstavami, izdelki in prodajno po-
nudbo pridelkov s ciljem promocije 
zdrave hrane se je na t. i. tržnici 
okusov predstavilo 27 turističnih 
društev in zvez. Od teh jih šest pri-

haja iz zamejstva, sedem je turistič-
nih podmladkov osnovnih šol in vrt-
cev, predstavili pa so se še številni 
drugi razstavljavci – ekopridelovalci, 
ponudniki integrirane pridelave, če-
belarji, sirarji, vinarji, žganjarji, zeli-
ščarji.

Obiskovalci so lahko poskusili števil-
ne domače dobrote, kot so oreho-
va, pehtranova, skutna in potratna 
potica, furlanska gubana, zavitki, 
graparska budla, ocvirkovica z ze-
lenjavo, frika in polenta ter dobrote 
iz Vipavske doline. Turistični pod-
mladki so pripravili libeliško trento, 
tj. poseben kruh z zelišči ali ocvirki, 
goriške vrtnice kot peciva ali predje-
di ter istrsko pinco in torto s sivkini-
mi cvetovi. V zeliščnem kotičku smo 
ponujali zeliščne čaje, kekse z zeli-
šči, čemažev namaz ter česnov in 
zeliščni kruh.

Med pijačami smo predstavili briška, 
furlanska, kraška in istrska vina, na-
ravna žganja in vojaški čaj z rumom 
ter Dicovo vodo, ki izvira blizu Klavž. 
Ob vodeni degustaciji sirov so obi-
skovalci spoznali kriterije za ocenje-
vanje sirov iz kravjega, ovčjega in 
kozjega mleka, predstavili pa so tudi 
recepte tradicionalnih jedi Baške 
grape in pred kratkim izdano knjigo 
Jedi na Kobariškem.

Obiskovalci so si lahko ogledali tudi 
stare kobariške panje, koše, tj. 
predhodnike panjev, pletene iz sla-
me, vej ali praproti, ki so zadelani z 
ilovico, prve lesene panje, imenova-
ne kranjiči, pa tudi žganjekuho.

Kulturni program so popestrili z ljud-
skimi pesmimi na temo hrane in pija-
če, predstavili smo tudi projekt 
Zdravo življenje, najmlajši pa so se 
lahko udeležili delavnice izdelovanja 

košaric in posodic ter igrice Zmaj-
ček v kuhinji. 
Mojca Rutar, predsednica TZGP

SPET JE ZADI[ALO PO 
PEKOVSKIH DOBROTAH
Ampezzo – V tem italijanskem me-
stecu v Karniji se vsako leto prvo 
nedeljo v juniju odvija tradicionalni 
Praznik kruha in pekarstva. Orga-
nizator sejemske prireditve je doma-
če turistično društvo Pro loco Tini-
sa Ampezzo, ki je k sodelovanju 
povabilo tudi Turistično zvezo Gor-
njega Posočja (TZGP).

Pobuda za prireditev, ki je letos po-
tekala že 13., je nastala iz želje pou-
dariti pomen kruha kot osnovnega 
živila v kulturi prehranjevanja. Na tr-
žnici tako predstavljajo kruh v vseh 
njegovih različnostih, oblikah in 
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kandidatov Nove Slovenije (NSi) v 2. 
volilni enoti in ugotovila, da mandat 
preide na Mitjo Gabrščka iz Volč, kar 
so na zadnji seji pred poletnim od-
morom potrdili tudi svetniki in sve-
tnice. Na čelu Komisije za statutarno 
pravna vprašanja je Rutarja nadome-
stila Mercedes Fratnik (NSi).
Po gradivu za sejo povzela: Špela 
Kranjc

Tudi letos so skakali v So~o
Tekmovalci svetovnega pokala v 

skokih z velikih višin, ki že 21. leto 
poteka v okviru Evropske zveze mor-
skih športov Fedemar, so se tudi 
letos pognali v hladno Sočo. Potem 
ko je eno od tekem v letih 2005 in 
2006 že gostil Kanal ob Soči in so 
lani najboljši skakalci nastopili na 
Bledu in v Kobaridu, so se tokrat na 
LTO Sotočje z organizacijo spopadli 
ob pomoči Turističnega društva 
Most na Soči in Krajevne skupnosti 
Most na Soči. Ker višina tamkajšnje-
ga mostu za tovrstno tekmovanje še 
zdaleč ni zadoščala, so nanj postavi-
li še 15-metrsko skakalnico, tako da 
so se tekmovalci v vodo pognali z 
višine 23,6 metra.

Pravila tekmovanja namreč določa-
jo, da se skače z višin med 22 in 28 
metrov, rešitev za pripravo mostarske 
skakalnice je predlagal projektant 
Danilo Magajne iz Solkana. Iz Čez-
soče so tako pripeljali šest 16-metr-
skih smrekovih hlodov in pod vod-
stvom Sergeja Manfrede, Egona Pa-
všiča in Tadeja Mavrija v pičlih 
nekaj dneh na platoju ob jezeru zgra-
dili 14-tonsko dih jemajočo konstruk-

cijo, ki so jo v treh urah postavili na 
most. Od 25. julija popoldne do zgo-
dnjih jutranjih ur 28. julija je bil za-
radi varnosti most čez Sočo zaprt za 
ves promet.

Kot je povedal predsednik organi-
zacijskega odbora, tolminski župan 
Uroš Brežan so se za projekt odloči-

njegovem ambient na Mostu na Soči 
čudovit, prizorišče lahko sprejme ve-
liko gledalcev, nenazadnje pa ima 
kraj tudi dolgo tradicijo v skokih z 
mostu.

V 22 metrov globoko jezero se je 
najprej na sobotnem treningu in na-
to v dveh serijah nedeljskega tekmo-
vanja pognalo 13 skakalcev iz 11 
držav, predtekmovalec pa je bil – po-
leg nekaj domačih skakalcev v vodo, 
ki so skočili z nižjih odskočišč – že 
znameniti 72-letni Tržačan Pino Au-
ber. Povedal je, da je bil izjemno 
počaščen, ker so ga izbrali za pred-
tekmovalca. Pri skokih se namreč 
zelo zabava, zadnja leta pa tekmuje 
tudi na evropskih in svetovnih prven-
stvih veteranov.

Sodniki so sicer najbolje ocenili 
predstavo Sergeja Zotina iz Rusije, 
tudi lanskoletnega zmagovalca tako 
tekme v Kobaridu kot skupnega se-
števka svetovnega pokala. Na drugo 
mesto se je uvrstil Ukrajinec Andrij 
Ignatenko, tretji pa je bil Francoz 
Cyrille Oumedjkane. Zotin je bil nad 
Mostom na Soči navdušen, posebej 
všeč sta mu seveda bila most in ču-
dovito jezero pod njim. Povedal je še, 
da se v Slovenijo vedno rad vrne, saj 
so ljudje tukaj zelo prijazni. Ignaten-
ko je pojasnjeval, da temperatura 
vode zanj ni tako pomembna, le pri 
skokih v bolj hladno imajo tekmoval-
ci več dela, da ogrejejo mišice. Ame-
ričan Kent De Mond je pri 25 letih 
novinec v tej karavani in je na Mostu 
na Soči z veseljem skakal predvsem 
zaradi tamkajšnjih mer, saj sam na-

vadno skače z ozkih odskočišč v prav 
tako ozke bazene. Vsekakor v sloven-
skih vodah izjemno uživa, saj so po 
njegovem videti res čiste in ležijo v 
lepem okolju.

Ker so takšne prireditve – sploh na 
vrhuncu turistične sezone – zelo po-
membne za promocijo celotne desti-
nacije, so organizatorji v program 
vključili tudi spremljevalno dogaja-
nje, v katerega so vpletli lokalno tu-
ristično ponudbo. Tako sobotni tre-
ning kot nedeljska tekma pa sta se 
zaključila s poletnima zabavama ob 
jezeru, ki sta ju žal za odtenek ska-
zili večerni plohi. Organizatorji leto-
šnjih skokov si vsekakor želijo, da bi 
ena od tekem tudi prihodnje leto go-
stovala na Mostu na Soči. Kot je po-
vedal organizator gradnje skakalnice 
Rajko Leban, bodo lahko uporabili 
kar isto konstrukcijo, če se bo ta le 
izkazala kot dovolj toga in bo presta-
la zimo na prostem.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Dela na cestah zahtevajo 
potrpe`ljivost ob~anov

Zadnje mesece na cestah v tolmin-
ski občini potekajo številna dela, za-
to so zastoji, ki jih povzročajo sema-
forji in delne ali občasne popolne 
zapore, velikokrat vzrok za slabo vo-
ljo voznikov. Župan Uroš Brežan 
pravi, da tovrstni projekti s seboj ve-
dno prinašajo nekatere probleme, 
zato bomo morali občani še malo 
potrpeti. “Ko bodo projekti, s katerimi 
gradimo in urejamo infrastrukturo, 
zaključeni, bodo pogoji za življenje in 

li šele v začetku julija, medtem ko 
jim prvotni načrt – da bi tekmovanje 
izvedli v okviru prireditve Noč na 
jezeru – ni uspel. Fedemarjev pred-
stavnik za Slovenijo in podpredse-
dnik zveze Miran Ipavec je povedal, 
da izvedbo tekme vsako leto najprej 
ponudijo krajem, ki so jo gostili že 
leto poprej, vendar se Kobarici letos 
zanjo niso odločili. Vsekakor je po 

Utrinki

MOST ČEZ SOČO je bil v dneh tekmovanja 
višji za celih 15 metrov, z najvišjega odskoči-
šča pa so se pognali le najbolj izkušeni ska-
kalci.

kombinacijah z drugimi živili. Čeprav 
je enostaven za pripravo, nam vzbu-
ja spoštovanje do hrane in tradicije. 
Ob sveže pečenem, dišečem kruhu 
se v nas prebuja nostalgija po nek-
danjem umirjenem tempu življenja, 
ki je stoletja potekalo v sožitju z na-
ravo in v odvisnosti od nje. Spomi-
njamo se življenja, povezanega s 
trudom, garanjem, a z ljubeznijo do 
zemlje in do domačega ognjišča. 

Razstavno-promocijska prireditev se 
je odvijala v starem mestnem jedru. 
K sodelovanju so povabili peke, sla-
ščičarje in društva iz Karnije, Trbiža 
in Vidma. TZGP je sodelovala kot 
gostja iz Slovenije, prireditve pa so 
se udeležili tudi predstavniki s Hrva-
ške. Za razstavno stojnico TZGP so 
različne vrste kruha, drobnega peci-
va in potice pripravile članice Dru-
štva podeželskih žena Gornjega Po-

sočja Gizela Kenda, Tončka Cvek 
in Majda Pavšič, ki je predstavljala 
način peke in vrste domačega peci-
va, spekla pa je tudi veliko pleteni-
co. Po dopoldanski nedeljski maši 
je sledilo blagoslavljanje kruha, ko 
se je zbralo tudi največ obiskoval-
cev.

Mateja Čujec iz Poljubinja se je pri-
reditve udeležila kot informatorka, ki 
je gostom posredovala različne turi-
stične informacije o Posočju, pred-
vsem o kolesarskih in tematskih po-
teh, športih v naravi, kampih in eko-
loških kmetijah. Spremljajoči pro-
gram so sestavljali posveti, slikarska 
razstava, kulturni nastopi in vožnje s 
kočijo. Organizator pa je izvedel tudi 
ocenjevanje kruhov in tekmovanje 
za najbolj originalno “skulpturo”.
Mojca Rutar

V AMPEZZU VSAKO LETO PRVO NEDELJO V JUNIJU tradicionalno zadiši po kruhu in drugih 
pekovskih dobrotah. Foto: Mateja Čujec
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vožnjo gotovo boljši,” obljublja.
V Podbrdu so delavci najprej asfal-

tirali cestišče v zgornjem delu naselja 
proti Petrovemu Brdu, nato pa je bil 
na vrsti še del ceste, ki pelje mimo 
objektov nekdanje tovarne Bača Pod-
brdo. Zaključuje se investicija med 
Grahovim ob Bači in Koritnico. Po 
informacijah, ki jih je Brežan prejel 
z Direkcije RS za ceste (DRSC), se je 
zavleklo zaradi dodatnega posega – 
miniranja, ki ga je bilo treba izvesti 
nad cesto. Kot je še povedal, je bil to 
zelo težak projekt. “Predlogi so bili 
celo, da bi cesto zaprli in naredili 
ponovno obvoz skozi Zakojco, a mi-
slim, da je sedanja rešitev s semafor-
jem in občasnimi popolnimi zapora-
mi kljub vsemu boljša.”

Poleg še nekaterih manjših pose-
gov na dotrajanem asfaltu pa se na 
cesti skozi Baško grapo začenja nov 
projekt, in sicer urejanje ceste skozi 
Klavže. Prvi korak, rušenje stare in 
zapuščene stanovanjske hiše, so iz-
vajalci že naredili, projekt pa naj bi 
končali še letos. 

Je pa že končana rekonstrukcija 
nevarnega križišča v Bači pri Modre-
ju, s katero nekateri niso zadovoljni. 
Okoliške prebivalce moti javna raz-
svetljava, manjka jim avtobusno po-
stajališče v smeri proti Ljubljani, 
nekateri vozniki pa pogrešajo še levi 
odstavni pas za zavijanje v Baško 
grapo. Za pojasnila smo prosili župa-
na, ki je  povedal, da bi – če bi žele-
li urediti tudi avtobusno postajališče 
v smeri proti Ljubljani – morali širiti 
cesto in za dosego statične stabilno-

Utrinki

OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA SUBVENCIONIRANJE 
OBRESTNE MERE

Občina Tolmin je 29. julija objavila Javni razpis za dodelitev kreditov s 
subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodar-
stva v občini Tolmin v letu 2008. Predmet razpisa so sredstva Banke Koper 
in občinska proračunska sredstva, ki so namenjena dodeljevanju dolgoroč-
nih kreditov, za katere bo občina v letu 2008 sofinancirala obrestno mero. 
Skupna višina razpisanih sredstev oziroma kreditni potencial znaša 586.571 
evrov, občinski proračun pa za subvencijo obrestne mere letos namenja 
10.000 evrov. Upravičeni stroški investicij, za katere je možno dodeljevati 
kredite, so: stroški nakupa zemljišč, stroški nakupa, graditve, rekonstruk-
cije ali adaptacije poslovnih prostorov ter stroški nakupa opreme – osnovnih 
sredstev. Sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovni prostor oziroma 
mesto investicije mora biti na območju občine Tolmin. 

Celotno besedilo razpisa, iz katerega so razvidni tudi ostali pogoji, je 
objavljeno na 37. strani te številke EPIcentra, interesenti pa bodite pozorni 
na zadnji rok za oddajo vloge – 10. december 2008 do 12. ure. Razpisni 
obrazci so na voljo na spletni strani Občine Tolmin www.tolmin.si.

EDEN NAJBOLJ ZAHTEVNIH PROJEKTOV NA CESTAH V TOLMINSKI OBČINI je urejanje 
ceste med vasema Grahovo ob Bači in Koritnica, ki bo po končanih delih v večini precej širša in 
bolj varna.

sti graditi na t. i. pilotih, vse stroške 
pa bi morala pokriti občina, kar bi 
bil zanjo precejšenj zalogaj. Ali je v 
nekem križišču potreben zavijalni 
pas, se po Brežanovih besedah  do-
loča na podlagi štetja prometa. V 
skladu s temi podatki so na DRSC pri 
projektiranju prišli do zaključka, da 
po normativih levi zavijalec za Baško 
grapo v tem križišču ni potreben. 
Tudi zato, ker bi to znatno podražilo 
investicijo, saj bi tudi tukaj morali 
širiti cesto in precejšen del graditi na 
pilotih. “Občina Tolmin je sicer izra-
zila svoje želje, vendar so končne 
odločitve stvar investitorja,” je še ra-
zložil župan Brežan. 

Investitor pa je bila občina pri po-
pravilu dotrajanega vodovoda skozi 
središče Tolmina. Ker je vodovodna 
cev puščala in so morali lani naspro-
ti bencinskega servisa kar dvakrat 
kopati v cesto in omenjeno cev po-
pravljati, je občina v letošnjem pro-
računu namenila denar za njeno 
zamenjavo. Dela so v nekaj dneh – z 
vmesno prekinitvijo zaradi gneče v 
času Metalcampa – izvedli delavci 
Komunale Tolmin. Nekaj je bilo sicer 
zapletov zaradi nenamerno pretrga-
nih telefonskih kablov, za kar so bili 
po pojasnilih direktorja komunalnega 
podjetja Bertija Rutarja krivi nena-
tančno izdelani stari načrti omrežja, 
vendar so jih dokaj hitro rešili.

Obenem so v Tolminu končno pre-
plastili še dotrajano cestišče od se-
maforiziranega križišča proti obrtni 
coni Na Logu. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

GIMNAZIJI TOLMIN IN TKK 
SRPENICA ZLATO PRIZNANJE 
IZ KEMIJE
Tolmin – Na Gimnaziji Tolmin že 
vrsto let deluje kemijski krožek, dija-
ki in dijakinje sodelujejo na tekmova-
njih iz znanja kemije, s svojimi razi-
skovalnimi nalogami pa tudi na tek-
movanju mladih raziskovalcev. Prav 
na slednjem je v letošnjem šolskem 
letu mladi raziskovalec Matija Uršič 
dosegel zlato Preglovo plaketo. 

Njegova naloga z naslovom Elektro-
membranska izmenjava natrijevih 
ionov z vodikovimi v koncentrirani 
vodni raztopini natrijevega sulfata 
(VI) je bila izdelana v sodelovanju s 
podjetjem TKK Srpenica, in sicer 
sta pri njej sodelovala tako dr. Luka 
Zevnik iz TKK Srpenica kot profe-
sorica Ljuba G. Pištan iz Gimnazije 
Tolmin.

Odličnim dosežkom tolminskih gim-
nazijcev na področju naravoslovja 
so se v juniju pridružili še Rok Šturm 
in Monika Humar s srebrnim ter 
Špela Svetičič in Sanda Kaučič z 
bronastim priznanjem na državnem 
tekmovanju iz znanja biologije. S 
tekmovanja v poznavanju nemškega 
jezika pa so se s priznanjem vrnile 
dijakinje Daniela Purgar, Vida Li-
pušček in Monika Humar.
Branka Hrast Debeljak, Gimnazija Tolmin

IZA FURLAN MED 
NAJBOLJ[IMI MLADIMI 
RECITATORJI
Most na So~i – Šestošolka Iza Fur-
lan je izredno nadarjena recitatorka. 
Vključena je v recitacijski krožek in 
že vrsto let nastopa na vseh šolskih 
in javnih prireditvah v lokalnem oko-
lju, kjer vidno izstopa s svojo dožive-

DIJAKI IN DIJAKINJE TOLMINSKE GIMNAZIJE imajo že vrsto let možnost obiskovati kemij-
ski krožek. Foto: arhiv gimnazije
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to interpretacijo. Letos se je z men-
torico, učiteljico slovenščine Dani-
co Taljat odločila, da bo svojo na-
darjenost preizkusila tudi v širšem 
slovenskem prostoru. Prijavila se je 
na razpis za mlade slovenske pesni-
ke in recitatorje, imenovan Županči-
čeva frulica. Projekt  že 18. leto za-
pored organizira Zavod za izobra-
ževanje in kulturo Črnomelj, le-
tos tudi v sodelovanju z Ministr-
stvom za šolstvo in šport.
Letošnje tekmovanje je potekalo v 
znamenju 130. obletnice rojstva pe-
snika Otona Župančiča, zato so 
recitatorji lahko izbirali med petimi 
ponujenimi njegovimi pesmimi. Iza 
se je odločila za znano pesem Cici-
ban Cicifuj. Na razpis se je prijavilo 
45 recitatorjev iz 28 slovenskih 
osnovnih šol (OŠ), predizbori pa so 
potekali sredi maja na OŠ Pirniče, 
OŠ Ptuj in OŠ Novo mesto. Strokov-

na komisija, ki so jo sestavljali dram-
ska igralka in voditeljica Violeta To-
mič, mladinska knjižničarka in pra-
vljičarka Breda Kočevar ter kompa-
rativistka in profesorica slovenskega 
jezika Helena Vukšinič, je v izbor 
petih najboljših uvrstila tudi Izo Fur-
lan iz OŠ Dušana Muniha Most 
na Soči.
Zaključna prireditev je bila 11. junija 
v Vinici, kjer se je predstavilo pet 
najboljših slovenskih osnovnošol-
skih in pet najboljših srednješolskih 
pesnikov, ponovno pa je pred komi-
sijo nastopilo pet izbranih finalnih re-
citatork. Vse so bile odlične in vodja 
strokovne komisije  Violeta Tomič jih 
je označila kot “jagodni izbor naj-
boljših slovenskih mladih recita-
torjev, zato so pravzaprav vse 
zmagovalke, saj je izredno težko 
izbrati, kdo od najboljših je še 
boljši”. Komisija je glavno nagrado, 

pastirski rog, podelila Jelici Panto-
vić iz OŠ Turnišče za recitiranje pe-
smi Povabilo. Verzi iz te pesmi so 
bili tudi nekakšno vabilo na zaključ-
no prireditev v Vinico: “Stari prijate-
lji, pravo poštenje, pridite, pridite 
k nam na proščenje!” Iza Furlan pa 
je bila po mnenju poslušalcev, tudi 
vidnih slovenskih kulturnikov in ume-
tnikov, v samem vrhu med najboljši-
mi. Dobila je številne pozive, naj 
svojo nadarjenost razvija še naprej.
Po kulturni prireditvi je bil organizi-
ran še ogled Vinice, Župančičeve 
rojstne hiše ter pogostitev za vse na-
stopajoče in njihove spremljevalce. 
Organizacija je bila odlična, organi-
zatorji pa prijazni in gostoljubni. Mla-
di pesniki in recitatorji bodo k njim 
gotovo še radi prišli, saj je tovrstnih 
priložnosti zlasti za podeželske otro-
ke premalo.
Danica Taljat, mentorica

MOSTARSKA OSNOVNOŠOLKA IZA FUR-
LAN je nastopila na finalni prireditvi Župan-
čičeve frulice 2008. Foto: Marjan Rodman

nju v mednarodne projekte. Letos 
smo si za prednostno nalogo izbrali 
projekt Zdravo življenje, v okviru 
katerega izvajamo številne zanimive 
dejavnosti, s katerimi otrokom na 
prijeten način privzgajamo zdrave 
prehranske navade ter razvijamo od-
govoren odnos do narave in njenih 
bogastev.

Seveda ne pozabljamo na druge po-
membne dejavnosti. Še posebej pe-
stri so naši nadstandardni programi. 
V letošnjem šolskem letu smo uspe-
šno realizirali plavalni tečaj v Bohi-
nju, ki se ga je pod vodstvom učite-
ljev Darje Sivec in Luke Mrakiča 
udeležilo kar 24 otrok. Že drugič 
smo organizirali naravoslovni tabor 
na ekokmetiji Pri Flandru v Zakojci, 
kjer so otroci dobivali prve izkušnje 
z delom na kmetiji.

Skozi vse leto se udeležujemo raz-
ličnih natečajev, s katerimi še doda-
tno bogatimo življenje in delo v vrt-
cu. Tako smo se v Novi Gorici ude-
ležili Dnevov zaščite in reševanja 
ter aktivno sodelovali na natečaju 
Naravne in druge nesreče. Upra-
va RS za zaščito in reševanje je 
Tarasu Ozebku podelila priznanje 
za sodelovanje in nagrado. Državna 
komisija je izbrala pet likovnih izdel-
kov in pri izboru upoštevala starostni 
stopnji primeren likovni izraz, skla-
dnost likovne tehnike in likovno izvir-
nost. Na regijski ravni si je nagrado 
prislužil Žan Munih. Kot najbolj akti-
ven vrtec pri tem natečaju smo si 
prislužili še dodatno nagrado, pred-
stavo Lutkovnega gledališča Fru-
Fru iz Ljubljane Pikec Ježek in ga-
silko Jež.

Strokovne delavke vrtca že načrtuje-
mo program za naslednje šolsko le-

to. Z veliko dobre volje in znanja bo 
tako za otroke kot za njihove starše 
zagotovo še bolj pester.
Irena Kovačič, vodja vrtca

23. SRE^ANJE CICIBANOV 
PLANINCEV
Most na So~i – Letošnje srečanje 
cicibanov planincev iz tolminskega 
in mostarskega vrtca je organiziral 
Vrtec Most na Soči v sodelovanju 
s Planinskim društvom Tolmin. 
Udeležilo se ga je 56 otrok ter devet 
mentoric planinskih skupin in vzgoji-
teljic.

Zbrali smo se na igrišču Vrtca Most 
na Soči. Za začetek nam je ravnatelj 
Branko Loncner predstavil film Ži-
veti z naravo – živeti zdravo. Spo-
znali smo gorske in gozdne živali in NA NATEČAJU NARAVNE IN DRUGE NE-

SREČE se je kot najbolj aktiven vrtec izka-
zal Vrtec Most na Soči, Taras Ozebek je pre-
jel priznanje in nagrado Ministrstva za obram-
bo, na regijski ravni pa si je nagrado prislužil 
Žan Munih (na sliki). Foto: arhiv vrtca

se nato odpravili na pohod. Pot nas 
je vodila čez Idrijco na Laze, kjer so 
nam gorski reševalci prikazali reše-
vanje v gorah. Tudi otroci so jim po-
magali in bili nad tem zelo navduše-
ni. V grmovju ob poti proti Postaji so 
se nam skrivali junaki iz pravljic ter 
nam nastavljali zanke in postavljali 
uganke. Poučili so nas o lepem od-
nosu do narave, varnosti in zdravju. 
Še malo hoje. Opazovali smo žele-
zniško postajo, vlake … Ustavili smo 
se na pokošenem travniku, kjer smo 
si odpočili, potešili lakoto in žejo ter 
poklepetali. Otroci so z zanimanjem 
opazovali staro vojaško utrdbo, ki se 
je mogočno dvigala pred nami. Tu 
sta nas pričakala alpinista, ki sta 
predstavila opremo in plezanje. Z vr-
ha sta nam prinesla culice s spomin-
skimi klobučki in bonboni ter nas z 

USPE[NI NA NATE^AJU 
NARAVNE IN DRUGE 
NESRE^E
Most na So~i – Smo vrtec pri OŠ 
Dušana Muniha Most na Soči, 
imamo tri homogene oddelke in tri 
kombinirane oddelke na podružni-
cah. Ker smo manjši vrtec, se mora-
mo toliko bolj potruditi, da izpeljemo 
vse tisto, kar od nas zahtevajo dr-
žavni dokument Kurikulum za vrt-
ce, otroci in seveda starši. Prizade-
vamo si zagotavljati pogoje, v katerih 
bodo otroci začutili ljubezen, toplino 
in varnost. Prihodnost vidimo v sle-
denju in sprejemanju najnovejših 
spoznanj, nenehnem izobraževanju, 
sodelovanju z okoljem in vključeva-

KAR 56 CICIBANOV PLANINCEV IZ TOLMINSKEGA IN MOSTARSKEGA VRTCA se je zbralo 
že na 23. srečanju, se lepo imelo in se veliko novega naučilo.  Foto: arhiv vrtca
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OSNOVNOŠOLKA NINA ČEBOKLI je na Mednarodnem tekmovanju kitaristov Morski festival 
kitare 2008 osvojila zlato priznanje in 2. nagrado. Foto: arhiv Glasbene šole Tolmin

MIHA KONAVEC (levo) IN JERNEJ GROSAR 
(desno) sta na letošnjem nagradnem nate-
čaju Izdelaj tehnični izdelek osvojila prvo in 
drugo mesto.

njimi razveselila. Sonce je že zašlo, 
ko smo se polni novih vtisov vrnili na 
železniško postajo, kjer so nas pri-
čakali starši.

Preživeli smo lepo, prijetno, ne pre-
več toplo popoldne, se družili, spo-
znavali novo okolico, doživljali nara-
vo z vsemi čutili, spoznali gorske re-
ševalce in alpiniste ter njihovo delo. 
Prihodnje leto bo srečanje potekalo 
v Tolminu.
Mentorice planinskih skupin iz Vrtca 
Most na Soči

NAJBOLJ[E JE SPREJEL 
@UPAN
Kobarid – Učence Osnovne šole 
Simona Gregorčiča Kobarid, ki 
so dosegli visoke dosežke na tek-
movanjih, učence, ki so bili v vseh 
razredih osnovne šole odlični, in ti-
ste z visokimi dosežki na glasbenem 
področju je 11. junija sprejel župan 
Občine Kobarid Robert Kavčič. 

Pozdravil jih je z lepim nagovorom in 
vsakega učenca obdaril s knjigo, po 
podelitvi pa so se vsi posladkali s 
torto. V vseh razredih osnovne šole 
so imeli odličen uspeh Alja Mohor-
čič, Andreja Kokošin, Klara Sabo-
tič, Urh Svetičič, Katarina Hudo-
bec, Darja Josić, Jerca Koren, 
Urša Koren, Tilen Rakušček, Ka-
tja Ručna in Jan Volarič. Na glas-

benem področju so visoke dosežke 
dosegli pozavnist David Miljančič, 
ki je na Tekmovanju mladih glas-
benikov RS prejel zlato priznanje in 
1. nagrado, kitaristka Nina Čebokli 
je na Mednarodnem tekmovanju 
kitaristov Morski festival kitare 
2008 osvojila zlato priznanje in 2. 
nagrado, klarinetist Maj Šavli pa se 
je na Mednarodnem tekmovanju 
Clarinet 2008 uvrstil na 2. mesto. 
Učenka Aneja Kutin je dosegla zla-
to in srebrno Cankarjevo priznanje 

na tekmovanju iz slovenščine, Meta 
Uršič  zlato priznanje iz matematike, 
Tilen Rakušček in Urh Svetičič pa
sta osvojila zlato Proteusovo priznanje.  
Mateja Matajurc, OŠ Kobarid

IZDELALA STA NAJBOLJ[A 
DVA IZDELKA
Kobarid – V sklopu letošnje 60. 
obletnice Tehniške založbe Slove-
nije je potekal tudi nagradni nate-
čaj, ki so ga poimenovali Izdelaj 

tehnični izdelek. Na njem sta se 
najbolje v državi odrezala prav učen-
ca kobariške osnovne šole Miha 
Konavec in Jernej Grosar, njun 
mentor pa sem bil učitelj mag. Bo-
jan Žagar. Miha je na podelitvi 15. 
junija osvojil prvo, Jernej pa drugo 
mesto, s čimer sta si prislužila na-
gradi podjetja Mibo modeli.
Besedilo in foto: mag. Bojan Žagar, 
OŠ Kobarid

Utrinki

VARNOST NA POLIGONU ZA 
VARNOST NA CESTI
Tolmin – Organizatorji Dneva varne 
vožnje in tehnične kulture iz Sveta 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu (SPV CP) Občine 
Tolmin, Avto-moto društva (AMD) 
Tolmin, Motokluba Soča in Zveze 
društev tehnične kulture Poso-
čja (ZDTK) Tolmin so to prireditev 
želeli izpeljati že v aprilu. Takrat je 
namreč Ministrstvo za notranje 
zadeve v sodelovanju z nekaterimi 
nevladnimi organizacijami izpeljalo 
več aktivnosti, katerih namen je bil 
vplivati na vedenje udeležencev v 
cestnem prometu. Poudariti so želeli 
predvsem nujno “sožitje” med vozni-
ki enoslednih vozil in ostalimi vozniki 
ter s tem posredno vplivati na zmanj-
šanje najhujših posledic prometnih 
nesreč. Kot je povedal predsednik 
Motokluba Soča Aleš Mulič, jim je 
aprila načrte žal prekrižalo slabo vre-
me, zato so se zbrali konec junija.

Po besedah Jožeta Režonje, pred-
sednika AMD Tolmin, občinskega 
SPV CP in ZDTK Tolmin, je namen 
izpeljane prireditve predstavitev in 
promocija programa varnosti v ce-
stnem prometu, najpomembnejši cilj 

pa seveda doseči manjše število 
prometnih nesreč. Samo leta 2007 
se je namreč na naših cestah zgodi-
lo 28.388 nesreč, v katerih je življe-
nje izgubilo kar 293 ljudi. 

V dopoldanskih urah so se Na Logu 
predstavila društva ZDTK Tolmin – 
svojo opremo in dejavnost so obi-
skovalcem prikazali AMD Tolmin, 
Društvo za podvodne dejavnosti 
Tolmin, CB radioklub Porezen–

Krn, Jamarska sekcija Planin-
skega društva Tolmin, Društvo 
za prosto letenje Tolmin, Radio-
amatersko društvo Soča Tolmin 
in Modelarski klub Tolmin. 

V drugem delu so organizatorji pri-
pravili pester program, saj so na pri-
reditev povabili policiste, ki so prika-
zali svojo opremo. Predstavili so tudi 
fotografije nekaterih hujših prome-
tnih nesreč na območju Tolminske, 

obiskovalci pa so lahko s posebnimi 
tehtnicami izmerili naletno silo v pri-
meru prometne nesreče pri hitrostih 
30, 50 in 90 km/h. Poleg njih so se 
na prireditvi predstavili tudi gasilci, ki 
morajo z reševanjem večkrat posre-
dovati pri hujših prometnih nesre-
čah. Vsi motoristi so se lahko, seve-
da na lastno odgovornost, preizkusili 
tudi na poligonu s t. i. trial motorji. 
Vsa navodila glede varne vožnje, 
pravilne drže rok in najboljšega kota 
gledanja jim je dal mednarodni in-
štruktor varne vožnje Vojko Safran, 
tisti malo manj pogumni pa so svoje 
sposobnosti lahko preizkusili na si-
mulatorju varne vožnje z motorjem 
pod budnim očesom policista moto-
rista Sama Uršiča.

Čeprav je bila prireditev namenjena 
vsem udeležencem v prometu, so 
še posebej veliko pozornost name-
nili motoristom. Na slovenskih ce-
stah se je v preteklem letu namreč 
zgodilo kar 1.758 prometnih ne-
sreč, v katerih so bili udeleženi voz-
niki enoslednih motornih vozil, kar je 
za 5,1 % (1.673) več kot leta 2006. 
Med njimi je umrlo 53 oseb, 264 je 
bilo hudo, 1.013 pa lažje telesno 
poškodovanih. 
Mariša Bizjak

PRI IZVEDBI PROGRAMA NA DNEVU VARNE VOŽNJE IN TEHNIČNE KULTURE sta organiza-
torjem pomagala tudi policist motorist Samo Uršič (na sliki levo) in mednarodni inštruktor 
varne vožnje Vojko Safran (desno). Foto: Jože Režonja

Utrinki
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Potovati z avtomobilom ni kar tako
Poletne selitve so avgusta na vrhuncu. Nekateri ste `e obiskali obmorske ali druge po~itni{ke kraje. 
Za najpogostej{o obliko dopusta {e vedno velja vo`nja z avtomobilom na obalo Jadranskega morja, 
zato vam posredujemo nekaj nasvetov za na pot. V garderobo, obutev in ostale dopustni{ke 
potreb{~ine se policisti navadno ne vtikamo, zanimajo nas predvsem vozila ter psihofizi~no stanje 
voznikov in potnikov.

Za na{o varnost

Preventivno obi{~ite 
avtomehanika

Kakšen teden pred natovarjanjem 
vozila obiščite avtomehanika in opra-
vite preventivni pregled tekočin vaše-
ga motorja. Preverite stanje zavor in 
delovanje svetilnih teles (luči). Veči-
na vozil ima vgrajeno klimatsko na-
pravo, ki zahteva določeno stopnjo 
vzdrževanja in malce neugodno bo, 
če vam tam nekje pri Splitu v žgo-
čem soncu in 35 stopinjah Celzija 
odpove hlajenje, otroci in žena bodo 
sitni, počitnice pa katastrofa.

Da bi se izognili nevšečnostim, 
priporočamo, da osebne dokumente 
in dokumente vozila spravite na pri-
ročno in dostopno mesto. Pri sebi 
imejte dovolj pijače. Najboljša je na-
vadna voda, s katero pogasite žejo, v 
primeru kakršnih koli težav ali ne-
sreče pa jo lahko uporabite za umi-
vanje, spiranje ipd. Prvo pomoč in 
obvezno opremo – dodajte še rokavi-
ce in prenosno luč – zložite na vrh v 
prtljažnik naloženih stvari, saj s po-
voji in trikotnikom pod brisačami in 
potovalkami ne boste pomagali niko-
mur. Pred odhodom zaradi dodatno 
naloženega vozila preverite še tlak v 
pnevmatikah, ki vpliva na vožnjo in 
zavorno pot.

Obenem se pozanimajte še, kakšni 
so cestno prometni predpisi v drža-
vah, skozi katere potujete.

^e obstanete na cesti ...
Na poti se vam lahko zgodi marsi-

kaj – od različnih nesreč do tehničnih 
okvar. Če zaradi tega obstanete na 
cesti ter z vašim vozilom predstavlja-
te oviro in nevarnost za druge, naj-
prej poskrbite za svojo varnost. Na-
denite si odsevni varnostni brezro-
kavnik in označite vozilo s trikotni-
kom. Ne hodite po nepotrebnem po 
vozišču in tega nikakor ne dovolite 

ventno pot in tako omogočite dostop 
reševalnim ekipam. Že od daleč jim 
signalizirajte, kje v koloni vozil ali na 
katerem mestu so poškodovani, da 
reševalci s tem ne bodo po nepotreb-
nem izgubljali časa.

Predvsem pa – na pot se odpravite 
spočiti, bodite strpni in potrpežljivi 
do drugih udeležencev v prometu. Pa 
lep in varen pozdrav!
Jure Kenda, PP Tolmin 

otrokom. Če imate vozilo na nevar-
nem delu ceste, pospremite otroke 
na varno mesto zunaj vozišča in po-
čakajte na pomoč (policijo, avtovle-
ko, reševalce, druge voznike …).

... ali naletite na prometno 
nesre~o

Če naletite na prometno nesrečo 
ali osebe, ki potrebujejo pomoč, jim 
pomagajte, kolikor je v vaši moči in 
kraj zavarujte. O nesreči obvestite 
Policijo in posredujte nujne podatke 
(vaši podatki in podatki o kraju ne-
sreče). Skušajte ugotoviti število po-
škodovanih in udeleženih v nesreči. 
Preglejte poškodovana vozila in oko-
lico – običajno so najhuje poškodo-
vani v nezavesti in ne kličejo na po-
moč. Poškodovanim skušajte s povo-
ji in gazami zaustaviti krvavitve.

Poškodovanim in nepokretnim mo-
toristom ne snemajte čelad z glave. 
Dovolj je, če jim razrahljate ali od-
pnete podbradni jermen in jim na-
pravite senco. Največ storite, če samo 

previdno odprete vizir čelade in tako 
poškodovancu omogočite lažje diha-
nje.

Poškodovancem kljub morebitni 
žeji ustnice samo vlažite in jim ne 
dajajte pijače za pitje. Če je možno, 
na kraju nesreče poskrbite za inter-

IZ POLICISTOVEGA DNEVNIKA
Tolminski policisti smo na Rodnah 
pri Tolminu ustavili ~e{ke jadralne 
padalce in vozniku ob kontroli odre-
dili alkotest. Postopek so ote`evale 
jezikovne pregrade. Ko je bilo treba 
razlo`iti, kako se napiha zrak v al-
kotest, smo poskusili angle{ko (to 
blow), italijansko (sofiarre), hrva{ko 
(duvati) in nazadnje ... Nazadnje se 
je ^ehu le posvetilo: “A, nafukati!” 
Za~udeno smo se spogledali, ^eh 
pa je “nafukal” v alkotest in po po-
stopku odpeljal. Mi pa v smeh. ^e 
boste na obali poslu{ali ~e{ke turi-
ste, bodite torej pozorni, kako napi-
hujejo blazine.

DOPUST Z AVTOMOBILOM je še vedno najbolj praktičen in zato najbolj pogost. Pred odhodom 
zaradi dodatno naloženega vozila preverite še tlak v pnevmatikah, ki vpliva na vožnjo in zavorno 
pot. Foto: Špela Kranjc

Utrinki

KME^KE IGRE SO PRVI^ 
POPESTRILI KONJENIKI
^ezso~a – Člani Turističnega dru-
štva Čezsoča so 19. julija pripravili 
že 23. Kmečke igre. Program, ki sta 
ga vodila Milan Štulc in Jasna Ku-
ljaj, se je pričel s prikazom etnolo-
ških značilnosti Bovške, med kateri-
mi so bili – kot so zapisali prireditelji 
– “pletenje korp, predelovanje vol-
ne, praženje kofe tu brštuline, mle-
tje japk, rezenje sena, žaganje an 
cepljenje drou z klince, predenje 
une in štrikenje ter priprava skute 
in ovčjega sira”.
Kmečke igre so se pričele s pred-
stavitvijo ekip udeleženk. Letos so 

se tekmovanja udeležila moštva iz 
Kamnika, Libelič, Podkorna, Povirja, 
z Livka in iz Čezsoče, ki so se po-
merila v treh igrah, in sicer “suosed 
me krade jajca, zeliwanje pušelcu 
ta ne ganjke, petunirenje funde ze 
hleu”. Najbolje so se odrezali Koro-
šci iz Libelič.

Sledil je nastop plesne skupine New 
Dance iz italijanskega Buttria, nato 
pa so se predstavili jezdeci posoške 
konjenice in prvič popestrili priredi-
tev. Prav posebej so bili konjev ve-
seli otroci, saj so jih lahko tudi jezdi-
li. Tudi letos Kmečke igre niso minile 
brez izbora Kerlca kmečkih iger Če-
zsoča 2008, ki se je moral izkazati v 
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P orabo pitne vode in nanjo ve-
 zano odvajanje odplak (kanal-
ščino), čiščenje odplak (čistil-

no napravo), okoljsko dajatev in vo-
dna povračila se meri z vodomerom, 
ki se odčitava vsake tri mesece. V 
vmesnem obdobju se zaračunava 
akontacija glede na povprečno pora-
bo, ob odčitku vodomera pa se izve-
de obračun tromesečja. Uporabniki 
lahko vsak mesec sporočajo stanje 
vodomera, ki ga odčitajo zadnji teden 
v mesecu. Če je zabeležena bistveno 
povečana poraba, je treba ugotoviti 
vzrok nastale spremembe. Lahko gre 
za puščanje na priključku ali nape-
ljavi, priporočljiva je kontrola pip in 
kotličev. Redko, vendar možno, je 
tudi nepravilno delovanje vodomera. 
V takem primeru vodomer pošljemo 
na kontrolo pooblaščenemu serviser-
ju; če deluje pravilno, se stroški kon-
trole zaračunajo uporabniku.

Obra~un komunalnih storitev za 
gospodinjstva

Obra~un komunalnih storitev je urejen z ob~inskimi odloki o oskrbi s pitno vodo, ravnanjem z od-
plakami in odpadki, obra~une vodnega prispevka in vodnih povra~il, taks oziroma okoljskih dajatev 
pa urejajo predpisi Vlade RS. V Zakonu o davku na dodano vrednost je dolo~eno, da se za tovrstne 
storitve zara~unava ni`ja dav~na stopnja 8,5 odstotka. Komunala Tolmin komunalne storitve 
zara~unava osebam s stalnim ali za~asnim bival{~em na obmo~ju ob~in Bovec, Kobarid in Tolmin.

vgradnjo vodomera in obračun po 
dejanski porabi.

Starejši večstanovanjski objekti 
imajo skupni vodomer. Pri delitvi 
porabe se upošteva število oseb, ki 
imajo stalno ali začasno bivališče v 
objektu. Zaradi neurejenega stanja 
pri prijavah bivališča lahko v posa-
meznem objektu pride do nepravil-
nega obračuna; poraba se zaračuna 
osebam, ki tam v resnici ne živijo, 
ali pa stanovalci plačujejo tudi za 
osebe, ki uradno še niso spremenile 
bivališča.

Skoraj nerešljiv problem v takih 
objektih so počitniška stanovanja ali 
stanovanja za nastanitev delavcev. 
Lastniki stanovanj, ki tako spremeni-
jo namen stanovanja, običajno ne 
iščejo soglasja drugih lastnikov. V teh 
primerih se število oseb v stanovanju 
spreminja, zato bi morali lastniki 
predhodno sprejeti dogovor o delitvi 
stroškov komunalnih storitev, ki bi 
bil podlaga za obračun. Trajna rešitev 
je predelava celotne vodovodne na-
peljave v objektu in ureditev vodo-
merov za posamezno stanovanje.

Priključnina se ne glede na porabo 
zaračunava za vsak priključek na jav-
ni vodovod.

Odpadkov je ve~ vrst
Neurejeno stanje na področju pri-

jav bivališča povzroča težave tudi pri 
obračunu ravnanja z odpadki, saj se 
ti stroški obračunavajo pavšalno po 
osebi. Vsaka pavšalna poraba pred-
stavlja povprečje, ki se glede na ži-
vljenjske navade in standard lahko 
zelo razlikuje. Strošek ravnanja z od-
padki ne vključuje samo odpadkov, 
odloženih v posodo za komunalne 
odpadke, ampak tudi ločeno zbrane 

Pred na{im pragom ( 18 )

Problemati~na po~itni{ka 
stanovanja in stanovanja za 
nastanitev delavcev

V Posočju se delu gospodinjstev 

poraba vode še vedno zaračunava 
pavšalno, in sicer mesečno 4,5 m3 na 
osebo, saj se vodomeri vgrajujejo po-
stopoma. Uporabniki lahko zahtevajo 

Utrinki

STROŠEK RAVNANJA Z ODPADKI ne vključuje samo odpadkov, odloženih v posodo za komu-
nalne odpadke, ampak tudi ločeno zbrane frakcije, kosovne in nevarne odpadke, ki se odlagajo 
v skupne posode in se posebej ne zaračunavajo. Foto: Špela Kranjc

“fedrinju wede ta d wdnjaka”. Ker 
se je letos najbolje odrezal Andrej 
Godina iz Povirja, je laskavi naslov 
pripadel prav njemu. 

Sicer pa so se lahko obiskovalci iger 
okrepčali tudi s kulinaričnimi specia-
litetami Bovške, ki so jih pripravile 
članice Aktiva kmečkih žena Čez-
soče. Te so na jedilni list uvrstile ce-
lo paleto dobrot: “bganco, čompe 
an skuto, krafe, štrudelj, fancele, 
palačinke, srnjakov golaž, pito” in 
še kaj. Obiskovalci – kot sta pove-
dala predstavnika organizacijskega 
odbora Vasja Vitez in Valter Mlekuž, 
jih je bilo na 23. Kmečkih igrah okoli 
2.500 – so nazadnje še zaplesali v 
ritmih skupine Malibu. 
Katja Kravanja

NA LETOŠNJIH KMEČKIH IGRAH se je šest ekip pomerilo v treh igrah (na fotografiji “petunire-
nje funde ze hleu”), na koncu pa so bili najuspešnejši Korošci iz Libelič. Foto: Č. J.
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frakcije, kosovne in nevarne odpad-
ke, ki se odlagajo v skupne posode 
in se posebej ne zaračunavajo. V Po-
sočju je zaradi načina pozidave na-
selij uveljavljen sistem skupnih posod 
za komunalne odpadke, tako da bi 
se obračun po velikosti posode ali 
teži zbranih odpadkov lahko upora-
bljal le v primeru, ko posodo upora-
blja posamezno gospodinjstvo.

Neurejeno stanje na področju pri-
jave bivališč ni vedno posledica ma-
lomarnosti oseb, ampak pogosto 
neurejenih razmer na področju naje-
mniških razmerij. Osebam, ki živijo 
v domovih za upokojence in ne spre-
menijo bivališča, se na domačem 
naslovu komunalne storitve ne zara-
čunavajo, če so podatki o tem sporo-
čeni pismeno. Po pismenem obvesti-
lu se upošteva tudi odsotnost oseb, 
ki trajno bivajo drugje. Ne upošteva 
se začasna odsotnost šolajoče se mla-
dine, saj se ta redno ali občasno vra-
ča domov in vsaj delno koristi komu-
nalne storitve. Obračun storitve rav-
nanja z odpadki je pavšalen, zato od-
sotnosti dijakov in študentov ni mo-
žno upoštevati. Potrošniško usmerjen 
dijak ali študent lahko v času bivanja 
doma ustvari enako ali celo večjo ko-
ličino odpadkov kot skromna, varčna 
ženica. Pri uporabnikih, ki imajo vo-
domer, v takih primerih ni težav z 
obračunom, saj se upošteva dejanska 
poraba. Uporabniki, ki se jim zaraču-
nava pavšalna poraba, lahko zaprosi-
jo za vgradnjo vodomera, problem pa 
ostajajo večstanovanjski objekti s 
skupnimi vodomeri.

Prijaviti moramo vsako spre-
membo, ki vpliva na obra~un

Uporabnik je dolžan sproti obve-
ščati izvajalca komunalnih storitev o 
vseh spremembah, ki vplivajo na ob-
račun komunalnih storitev. Prijaviti 
je treba vsako spremembo bivališča, 
nove družinske člane, najemnike 
ipd.

Cene osnovnih komunalnih stori-
tev so že desetletja pod nadzorom 
države in Vlada RS z uredbo letno 
določa politiko na tem področju. 
Spremembe cen potrdi občinski svet, 
veljati pa pričnejo, ko jih potrdi Mi-
nistrstvo za gospodarstvo ali v dolo-
čenih primerih Vlada RS. Zadnje 
povišanje cen je bilo leta 2004. Izgu-
bo, ki nastaja zaradi omejevanih cen, 
pokrivajo občine v breme investicij-
skih sredstev za komunalno infra-
strukturo. Kar pa pomeni manj de-
narja za vlaganja v infrastrukturo.
Olga Štrukelj, Komunala Tolmin

STENIČJA KUKAVICA upeva na suhih in vla-
žnih travnikih in travnatih pobočjih od nižine 
do montanskega pasu. Zraste od 10 do 40 
cm, v Lepeni najdena tipska podvrsta pa 
ima cvetove z rahlo neprijetnim vonjem 
združene v 2–8 cm dolgo valjasto socvetje. 
Foto: dr. Amadej Trnkoczy

Steni~ja kukavica
Lep son~en dan se obeta. Po slu`beni dol`nosti me pot zanese v Lepeno, v nasprotju s Trento veli-
kokrat prezrto dolino. Obdana z vencem gora skriva veliko zgodb. Zgodb, ki so jih v njeno podobo 
zarezali prva svetovna vojna, izseljevanje doma~inov, velikono~ni potres, dandanes v poletnih me-
secih pa `ivahen turisti~ni utrip. Z vsakim dnem se porajajo nove zgodbe – tudi moja, botani~na.

Obiskovalcem alpskega botanič-
 nega vrta Juliana v Trenti 
vedno položim na srce, da je 

pri raziskovanju narave treba imeti 
odprte oči in srce. Le tako se nas skriv-
nosti narave lahko dotaknejo. Sleher-
ni dan so nam na voljo dragocenosti 
iz njene zakladnice, le opaziti jih je 
treba. Botanik, ki te dragocenosti ve-
dno znova odkriva, je človek poseb-
nega kova. Preudarnega koraka, z 
očmi, nepretrgoma uprtimi v tla. V 
istem trenutku ga še vidiš, v nasle-
dnjem že izgine z obzorja. Uzreš ga 
čepečega ob cvetlici, kako vzdihuje 
in občuduje svojo ljubljenko …

Travniki ob sotočju Lepenice in 
Soče so pravo naravno bogastvo, pe-
ster mozaik rastlinskih vrst, barv in 
vonjav. Sam dodajam pomemben del-
ček v ta mozaik, steničjo kukavico 
(Orchis coriophora subsp. coriopho-
ra). Ta kukavica uspeva na suhih in 
vlažnih travnikih in travnatih pobo-
čjih od nižine do montanskega pasu. 
Zraste od 10 do 40 cm. V tleh ima 
jajčast koreninski gomolj, iz katerega 
poganja steblo s prileglimi luskolisti, 
medtem ko so enostavni celi listi na-
meščeni v pritlični rozeti. Tipska 
podvrsta, ki sem jo našel na suhem 
travniku v Lepeni, ima cvetove z ra-
hlo neprijetnim vonjem združene v 
2–8 cm dolgo valjasto socvetje. Posa-
mezen cvet družine kukavičevk (Or-
chidaceae) je someren, cvetno ode-
valo pa je iz dveh krogov s po tremi 
cvetnimi listi. Pri najdeni podvrsti je 
cvet le redko zelenkast, ponavadi je 
temnordeč do škrlaten. Cvetni listi 
čelade imajo le nekaj opaznih žil in 
so speti do zrasli. Raztreseno pikča-
sta medena ustna (srednji list notra-
njega kroga cvetnega odevala) je v 
celoti zavihana nazaj, dolga do 7 mm 
in razločno trokrpa. Stranski krpi 
medene ustne sta razločno koničasti 
in približno tako dolgi kot srednja. 

Ostroga, nekakšen cevasti izrastek, je 
pol tako dolga kot preostala medena 
ustna.

Po cvetenju rastlina ne pritegne 
več našega zanimanja. Se pa iz plo-
du, ki ga strokovno imenujemo gla-
vica in se odpira s šestimi vzdolžnimi 
režami, s pomočjo vetra na novo ži-
vljenjsko pot ‘’odpravijo’’ zelo drobna 
semena. Ta za kalitev potrebujejo 
mikorizo, pri kateri gre za sožitje 
med glivami in višjimi rastlinami. 
Mikoriza je zapletena življenjska po-
vezava in tudi zaradi te je ruvanje in 
presajanje steničje kukavice brezplo-
dno početje. V notranjosti Slovenije 
in drugod v Srednji Evropi so njene 
populacije v izrazitem upadanju (ve-
dno manj je potrditev nahajališč, kjer 
so jo opažali botaniki v preteklosti, 
in sicer pred 50 in več leti). Zato in 
ker Za Otoki rastejo tudi nekatere 
druge zavarovane kukavičevke, ti 
travniki potrebujejo skrbno varova-
nje. 

Z dr. Igorjem Dakskoblerjem iz 
Regijske raziskovalne enote ZRC SA-
ZU v Tolminu, ki je mojo najdbo 
tudi ustrežljivo potrdil, pripravljava 
strokovni članek z natančnim opisom 
rastlinstva teh travnikov. Med drugim 
bo ta popis tudi podlaga za nadaljnje 
ravnanje uporabnikov zemljišča na 
nahajališču tega rastlinskega bisera. 
Želim si, da bi bilo sodelovanje z Lo-
vsko družino Soča, ki travnik kosi, 
plodno in usmerjeno v ohranjanje 
rastišča te redke kukavice ter da bi 
za dobro zanamcev pristojni znali 
najti rešitev, kako ohraniti biotsko 
pestrost (ne samo na novem nahaja-

lišču, temveč na celotnem območju 
Triglavskega narodnega parka) in da 
bi za ohranjanje naravne dediščine 
znali najprej navdušiti ljudi, ki tu 
živijo. Moja želja je še, da bi življenja 
polni travniki ostali to, kar so – ču-
dovit botanični mozaik matere Nara-
ve, v ponos slovenskemu narodu, ki 
včasih kar premalo ceni vse tisto, kar 
ne prinaša ekonomskega dobička.
Klemen Završnik, dipl. agr. in h., 
strokovni sodelavec v Juliani
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Pomo~ osebam z motnjami 
v delovanju {~itnice

V Sloveniji je registriranih 150.000 oseb z motnjami v delovanju {~itnice, strokovnjaki pa predvide-
vajo, da jih je {e ravno toliko neregistriranih. Prvo dru{tvo za pomo~ obolelim je bilo ustanovljeno 
jeseni leta 2006, 19. junija lani pa je na ustanovnem ob~nem zboru v Tolminu nastalo Dru{tvo tiroi-
dnih bolnikov Primorske “Marjetica”, ki danes zdru`uje 50 ~lanov.

Marjetica je bila ustanovljena 
na pobudo bolnic in bolni-
kov, ki se zaradi obolenj 

ščitnice več let srečujejo s številnimi 
podobnimi težavami, saj so bolezni 
te pomembne žleze pogosto prepo-
zno ugotovljene. Osebe tako družijo 
podobne izkušnje, kot so tekanje od 
ordinacije do ordinacije in obiski pri 
različnih specialistih, kronična utru-
jenost, predpisana različna zdravila, 
med katerimi so tudi antidepresivi, 
slikanje pljuč, EKG in še kaj. Veliko-
krat je okolica te ljudi zmotno ozna-
čila za hipohondre, danes pa vemo, 
da takšno hipotezo lahko hitro ovrže 
laboratorijska preiskava ravni ščitnič-
nih hormonov. 

Predsednica društva Janja Kragelj 
je izpostavila sedem namenov in ci-
ljev Marjetice, in sicer:  povezovanje 

oseb z motnjami v delovanju ščitnice 
s strokovnjaki na tem področju;  
organizacija predavanj, izobraževal-
nih delavnic, informiranje javnosti in 
zdravstvenih delavcev o bolezni šči-
tnice;  sodelovanje s strokovnjaki, ki 
delujejo na za člane zanimivih po-
dročjih;  prizadevanje, da bi bili vsi 
oboleli deležni pravočasnega in so-
dobnega zdravljenja ter lajšanja bo-
lečin;  izobraževanje in poklicno 
usposabljanje, ki bo osebam s šči-
tničnimi motnjami omogočalo nor-
malno, ustvarjalno življenje;  izda-
janje posebnih informacij, publikacij, 
priprava tečajev in predavanj za čla-
ne, v katerih jih bodo strokovnjaki 
zdravstveno izobraževali in seznanja-
li z novostmi pri premagovanju težav; 

 utrjevanje prijateljskih vezi med 
člani društva in izmenjava osebnih 

V DRUŠTVU MARJETICA so v goste nazadnje povabili živilsko tehnologinjo Marijo Merljak, 
ki je pred tolminsko knjižnico predstavila knjigo Zdravje je naša odločitev. Eno od avtoric 
knjige (druga je njena hči Mojca Koman) je predstavila predsednica društva Janja Kragelj.

Utrinki

Dru{tvo tiroidnih bolnikov Primorske “Marjetica” Tolmin

LIPA JE PRAZNOVALA
Rut – Po nekaj letih zatišja smo se v 
Krajevni skupnosti Rut - Grant zo-
pet odločili oživiti Praznik lipe, ki naj 
bi zopet postal tradicionalen. Tako 
kot leta 2002, ko je domačinka Jo-
ža Brovč prvič organizirala ta pra-
znik, je tudi 31. maja mogočna lipa s 
svojo krošnjo objela domačine iz 
Ruta in vse, ki radi zahajajo v to vasi-
co pod Rodico.

V kulturnem programu so pesem, 
humor in besedo posvetili vaški lipi, 
ki je tako stara in mogočna, da raz-
teza svoje veje in vrh daleč v nebo. 
V višino meri 23 m, njen obseg pa 
je v prsni višini 7,95 m. Medtem ko 
je bila pred približno 150 leti višja 
kot zvonik cerkve, je danes precej 
nižja. V vaškem požaru leta 1844 je 
bila namreč hudo ožgana in domači-

V RUTU, VASICI POD RODICO, nadaljujejo tradicionalni Praznik lipe. Mogočno drevo je že od nekdaj središče družabnega življenja v tem 
kraju. Foto: Martin Brovč
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izkušenj. Stalne stike imajo člani tol-
minskega društva z Društvom tiroi-
dnih bolnikov Primorske “Svetilnik” 
iz Nove Gorice, ki je bilo ustanovlje-
no lani spomladi. Ker si po besedah 
Kragljeve želijo še več sodelovanja, 
jeseni načrtujejo skupno srečanje, na 
katerem si bodo člani lahko izmenja-
li predvsem izkušnje, ki jih imajo s 
ščitnico. Prav zato v svoje vrste vabi-
jo tudi nove člane in članice, ki ima-
jo težave z obolenji ščitnice.

V prvem letu delovanja je društvo 
Marjetica pripravilo dve strokovni 
predavanji. Na prvem je o boleznih 
ščitnice nasploh govoril zdravnik Ja-
nez Burnik, na drugem pa je dr. 
Vlasta Meden Klavora obravnavala 
psihične težave, ki spremljajo ščitnič-
na obolenja. Nazadnje so v začetku 
julija pripravili predstavitev knjige 
Zdravje je naša odločitev, katere av-
torici sta diplomantki živilske tehno-
logije, mati in hči Marija Merljak in 
Mojca Koman. Knjiga namreč poleg 
številnih drugih koristnih informacij 
prinaša izčrpne opise preventivne in 
zdravilne prehrane pri mnogih zdra-
vstvenih težavah, med drugim tudi 
pri motnjah v delovanju ščitnice. Ob 
tej priložnosti so se izkazale članice 
Društva podeželskih žena Gornjega 
Posočja pod mentorstvom Nataše 
Leban, ki so obiskovalcem dogodka 
postregle z različnimi namazi po do-
mačih receptih, domačim kruhom in 
pecivom.

O te`avah s {~itnico
“Največ za svojo ščitnico naredimo, 

če v prehrani uporabljamo jodirano 
kuhinjsko sol, ki pri nas vsebuje pri-
merno količino joda za vsakdanje 
potrebe, to je po predpisih 25 mg ka-
lijevega jodida na kg soli” pojasnjuje 
predsednica Marjetice Janja Kragelj. 
Razen če nam tako priporoči tirolog, 
vitaminskih dodatkov z jodom ob 
normalni prehrani ne potrebujemo. 

Premajhna jodna preskrba povzro-
ča rast ščitnice, kar bolje poznamo 
pod imenom golša. V povečani šči-
tnici se pogosteje pojavljajo vozliči 
pa tudi avtonomno tkivo, ki samo-
stojno proizvaja ščitnične hormone. 
Gre za eno najpogostejših ščitničnih 
bolezni (pogostejša je pri ženskah), 
na katero po zadnjih raziskavah po-
membno vplivajo tudi genetski dejav-
niki, rast te žleze pa pospešujejo še 
na primer kajenje, nitrati in nekatera 
zdravila. Kljub vsemu imajo ti dejav-
niki ob ustrezni jodni preskrbi manj-
šo moč.

Ščitnica leži na spodnjem delu vra-
tu pred sapnikom in se premika s 
požiranjem. Močno povečana lahko 
zoži sapnik in zato otežuje dihanje 
– sprva le med naporom, kasneje pa 
tudi v mirovanju. Pri zelo zožanem 
sapniku lahko pri vdihu slišimo pi-
skanje, redko je oteženo požiranje. 
Zelo velika golša lahko stisne vene v 
vratu, ki lahko zato oteče. Obenem 
lahko pri zelo velikih golšah ali raku 
ščitnice zaradi pritiska na živec, ki 
oživčuje glasilke, pride do hripavosti. 
Najučinkovitejši način zdravljenja 
golše je operacija.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Utrinki
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STARO IN MLADO PLE[E 
RADO 
[entvi{ka Gora – Tradicionalna fol-
klorna prireditev Ajns, ki jo je že 16. 
leto zapovrstjo pripravilo Folklorno 
društvo Ivan Laharnar - Planota, 
je letos na Šentviško Goro privabila 
toliko ljudi kot še nikoli. Zadnjo so-
boto v juniju smo folklorniki zbrane-
mu občinstvu predstavili folkloro, 
povedali, da je to živi muzej oziroma 
tisto, kar ljudje živijo. Poučili smo jih, 
da folklora ni samo ples, temveč so 
to tudi ljudska glasba in petje, obla-
čila, šege in navade ... Hkrati folklo-
ra kot dediščina naroda ni le okras 
ali spomin na preteklost, marveč da-
je notranjo trdnost ljudem tudi v ča-
su, ko politične meje med narodi in 
državami izgubljajo na pomenu. Z 

Ajnsem, ki smo ga tokrat poimeno-
vali Staro in mlado pleše rado, pa 
smo želeli spomniti, da folklora ne 
pozna meja, ne starostnih in ne dr-
žavnih. 

Poleg domačega folklornega dru-
štva so na prireditvi nastopili Danze-
rini di Lucinico (Plesalci iz Ločni-
ka) iz Italije. Predstavili so plese Go-
riške pokrajine in Furlanije - Julijske 
krajine. Pevski zbor Ivan Lahar-
nar se je predstavil z domačimi ljud-
skimi pesmimi, citrarka Sanja Jan z 
venčkom ljudskih napevov, baritonist 
Rajko Velikonja in harmonikarica 
Nika Rutar pa sta pokazala, da je 
mogoče iz ljudskih glasbil izvabiti tu-
di modernejše ritme in tako posodo-
biti folkloro. 

Zaokrožena folklorna prireditev, ki 

ni so jo iz bojazni, da se ne bi zrušila 
na bližnje domačije, odsekali nekaj 
metrov nad zemljo. Takrat je drevo 
pokazalo vso svojo življenjsko moč 
in kot ptič Feniks pognalo več stran-
skih vrhov, ki so danes vsak zase li-
pa v malem. Deblo je postalo votlo, 
z odprtino pri tleh in v višini kakih šti-
rih metrov, zato natančne starosti ru-
tarske lipe ni mogoče ugotoviti. Vlo-
go je odigrala tudi med narodnoo-
svobodilnim bojem, ko je v svojo no-
tranjost skrila domačina, da ga fašis-
ti niso odgnali v internacijo. Danes 
se njeno votlo deblo od znotraj de-
beli in krepi, odprtina pri tleh pa se 
zarašča. Prav zaradi naštetega jo 
prištevamo med najpomembnejše 
drevesne spomenike v Sloveniji.

Lipa je bila in je še vedno središče 
vaškega družabnega življenja. Ne 
samo ob nedeljskih popoldnevih, 

ampak tudi na ta praznik so se ob li-
pi predstavile vaške pevke iz Ruta. Z 
odigranimi dramskimi vložki so bili 
za nasmehe na obrazu ljudi zaslužni 
Angelca Brešan, Ludvik Janež in 
Mirica Lapanja iz dramske skupine 
Folklorne skupine Razor, še zadnje 
sive oblake na nebu pa sta pregnala 
glasbena zasedba iz Sevnice in mo-
ški pevski zbor Gorjanski fantje iz 
Gorij pri Bledu.

Čajanki domačega lipovega čaja je 
na igrišču pred vaško gostilno sledil 
zabavni del programa. Za uvodne 
takte so poskrbeli člani ansambla 
Replay, množico pa sta navdušila 
glavna gosta večera Korado in 
Brendi. Še vsi polni lepih vtisov smo 
se razšli z mislijo, da se ponovno 
srečamo prihodnje leto na tradicio-
nalnem Prazniku lipe.
Mojca Jurkovič in Vesna Maver

se je nadaljevala z nastopom legen-
darnega Ansambla Lojzeta Slaka, je 
dosegla svoj cilj in na igrišče osnov-
ne šole privabila skoraj tisoč obisko-
valcev, predvsem s Šentviške plano-
te, širše Tolminske in Cerkljanske. V 
folklornem društvu smo zadovoljni, 
če smo uspeli obiskovalcem polep-
šati junijski večer, hkrati pa je uspe-
šno izpeljana prireditev spodbuda 
tudi za naše nadaljnje delo in moti-
vacija kar 16 novim članom, ki so se 
konec lanskega leta pridružili dru-
štvu. Več kot 30 plesalcev nas tako 
skupaj spoznava še eno prijetno la-
stnost folklore – prijateljstvo. To se 
spleta na vajah in plemeniti na na-
stopih. In če povzamemo besede 
plesalca Benjamina Droleta, ki 
pravi, da se je pri folklori “naučil 
plesati in peti ter peti in plesati pa 
vse skupaj imeti strašansko rad,” 
vidimo, da lahko vsak v njej najde še 
kaj drugega. 
Nataša Ozebek, FD Ivan Laharnar - 
Planota

TRADICIONALNA FOLKLORNA PRIREDITEV AJNS je letos na Šentviško Goro privabila sko-
raj tisoč obiskovalcev, kar je bilo največ v njeni 16-letni zgodovini. Foto: Karlo Laharnar

PO^ITNICE SO ZA^ELI S 
KRESOM
Hudaju`na – Ob zaključku letošnje-
ga šolskega leta smo se starši 
osnovnošolskih otrok iz Hudajužne 
odločili, da ob kresu skupaj s pod-
mladkom proslavimo uspešno kon-
čano šolsko leto in lepo začnemo 
počitnice. Zbrali smo se ob bregu 
reke Bače sredi vasi, kjer so nas za 
dobrodošlico pozdravile dežne ka-
plje. Nismo se jih ustrašili, le skrili 
smo se pod most. Kmalu je dež pre-
nehal in zakurili smo majhen kres, 
na katerem smo pekli hrenovke. Ko 
se je zmračilo, so otroci lovili kre-
sničke. Nebo se je zjasnilo in ko 
smo se razhajali in si zaželeli srečne 
počitniške dni, nas je z neba poz-
dravil Veliki voz. Sklenili smo, da se 
bomo ob letu osorej spet zbrali ob 
kresu in preživeli lep, čaroben večer.
Urška K. Mavrar
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TEHNI^NA DEDI[^INA 
TRETJI^ NA DNEVU ODPRTIH 
VRAT 
Ba{ka grapa – Na sončno, od noč-
nega dežja umito soboto je Društvo 
Baška dediščina (DBD) 5. julija 
pripravilo že tretji Dan odprtih vrat 
na objektih tehnične dediščine zgor-
njega dela Baške grape, ki jih ima v 
upravljanju.

Dneva odprtih vrat sta se udeležili 
tudi dve društvi iz Zveze društev 
tehnične kulture Posočja Tol-
min, katere član je tudi DBD. V ste-
ni nad predorom Bukovo je osem 
članov jamarske sekcije pri Planin-
skem društvu Tolmin navdušilo z 
demonstracijo jamarstva, v Hudajuž-
ni pa sta člana Društva za podvo-
dne dejavnosti Tolmin predstavila 
osnovno potapljaško opremo, opre-
mo za potapljanje na dah in za avto-
nomno potapljanje. Obe predstavitvi 
sta še posebej pritegnili mladino.

Dogajanje na vseh objektih je društvo 
popestrilo z zanimivim spremljeval-
nim programom. V prezračevalni na-
pravi pri predoru Bukovo je družina 
Thaler iz Kosez razstavila modulno 

železniško maketo iz 36 modulov v 
dolžini tirov 40 metrov, ki je privabila 
predvsem najmlajše. V Prangarjevem 
mlinu so člani DBD postavili razstavo 
Življenje hribovcev nekoč in opo-
zorili, da je letos preteklo sto let od 
namestitve turbine. V Jakovi kovačiji 
je neutrudno vrtel kovaško kladivo 
kovač s svojim pomagačem in gle-
dalcem koval drobne izdelke. Obi-
skovalci so z zanimanjem prisluhnili 
še zbiralcu starih glasbil Zdravku 
Debeljaku iz Železnikov, ki je na 
travniku ob potoku Prangerca zaigral 
na lajno, harmoniko in oprekelj. 

Na Grahovem ob Bači je članica 
društva in slikarka Stanka Golob 
povabila obiskovalce v svoj novi ate-
lje, jim razložila tehniko slikanja s 
peskom in predstavila bogato sporo-
čilnost kamnov. 

Prireditev, ki jo je aktivno soustvarja-
lo kar 40 članov društva, postaja tra-
dicionalna in vedno bolj prepoznav-
na v širšem slovenskem prostoru. 
Množica obiskovalcev potrjuje, da je 
samosvoja dediščina Baške grape 
zanimiva tudi za današnje in prihod-
nje rodove. 
Olga Zgaga

IZGINJAJO^A STAVBNA 
DEDI[^INA
Tolmin – K projektu Mesec muze-
jev 2008 je letos pristopil tudi Tol-
minski muzej, ki je maja pripravil 
razstavo, posvečeno filmu Na svoji 
zemlji. Poleg te je od 20. junija pa 
vse do konca septembra obiskoval-
cem na ogled tudi razstava Izginja-
joča stavbna dediščina. Prikazuje 
stavbno tradicijo, ki se je skozi sto-
letja izoblikovala na območjih Šentvi-
ške planote, zgornje Baške grape in 
Trebuše. Gre za t. i. škofjeloško-cer-
kljanski stavbeni podtip, ki pa se da-
nes zaradi stanovanjskih novogra-
denj izgublja. 

Prav zato je po besedah avtorice 
razstave Karle Kofol “razstava spo-
min na to, česar ni več, in opomin 
za tiste, ki bodo gradili na novo”. 
Spodbuditi jih namreč želijo, da vsaj 
kakšno od značilnosti stavbne dedi-
ščine vnesejo v novogradnje, saj s 
tem, ko pozabljamo na arhitekturo, 
izgubljamo tudi del identitete. Pri 
raziskovanju in predstavitvi stavbar-
skih značilnosti tega območja sta s 
slikovnim gradivom pomagala aka-

demski slikar Rafael Terpin in foto-
graf Jaka Čop, zelo pomemben de-
lež pa nosi tudi izjemna zapuščina t. i. 
Orlovih skupin. Gre za skupine, ki 
so po drugi svetovni vojni načrtno 
raziskovale manj poznana območja 
Slovenije, njihovo gradivo pa hrani 
Slovenski etnografski muzej. Z 
gradivom in strokovno pomočjo je 
pomagala še novogoriška območna 
enota Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, od koder pri-
haja tudi soavtorica razstave Andrej-
ka Ščukovt.

Ob razstavi je izšel tudi istoimenski 
razstavni katalog, v katerem so zbra-
ni podatki o razvoju kulturne pokraji-
ne na tem območju, opisane značil-
nosti omenjenega tipa stavbarstva, 
avtorji pa opozarjajo tudi na vlogo in 
zaščito kulturne dediščine v prosto-
ru. Tem trem strokovnim prispevkom 
sta dodana še krajša poljubna opisa 
bivališč in načina življenja v Stopniku 
in na Petrovem Brdu. Tako lahko tu-
di lastniki zavarovanih stavb in gradi-
telji novih v njem najdejo uporabne 
nasvete.
Mariša Bizjak

MNOŽICA OBISKOVALCEV NA VSAKEM DNEVU ODPRTIH VRAT potrjuje, da je samosvoja 
dediščina Baške grape zanimiva tudi za današnje in prihodnje rodove. Foto: Alenka Zgaga

RAZSTAVA IZGINJANOČA STAVBNA DEDIŠČINA, ki prikazuje stavbno tradicijo na območjih 
Šentviške planote, zgornje Baške grape in Trebuše, bo v Tolminskem muzeju na ogled do 
konca septembra. Foto: Špela Kranjc

Utrinki

KO^A NA PLANINI RAZOR 
STOJI @E 60 LET
Tolmin – Tradicionalno srečanje 
planincev, ki ga Planinsko društvo 
(PD) Tolmin organizira vsako leto, 
je bilo letos še posebej pomembno, 
saj so julija praznovali 60. obletnico 
postavitve planinske koče na planini 
Razor. Srečanje, ki se ga je udeleži-
lo okoli 300 pohodnikov, je bilo 
vključeno tudi v akcijo Slovenija pla-
ninari. Planinska zveza Slovenije 
ta projekt izvaja drugo leto zapored, 
vsak mesec pa v njegovem okviru 
člani PD z različnih koncev Slovenije 

organizirajo eno prireditev. 

Poleg nastopajočih, ki so se pred-
stavili s pestrim glasbenim in kultur-
nim programom, je navzoče pozdra-
vil Silvester Gaberšček, državni 
sekretar na Ministrstvu za kulturo. V 
svojem slavnostnem nagovoru se je 
spomnil 150. obletnice rojstva Juli-

GRADBENI MATERIAL ZA PLANINSKO KO-
ČO so prinesli in pripeljali planinci tolmin-
ske podružnice ob pomoči vojakov iz tol-
minske vojašnice, pri gradnji pa so upora-
bljali tudi les koče Piave, ki jo le leta 1933 na 
planini Razor postavil tržaški CAI. Foto: ar-
hiv PD Tolmin
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Zgodovina je bila `e v {oli 
moj najljub{i predmet

Zbirka Stol 1915–1917. Zbiralec: Zdravko Marcola. Lokacija: Breginj 5, 5223 Breginj. 
Telefon: 05/38-49-787 in 051-257-917.

Z birka Zdravka Marcole v Bre-
 ginju je manjša in manj zna-
 na. Med razlogi za manjšo 

prepoznavnost zbiralec našteva, da 
se s tem hobijem ukvarja manj kot 
desetletje ter da zbirka še ni končana 
in povsem urejena. Radi bi končali 
novogradnjo, takrat bo pred hišo po-
stavil tudi opozorilno tablo, da je v 
hiši muzejček, saj sedaj večina obi-
skovalcev zavije k sosedom Mazoro-
vim, ki imajo bolj znano etno-vojno 
zbirko. Tam sta se nad zgodovino 
domačih krajev navdušila tudi Mar-
colova sinova. In takrat se je začelo. 
“Prvo pobudo je dal starejši sin, nav-
dušila ga je zbirka pri sosedih Mazo-
ra. Cela družina je začela hoditi po 
krajih, kjer se je vojna dogajala, veli-
ko vojaških stvari smo imeli že doma, 
etnologija in zgodovina pa sta me 
tako zanimali že od nekdaj. Sodelo-
val sem tudi pri ustanovitvi etnolo-
škega muzejskega jedra v Breginju,” 
pripoveduje Zdravko Marcola o za-
četkih zbiranja. “Predmeti me ne za-
nimajo zgolj kot orožje, ampak bolj 
kot del zgodovine, naše tukajšnje pre-
teklosti. Tudi druga vojna je zazna-
movala te kraje, a je prva vojna po 

mojem mnenju bolj zarezala v naše 
ljudi.” Tako se je nad vojno zgodovi-
no navdušila cela družina Marcola. 
Počasi so spoznavali druge zbiralce, 
se z njimi spoprijateljili ter si izme-
njavali znanje o vojni in vojaških 
predmetih. Menjajo si tudi predmete, 
še najbolj pomembno pa je, da sku-
paj obiskujejo kraje, kjer se je vojna 
odvijala: “Jaz sem vse naše hribe in 
pogorja že prej večkrat prehodil, ve-
dno sem ob poteh srečeval vojne osta-
line, toda zares zanimivo postane 
šele, ko zaideš na stranske poti … in 
poleg tega je bila zgodovina že v šoli 
moj najljubši predmet,” se nasmeje 
Zdravko Marcola. 

Breginj neko~ in danes
Marcola se spominja, da so znanje 

doma postopno poglabljali, prebrali 
veliko literature, si tudi s pogovori 
osvetlili posamezne vojne dogodke, 
še bolj pa so mu v spominu ostali 
obiski teh krajev. “Z ogledi na terenu 
si vse veliko lažje predstavljaš,” poja-
snjuje in dodaja, da je dobro pozna-
vanje širše zgodovine območja pri 
razumevanju vojne zelo pomembno. 
Zgovorna so že naslednja dejstva.

ZAKONCA MARCOLA Z MLAJŠIM SINOM – Vsi so navdušeni nad vojaško kulturno dedišči-
no, ki jo hranijo v lično in pregledno urejeni domači zbirki, za katero je prvo pobudo dal sta-
rejši sin.

Utrinki

usa Kugyja in Henrika Tume, ki se 
je med drugim veliko ukvarjal s poi-
menovanjem tolminskih hribov. Prav 
zato je Gaberšček poudaril: “Ne kar 
tako prodati teh peči za bohinjske 
gore, ker so naše.”  

Pobudo za gradnjo koče pod temi 
tolminskimi pečmi so pred kakimi 
62 leti dali Janez Vidmar, prvi 
predsednik tolminskih planincev, ter 
Karel Martelanc in Rajko Šavli, ki 
sta skrbela za zidano postojanko na 
planini Razor. To je v času med obe-
ma vojnama postavil italijanski tou-

ring klub, ideja, da se postojanka 
obnovi za potrebe planincev, pa je 
bila uresničena leta 1948, ko so ko-
čo tudi slovesno odprli. 

Kmalu je postala premajhna, zato so 
dve leti kasneje že izdelali načrt za 
povečanje in leta 1952 zazidali te-
melje za shrambo, stranišča in dr-
varnico ter postavili leseno barako, v 
katero so spravili gradbeni material. 

PRED KOČO, ZNANO PREDVSEM PO 
ODLIČNIH SKUTNIH ŠTRUKLJIH, se je na 
tradicionalnem srečanju PD Tolmin zbralo 
okoli 300 pohodnikov. Foto: Mariša Bizjak
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Breginj je bil pred prvo svetovno 
vojno večji kot Kobarid. Leta 1900 je 
v njem prebivalo okoli 1.000 ljudi, 
danes pa jih je le še okoli 270. Prvi 
val izseljevanja se je zgodil že pred 
prvo vojno, ko so zavedni odšli v 
Kraljevino Jugoslavijo, pa tudi v so-
sednje države ter v Avstralijo in Ame-
riko. V Breginju danes tako ni druži-
ne, ki ne bi imela sorodstva v tujini. 
Po drugi vojni se je val izseljevanja 
ponovil. Po potresu leta 1976 so vas 
v duhu obnove povsem uničili in 
spremenili. Najverjetneje se je med 
potresom izgubilo tudi veliko vojnih 
ostalin; ljudje so namreč ostali brez 
strehe nad glavo, skrbele so jih pov-
sem druge stvari. Veliko vojne dedi-
ščine se je uničilo, predmete, pohi-
štvo in kar so potrebovali, so pospra-
vili, drugo pa se je izgubilo. “Danes 
gledamo na vse te stvari precej dru-
gače, toda tedaj je bil takšen čas – čas 

betona in železja,” pove Marcola. Ne-
katere predmete so ljudje podarili 
muzejem, nekatere tudi prodali. “Ita-
lijanski zbiralci so že tedaj hodili po 
vaseh, predmete zbirali, odkupovali 
… Za nas so bile te stvari del vsak-
dana, uporabljali smo jih, s tem smo 
delali, jih koristili,” se še spominja 
Marcola.

Kje na Stolu {e le`i 
“zgodovina”?

Zbirka je posvečena dogodkom 
prve vojne na območju Breginjskega 
Stola. Na pogorju Stola je moč najti 
tako italijanske kot avstrijske vojne 
ostaline. Na breginjski strani jih je 
sicer manj, toda predmeti so vsepo-
vsod, brez pravila, skoraj ni kvadra-
tnega metra, kjer ne bi kaj ostalo za 
premikajočo se vojsko. Prve enote so 
se umikale urejeno, kasneje pa tudi 
po grebenih – to so sledi, da je vojska 

že razpadala. Več predmetov je na 
položajih in na vojaških poteh.

Vse ostaline so iz 
časa prve vojne, za-
dnje ofenzive 
oziroma Pre-
boja, saj Av-
strijcev na Stolu 
prej ni bilo. 
Pot čez Stol 
so med voj-
no zgradili 
vojaške in-
ženirske 
enote, do-
mačini, be-
gunci … V 
Breginju, ki 
je bil zunaj voj-
ne črte, je bilo na-
mreč med prvo voj-
no ogromno beguncev 
iz Drežnice, z Livka, 
Idrskega in drugih va-
si. 

Zbiranje 
zahteva ~as

Vsakega voj-
nega zbiralca 
navdušujejo raz-
lične teme in 
predmeti – nekoga značke, drugega 
orožje, tretjega vojne tehnike, spet 
četrtega vojaške zgodbe o pogumu in 
trpljenju … “Lepo je zaslediti zapise 
vojakov v vojaških dnevnikih, o Stolu 
jih je sicer manj. Zanimivi so na pri-
mer zapisi Antona Grahka – v dnev-
niku piše o poti med veliko ofenzivo 
iz Loga pod Mangartom prek Žage do 
Stola, kamor so udarili s svojim od-
delkom. Po pogorju Stola so šli za 

Italijani do Bre-
škega Jalovca 
in vse do Piave. 

Lepo je, ko to 
zaslediš v knjigi, 
a ti zapisi so red-
ki. Tudi živih 

pričevanj ni 
več,” pripo-
veduje 
Zdravko 
Marcola. 

“Mi se  ven-
darle še spo-
mnimo neka-
terih vojaških 

zgodb, čeprav je 
bilo naše zani-

manje bolj posve-
čeno drugi vojni, to-

da spominjam se, da so 
takrat še živeči udeleženci 

prve vojne po gostilnah in 
posedajoč po vasi večkrat 

pripovedovali tudi zgod-
be o prvi vojni, vendar 
smo bili še premajhni, 
da bi jih razumeli in si 

jih zapomnili. Zapisov 
teh zgodb pa seveda ni, 
kar je škoda. Le še iz 
dnevnikov so spomini 

zares avtentični – iz prve roke izveš, 
kaj se je dogajalo.” Zdravko še poto-
ži nad pomanjkanjem prostega časa 
in če bi ga imel več, bi gotovo brskal 
po arhivih. Toda zbiranje vojnih osta-
lin je dejavnost, ki nedvomno vzame 
veliko časa, nemalokrat ves prosti 
čas. Še dobro, da so v družini Mar-
cola nad zbirateljstvom navdušeni 
vsi, tudi mama.

ŠOP BAJONETOV ponazarja, da je bila 
vojna morija množična in da je v njej 
ovenelo nešteto mladih cvetočih ži-
vljenj.

KOZMETIČNA PRIPRAVA, ki so jo vojaki segreli in si z njo uvihali elegantne “francjožefovske 
muštace”.

Utrinki

Zadnjo različico načrta obnove je le-
ta 1956 izdelal gradbeni tehnik 
Franc Šebenik, že naslednje pole-
tje pa so postavili temelje za pove-
čanje koče. Gradbena dela so se 
nadaljevala še do leta 1961, ko so 
koča ponovno slovesno odprli. V na-
slednjih letih so obnovili še drvarni-
co in bivak, leta 1977 pa so se lotili 
popotresne obnove in ponovne širi-
tve zmogljivosti koče. 

Kar nekaj predsednikov planinskega 
društva se je zamenjalo do leta 
1984, ko je nekaj zagnanih planin-
cev z 11.000 urami prostovoljnega 
dela končno zaključilo gradbena de-
la. Sledila so še razna manjša dela v 
koči, povečanje števila sončnih ce-
lic, pred dvema letoma pa je koča 

dobila še novo streho. 

Za organizacijo večine opravljenih 
del v zadnjih letih sta skrbela pred-
vsem vodja gospodarskega odseka 
PD Tolmin Jože Mežnar in predse-
dnica društva Milena Brešan. Da 
so si obiskovalci srečanja lažje pred-
stavljali 60-letno nastajanje koče, 
sov društvu pripravili tudi razstavo 
fotografij od začetkov gradnje pa 
vse do danes.  

Kljub vsem gradbenim delom, ki so 
jih v zadnjih 60 letih opravili, pa na-
črtom še ni videti konca. Kot je po-
vedal tolminski župan Uroš Brežan, 
želijo čim prej zamenjati rezervoar 
za vodo, saj sedanji za potrebe koče 
ne zadošča več. Poleg tega je Bre-
žan poudaril še, da bo občina s po-

močjo države obnovila planino. Tako 
bo poleg lani obnovljene planine 
Sleme jeseni dobila povsem druga-
čen izgled tudi planina Razor. “Po-
membno je predvsem ohranjanje 
kulture pridelave sira, pri čemer 
moram še posebej pohvaliti Meto-
da Kavčiča,” je še dodal Brežan.  
Mariša Bizjak

^LANI TD SOPOTA NI^ NE 
PO^IVAJO
Kne`a – Že osmi Maklovčkou me-
morial zapored smo 7. junija pripra-
vili člani Turističnega društva (TD) 
Sopota. Memorial nosi ime po va-
škemu posebnežu Maklovčku, ki je 
bil zaščitni znak vasi Podmelec in se 

ga še danes vsi radi spominjajo, če-
prav ga že nekaj let ni več med na-
mi. Zjutraj se je pod vaško lipo zbra-
lo šestnajst koscev, ki so s skupnimi 
močmi v dopoldnevu pokosili Ma-
klovčkovo snežet. Po končanem de-
lu je sledila pogostitev z okusno do-
mačo joto, klobasami in skutnimi 
štruklji. 

Dan pa se s tem še ni končal, saj se 
je v popoldanskih in večernih urah 
na Kneži odvijal pred tem 15 let po-
zabljen krajevni praznik. Pred leti so 
ga organizirali kot spomin na napad 
na Baško Grapo, ki se je zgodil 29. 
junija 1944. Člani TD Sopota, Pro-
stovoljnega gasilskega društva 
Kneža, Krajevne skupnosti Kne-
ža in predstavnice podeželskih žena 
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Med obiskovalci navadno 
poznavalci

Marcola pripoveduje o dveh Av-
strijcih, ki sta se v njegovem muzeju 
oglasila pred dnevi. Prišla sta pogle-
dat kraje, kjer se je boril njun ded. 
Priznala sta, da raje obiščeta in si 
ogledata zbirke malih zbiralcev, saj 
dobita veliko več informacij. Obisko-
valce navadno zanima, kje so bili 
predmeti najdeni, čemu so služili 
ipd. Značilnost vsakega malega zbi-
ralca je, da se navadno veže in spo-
zna predvsem na domače okolje. 
Marcola ugotavlja, da obiskovalci pri-
hajajo z namenom, da vojni predme-
ti pred njimi zaživijo, da se pobliže 
spoznajo z nekaterimi odseki fronte, 
podrobno želijo slišati, kje so bile 
bitke … Obiskovalci zbiralce poiščejo 
ne glede na oddaljenost, to niso na-
ključni obiskovalci, saj jih brez 
izjeme zelo 
zanima zgo-
dovina 
vojne. 
Gre 
pred-
vsem 
za posamezni-
ke, ki vojno podrobno 
poznajo. Po obisku Ko-
bariškega muzeja želijo 
nekateri videti še več, 
tisti čas spoznati po-
drobneje in se tako 
seznaniti s posame-
znimi območji vojne. 
Vsak zbiralec lahko 
obiskovalcem nameni 
tudi več časa, saj so 
navadno naenkrat na 
ogledu le dva ali trije. 

“Priznam – večinoma moški,” doda 
Marcola.

O najbolj{ih najdbah
“Pod vrhom Stola smo nekoč dobi-

li tobačnico s silhueto konjenika, ki 
preskakuje ovire, in kar nekaj časa 
smo jo hranili, preden smo izvedeli 
njeno zgodbo. Pomagali smo si s sve-
tovnim spletom in izvedeli, da so se 
Italijani, ko jih je zajela avstrijska 
vojska, skušali prikupiti sovražniku z 
darovi v upanju, da bodo z njimi rav-
nali lepše. V nekem zapisu je lepo 
opisan predmet – tobačnica, prav ta-
kšna, kakršno smo mi dobili v roke. 
Avstrijci so namreč imeli samo nava-
dne tobačnice brez okrasja, Italijani 
pa so veliko dali na dekoracijo in ele-
ganco predmetov. Skozi te drobne 
predmete se izrisuje še en obraz te 
grozljive morije, te stvari dobijo do-

daten pomen in to je zame 
pravi čar zbi-

ratelj-
stva,” 
pripo-
veduje 

Marco-
la. 

Še veliko 
predmetov bi se na-

šlo, toda zbiralci so pri 
tem v zelo neprijetnem 
položaju. To poudari 

vsak. Vse države, tudi 
Slovenija, imajo kulturno 
dediščino v celoti zaščite-
no, te stvari pa so v sto 

letih v naravi razpadle, izginile. Le 
kar ohranjajo muzeji in mali zbiralci, 
je še “živo”. A ta dilema ostaja odpr-
ta ...

Pogum, sovra{tvo in otro{ka 
navihanost

Zanimiva zgodba je povezana z 
revolverjem bodeo, ki je iz prve vojne 
ostal v domači hiši. Zdravko se spo-
minja, da je oče zgodbo pripovedoval 
tako: “Še pred prihodom italijanske 
vojske v Breginj so bili vsi nastrojeni 
proti Italijanom. Tu smo bili navajeni 
desetletij avstrijske vladavine. Tudi 
Šimac v svoji knjigi piše, kako so 
otroci pričakali Italijane s kamenjem, 
da bi jih odvrnili od vstopa v vas … 
Tako je seveda ostalo še po okupaciji. 
Brat starega očeta in drugi otroci, nje-
govi vrstniki, so znali dobro opazova-
ti in bili kot vsi otroci vedno pripra-
vljeni za kakšno lumparijo. Italijanski 

oficirji v vasi so imeli navado ob ve-
čerih kaj popiti, saj je bilo v Breginju 
takrat več vinotočev. Tako so zvečer 
svoje revolverje odpasali in jih odloži-
li na okensko polico. Prav to so otro-
ci opazili. Nekega večera je brat sta-
rega očeta s police sunil italijanski 
revolver, ga odnesel domov in ga 
skril. Še par dni kasneje so italijanski 
vojaški policisti preiskovali to krajo 
ter neumorno iskali tatu. Odrasli se-
veda niso vedeli nič, otroci pa so na-
vihano molčali in molče ščitili eden 
drugega. Ta zgodba se je kasneje v 
vasi pogosto pripovedovala, ne med 
vojno, saj bi lahko bile hude sankcije 
– predvsem za starejše, za starše bi se 
lahko to neprijetno končalo.” 

Zdravko sedaj revolver hrani v svo-
ji zbirki tudi v spomin na prednike, 
pokaže ga obiskovalcem in opremi z 
zgodbo. 
Besedilo in foto: Špela Mrak

ITALIJANSKI REVOLVER BODEO, ki 
ga je kot otrok sunil brat starega oče-

ta, medtem ko so se italijanski oficirji 
zabavali v breginjskem vinotoču.

VITRINE Z RAZSTAVLJENIMI PREMETI stojijo na podnožju, izdelanem iz kovinskih vojaških 
postelj. 

Utrinki

s Kneže smo se odločili ta praznik 
obuditi. Najprej so se odvijale kmeč-
ke igre na prostem, kjer je sodelova-
lo šest ekip iz vasi Logaršče, Klavže, 
Podmelec, Ilovica, Kneža in Temlji-
ne. Po ogorčenem boju je zasluže-
no zmagala ekipa iz Klavž. Sledil je 
ples z ansamblom Hram, ki se je na-
mesto na prostem odvijal v dvorani, 
saj nam jo je zagodlo vreme. Odziv 
obiskovalcev in tekmovalcev je bil 
zelo spodbuden in tako smo se od-
ločili, da bomo krajevni praznik pri-
pravili tudi prihodnje leto. 

Mlajši člani TD Sopota pa smo se 5. 
julija udeležili še izleta na Koroško. 
V jutranij urah smo s Kneže krenili 
proti Slovenj Gradcu, kamor smo 
prišli v času kosila. Temu je sledil 

ogled zasebne pivovarne Relax, kjer 
smo izvedeli vse o pivu in njegovi 
pridelavi. Vrhunec dneva je bilo 
splavarjenje po reki Dravi. Flosarji 
so priredili pester program s petjem, 
glasbo in obilo smeha. Obenem so 
krstili tudi nove flosarje in nas pogo-
stili s flosarskim golažem in polento. 
Krasen dan smo zaključili v Dravo-
gradu in se domov vrnili v poznih ve-
černih urah z lepimi spomini, nekaj 
novega znanja in prepričanjem, da 
se bomo v tiste kraje še vrnili.  
Anja Črv in Tina Likar, TD Sopota

MLADI ČLANI TURISTIČNEGA DRUŠTVA 
SOPOTA so v začetku julija obiskali Koroško 
in ob tej priložnosti z veseljem posneli foto-
grafijo za spomin. Foto: arhiv društva
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ODPRLI SO O^I
Vol~e – Osem animatorjev je sredi 
julija že drugo leto zapored organizi-
ralo oratorij, ki so ga tokrat poime-
novali Odpri oči. V petih dneh je 30 
otrok prek igre, pesmi in molitve 
spoznalo življenje apostola Pavla.
Mladi animatorji, vedno polni novih 
in zanimivih idej, so tudi tokrat otro-
kom pripravili veliko presenečenj. 
Posebej velja omeniti obisk Postaje 
Gorske reševalne službe Tolmin, 
kjer so se udeleženci pobliže spo-
znali z njihovim načinom dela, prije-
tno presenečenje pa je bil izlet na 
bazen v Novo Gorico.
Oratorij se je zaključil 11. julija s sve-
čano mašo v cerkvi sv. Lenarta v 
Volčah, pri kateri so seveda sodelo-
vali tudi otroci sami. Ob koncu so si 
animatorji zaželeli, da bi otrokom le-
tošnji oratorij ostal v najlepšem spo-
minu in da bi se ga z veseljem ude-
ležili tudi prihodnje leto.
Vanja Hvala

LETOŠNJEGA PETDNEVNEGA ORATORIJA V VOLČAH z naslovom Odpri oči se je udeležilo 
30 otrok. Foto: M. K.

SRE^ANJE GAB(E)RCEV IN 
GAB(E)R^ANOV
Gabrje pod Gorjanci – Krajani vasi 
Gabrje v občini Tolmin so se letos 
že tretjič udeležili tradicionalnega 
srečanja prebivalcev štirinajstih vasi 
z imenom Gab(e)rje iz vse Slovenije. 
Pred dvema letoma je pobudo za to-
vrstna srečanja dala vas Gabrje pri 
Dobovi. Bila je prvi organizator in 
poskrbela za oblikovanje 
gab(e)rskega grba in zastave. Na-
slednje leto je srečanje gostila vas 
Gaberje pri Lendavi. Letos pa so ob 
tamkajšnjem krajevnem prazniku ko-
nec junija srečanje organizirali pre-
bivalci vasi Gabrje pod Gorjanci.

zabavne igre mešanih ekip, na kate-
rih so se najbolje odrezale Gabrje 
pri Jančah in pridobile prehodni po-
kal. Ekipa tolminskih Gabrij je zase-
dla nehvaležno četrto mesto. 

Igre so spremljali preleti zmajarjev in 
jadralnih padalcev. Predstavile so se 
tudi tri skupine mladih glasbenikov 
starosti, ki so se zelo izkazale v prei-
gravanju narodnozabavne glasbe. 
Srečanje se je nadaljevalo v večer-
nih urah z veliko vrtno veselico in 
srečelovom. Gab(e)rce in 
Gab(e)rčane je zabaval ansambel 
Tapravi faloti, manjkal pa ni niti pol-
nočni ognjemet.
Mojca Rutar

OBLETNICA ZBORA IN 
ZBOROVODKINJE
Tolmin – Mešani pevski zbor 
(MePZ) upokojencev Tolmin je 
15. obletnico delovanja proslavil s 
celovečernim koncertom, ki so ga 7. 
junija pripravili v dvorani podjetja 
Grad. Ob tej priložnosti je njihova 
zborovodkinja Vera Clemente - Ko-
jić obeležila kar 55 let vodenja tol-
minskih pevskih zborov.

Medtem ko je Clemente - Kojićeva 
za svojo bogato in uspešno pou-
stvarjalno kulturno dejavnost prejela 
številna priznanja, se jih od 26 pev-
cev in pevk MePZ upokojencev Tol-
min kar 20 lahko pohvali z zlato in 
šest s srebrno Gallusovo značko. 
Nekateri med njimi torej pojejo že 

40, 50, en pevec pa celo 60 let. 
Zborovodkinja in njeni varovanci si z 
resnim delom na rednih vajah priza-
devajo z doživetim in čustvenim izva-
janjem premagovati glasovne pre-
preke, ki jih z leti pri petju občuti sle-
hernik. To jim tudi uspeva, saj poleg 
priredb ljudskih pesmi zapojejo še 
živahne in tudi tehnično občutno 
bolj zahtevne pesmi.

Tolminska publika jih dobro pozna in 
vedno hvaležno sprejme. Kar štiri-
krat jim je med zbori primorskih dru-
štev upokojencev to pokrajino uspe-
lo zastopati na državnih revijah. Na 
jubilejnem koncertu so v spomin 
prejeli zgoščenko s posnetki svojih 
nastopov na revijah Primorska poje.
I. S.

MED PRIBLIŽNO 500 UDELEŽENCI TRETJEGA SREČANJA GAB(E)RCEV IN GAB(E)RČANOV 
so bili tudi vaščani Gabrij v občini Tolmin, ki so zbranim predstavili svoj kraj, podmladek je 
zapel posodobljeno gabrsko himno, v družabnih igrah pa je ekipa osvojila nehvaležno četrto 
mesto. Foto: Vlasta Bizjak

ČLANI MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA UPOKOJENCEV TOLMIN IN NJIHOVA ZBOROVOD-
KINJA VERA CLEMENTE - KOJIĆ so pomembni obletnici obeležili s celovečernim koncer-
tom. Foto: arhiv zbora

Na tretje srečanje Gab(e)rcev in 
Gab(e)rčanov je prišlo približno 500 
predstavnikov osmih slovenskih vasi 
s tem imenom. Udeležence sta poz-
dravila novomeški župan in predse-
dnik Krajevne skupnosti Gabrje 
pod Gorjanci. Tolminski Gabrci, 
čez 60 jih je bilo, so se na srečanje 
temeljito pripravili. Par v tolminskih 
ljudskih oblačilih (nošo je posodila 
Folklorna skupina Razor) je pred-
sedniku krajevne skupnosti-gostite-
ljice izročil protokolarno darilo – tra-
dicionalni oprtn’k s senom, v kate-
rem je bil hlebec sira Tolminca, ste-
klenica domačega žganja in stekle-
nica grofove vode. Zbranim so pre-
brali lepo pripravljeno predstavitev 
svojega kraja, gabrski podmladek 
pa je zapel posodobljeno gabrsko 
himno.

Gostitelji so za udeležence pripravili 
zanimive turistične oglede, med dru-
gim ogled cerkve sv. Janeza Krstni-
ka, izvira studenca Gospodična, zna-
menitega krvavega kamna na Gor-
jancih in Trdinovega vrha. Na ogled 
vasi jih je popeljal turistični vlakec. 
Popoldne so bile na vrsti družabne 

Utrinki
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Umni Lomanov ~ebelar
Kobari{ki ~ebelarji so bili neko~ po svoji dejavnosti in iznajdljivosti znani dale~ naokoli po domovi-
ni, Furlaniji, Bene~iji, vse do Ogleja in {e dlje. Pred prvo svetovno vojno, ko so tuje vojske od Trente 
do Podbrda uni~ile in izropale vso dedi{~ino in dobrine na{ih dedov, so bila uni~ena tudi stara 
~ebelarstva. Kmalu po vrnitvi na izropane domove se je ve~ povratnikov odlo~ilo obnoviti dru`inska 
~ebelarstva za doma~e potrebe, nekateri pa tudi za pridobitveno dejavnost in izbolj{anje kupne 
mo~i dru`ine.

Pustili so svoj pe~at

P oleg Franca Sovdata - Šoštar-
 ja iz Ladre, Jožeta Gruntarja 
- Ivanova in Alberta Mašere 

- Žgana iz Kobarida, Antona Gabršč-
ka - Josca s Svina ter še mnogih 
drugih iz Breginjskega kota in obso-
ških vasi, ki so čebelarili s 50 in več 
družinami čebel, se je za poklic če-
belarja ponovno odločil tudi Ivan 
Uršič, po domače Mohorov. Spomi-
njamo se ga ravno v letu, ko posoško 
čebelarstvo obeležuje svojo 100. oble-
tnico.

Lo~itev od doma~ega 
ognji{~a

Skromno Mohorovo premoženje 
na Mlinskem je bilo premajhno za 
preživetje kopice otrok in drugih dru-
žinskih članov, zato so morali otroci 

že zgodaj od doma za dninarje in 
pastirje premožnejšim kmetom. Tudi 
mali Ivan je odhajal od doma, da si 
je zaslužil južino pri sosedih in so-
rodnikih, vendar je imel nekaj več 
sreče kot bratje in sestre. Komaj tri-
najstletnega dečka je s seboj vzel 
mamin sorodnik, župnik Jožef Ma-
šera - Žganov iz Šmavra pod Saboti-
nom. Čeprav se Ivan ni z veseljem 
ločil od mame in varnega domačega 
ognjišča, je odšel s stricem, ki je 
služboval v Brdih.

Dolga leta je Ivan delal pri stricu 
na posestvu župnije, poleg dela in 
vsakdanjega kruha pa je pri njem 
dobil še mnogo več. Pridobil si je 
znanje, ki ga njegovi vrstniki doma 
niso bili deležni. Naučil se je rokova-
ti s čebelami ter postal čebelar in 

skrbnik stričevih čebel. Ob delu in 
učenju so leta hitro minevala in Ivan 
ni več potreboval skrbnega varuha in 
vzgojitelja. Vrnil se je v rodno Mlin-
sko z dvema kranjičema čebel.

Prav{nji zet za premo`no 
dru`ino

Lep in dobro vzgojen mladenič je 
med dekleti kmalu zagledal čedno 
Marijo Lomanovo z Idrskega. Dekle-
tu iz premožne družine snubcev ni 
manjkalo, a je njen oče po posvetu z 
ženo ugotovil, da bo Ivan pravi za 
zeta. Ob delu na kmetiji, v mlinu, 
trgovini in na novem domu je mladi 
Lomanov zet vedno našel dovolj ča-
sa, da je negoval in širil čebelarstvo 
nedaleč od doma na Mlinskem. Kma-
lu je stari Loman ugotovil, da Ivan 

ve, kaj dela. V soseščini so kupili 
kmetiji z dotrajanimi poslopji. Na 
kraju, kjer je nekoč domoval sosed, 
je kmalu zrastel moderen čebelnjak, 
v katerem je bilo prostora za 400 
kranjičev. Mladi gospodar in njegova 
žena sta sprevidela, da je s čebelami 
dovolj dela, zato sta zaprla vrata tr-
govine, saj je bil dohodek od čebe-
larstva donosnejši. Še pred začetkom 
prve svetovne vojne je Ivan s pomoč-
niki in v sodelovanju z drugimi če-
belarji svoje čebele začel prevažati na 
pašo po Benečiji vse do morja.

Ves prosti čas je Ivan namenil izo-
braževanju in prebiranju čebelarske 
literature. S stanovskimi kolegi se je 
udeleževal strokovnih srečanj in pre-
davanj strokovnjakov iz Furlanije in 
z Goriškega. Izseljevanje ljudi in slu-

Utrinki

NA MEDNARODNEM GLASBENEM FORUMU TRENTA je tokrat sodelovalo 19 nadarjenih štu-
dentov godal. Foto: B. M.

VRHUNSKI UMETNIKI V 
TRENTI
Trenta – Med 25. julijem in 1. avgu-
stom se je v Informacijskem sre-
dišču Triglavskega narodnega 
parka (TNP) Trenta odvijal deveti 
Mednarodni glasbeni forum Tren-
ta. Ustanovil ga je Alfred Staar, prvi 
violinist Dunajske filharmonije in pe-
dagog. Kot dolgoletni obiskovalec in 
ljubitelj Trente je želel predstaviti do-
lino širši svetovni javnosti, zato je že-
ljo združil s svojim pedagoškim delo-
vanjem in zasnoval desetdnevni štu-
dijski seminar za nadarjene študente 
godal. 

Komisija je med prijavljenimi izbrala 
19 mladih nadarjenih glasbenikov iz 
različnih držav, med katerimi štirje 
prihajajo iz Slovenije. Izbrani godalci 
so se tako dober teden pod vod-
stvom profesorjev Dunajske filhar-
monije pripravljali na dva zaključna 
koncerta. Domačinom so se pred-

Staarovo idejo, ki je želel združiti iz-
jemno naravno dediščino z vrhun-
sko umetnostjo, je pred dvema leto-
ma nadgradila še Kristina Menih. 
Skupaj z domačimi društvi in Infor-
macijskim središčem TNP je v Tren-
to za teden dni povabila priznane sli-
karje, kiparje, fotografe in videaste 
in tako je nastala nova umetniška 
delavnica, imenovana TrentaArs, na 
kateri so letos sodelovali akademski 
slikarji Fulvia Zudič, Zvest Apollo-
nio, Valentin Oman in Tilen Žbo-
na. Njena želja je, da bi Trenta v na-
slednjih letih pridobila likovno zbirko 
priznanih slovenskih in tujih umetni-
kov, kar bi v dolino pritegnilo goste, 
ki si poleg naravnih lepot želijo tudi 
umetniških doživetij. Vsak od sode-
lujočih umetnikov namreč po koncu 
delavnice podari eno izmed svojih 
del, umetnine pa so nato uvrščene v 
stalno zbirko Informacijskega sredi-
šča TNP v Trenti. 
Erika Oblak

stavili v Domu Trenta na večeru ko-
morne glasbe in koncertu solistov, 

koncerta pa bodo udeleženci pono-
vili tudi na Dunaju. 
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ženje v avstro-ogrski vojski sta izpra-
znila tudi Lomanov čebelnjak, a ver-
jetno je vsaj nekaj kranjičev pred 
uničenjem rešil kateri od Ivanovih 
kolegov. 

Na prijateljice ~ebele ni 
pozabil niti po vojni

Ko se je 1919. leta Ivan vrnil na 
izropano domačijo, na svoje prijate-
ljice čebele ni pozabil. Z obnovo hiše 
in hleva je obnovil tudi čebelnjak. 
Napreden, kot je vedno bil, je opustil 
čebelarjenje s kranjiči in kmalu je 
obnovljeni čebelnjak napolnil z 80 
družinami, z za delo primernejšimi 
AŽ-panji. V preteklosti je bilo čebe-
larstvo vedno privilegirano delo, kar 
so umni čebelarji s pridom izkoristi-
li tudi v času pod italijansko oblastjo. 
Takoj ko so od beneških znancev 
dobili obvestilo o cvetenju akacije ali 
drugega medonosnega cvetja, so na 
posebej izdelane vozove naložili pa-
nje in opremo za točenje ter krenili 
na prvo spomladansko pašo. Loman, 
eden vodilnih in največjih čebelarjev 
na Kobariškem, svojega znanja pri 
prevažanju ni uporabil le zase, tem-
več je svetoval mlajšim in manj izku-
šenim kolegom, kako postaviti stoji-
šče in zavarovati dragocene živalce.

Po prvem stočenem medu, ki ga je 
navadno prodal že na stojišču, se je 
s svojimi delavkami vrnil domov na 
lipovo pašo. Tako je vse do pozne 
jeseni potoval od paše do paše. Dela 
s številnimi družinami je bilo vedno 

dovolj, tako da je Ivanu ostalo le ma-
lo časa za delo z živino in na polju. 

Svoje znanje je Lomanov Ivan 
prena{al na mlaj{e rodove

Dolga desetletja je Lomanov Ivan 
veselo čebelaril in preživljal družino 
z donosno obrtjo, počasi pa so tudi 
njemu pojenjale moči. Vedno bolj je 
svoje znanje prenašal na mlade, zna-
nja željne mladeniče z Idrskega in 

sosednjih vasi. Nesebično je ob 
zmanjševanju svojega čebelarjenja 
oddal panj ali dva mladim zanesenja-
kom, ki so se preizkušali v reji čebel. 
Vojna in nova meja na Matajurju ni-
so dovoljevali prevoza po starih pa-
siščih. Tudi častitljiva starost in utru-
jenost sta Ivana Uršiča ustavili pri 
njegovem delu, ki mu je vedno po-
menilo več kot le delo in dohodek. 
Skoraj 90-leten je svoje čebele zapu-

LOMANOV ČEBELNJAK pred prvo svetovno vojno. Foto: arhiv družine Uršič
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ALPSKI SVET SKOZI 
FOTOGRAFSKI OBJEKTIV
Trenta – V Informacijskem sredi-
šču Triglavskega narodnega par-
ka (TNP) Trenta je od 25. julija do 
19. septembra na ogled fotografska 
razstava Kluba DIANA, ki se pred-
stavlja z lovskimi fotografijami. Po 
besedah Ela Mihevca, predsednika 
Kluba DIANA, gre za eno najtežjih 
zvrsti fotografiranja, saj je poleg po-
znavanja fotografije treba natančno 
poznati tudi navade divjadi, za dobro 
fotografijo pa se ji mora fotograf pri-
bližati na nekaj metrov.

Klub DIANA danes združuje več kot 
sto naravoslovnih fotografov iz vse 
Slovenije, motivi fotografij pa niso 
samo divjad, ampak tudi drugi motivi 
žive in nežive narave. Dejavnost klu-
ba se je v 35 letih njegovega delo-
vanja razširila tudi na področja sli-
karstva, kiparstva in literature, člani 
kluba pa sodelujejo na mednarodnih 

in domačih razstavah, kjer dosegajo 
lepe uspehe. S pomočjo fotografov 
so izdali več publikacij, vsako leto 

pa izberejo najboljše posnetke in jih 
predstavijo na koledarju. 
Erika Oblak

ČLANI KLUBA DIANA se med 25. julijem in 19. septembrom v Domu Trenta predstavljajo z lo-
vskimi fotografijami. Foto: Dan Briški

Pustili so svoj pe~at

POTUJO^E KNJI@NICE NA 
KUPU
Bre`ice – Sekcija za potujoče knji-
žnice pri Zvezi bibliotekarskih 
društev Slovenije vsako drugo leto 
pripravi srečanje slovenskih potujočih 
knjižnic. Letos je potekalo 27. in 28. 
junija v Brežicah, kjer v širši regiji ni-
majo te storitve. Tako so si lokalni 
prebivalci lahko ogledali bibliobuse, 
ugotovili prednosti bibliobusne služ-
be ter glasovali za naj bibliobus.
Na strokovnem posvetu smo lahko 
prisluhnili Tadeji Gregorinčič in Jo-
žetu Čonču iz Mariborske knjižnice, 
ki svoje storitve zagotavlja tudi bral-
cem v bolnišnicah. Eden izmed bi-
bliotekarjev namreč tedensko obi-
šče vse oddelke Univerzitetnega 
kliničnega centra Maribor. Knjige 
in branje imajo lahko na bolnike po-
zitiven vpliv, saj jih razvedrijo in od-
vračajo od pretiranega ukvarjanja z 
boleznijo. Novogoriško potujočo 
knjižnico pa so pričakali nasmejani 

stil naslednikom.
Zanesljivo je prav po njegovi zaslu-

gi Idrsko tista vas v Posočju ali še 
širše, kjer je delež čebelarjev glede 
na število gospodinjstev največji. Še 
pred potresom v Furlaniji, ki je pri-
zadel tudi naše kraje, se je na Idr-
skem vsako osmo gospodinjstvo po-
našalo s čebelarjem, ki je imel deset 
ali več čebeljih družin.
Zapisal: Pavel Četrtič
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valsko mesto Tolmin se je tudi letos 
poleti zibalo v jazz, soul, funky in etno 
ritmih. Soč’n Fest, ki je med 25. in 
28. junijem potekal že drugo leto 
zapored, je v Tolmin ponovno priva-
bil mnogo glasbenih sladokuscev. 

Organizatorji iz Kulturnega društva 
(KD) Pihalni orkester Tolmin so 
na festival zvabili kakovostne domače 
glasbenike, pa tudi glasbene skupine 
svetovnega formata, ki polnijo dvo-
rane po evropskih prestolnicah. Za 
uvod se je program prva dva dni od-
vijal na tolminskem Mestnem trgu. 
Predvsem domačine sta v sredo za-
bavala pihalna orkestra iz Tolmina in 
Divače, v četrtek se je najprej pred-
stavil Jazz Punt Big Band s pevcem 
Mitjo Jerkičem, nato pa je obisko-
valce na plesišče zvabil še italijanski 
Big Band Jump, ki je s svojim ener-

gičnim nastopom ter izvirno opravo 
popolnoma navdušil vse prisotne. 

V petek in soboto se je dogajanje 
preselilo v Športni park Bradja. Pe-
tek  je ponujal raznovrsten program. 
Občinstvo je s prepevanjem biserov 
slovenske popevke, tujih pop uspe-
šnic ter jazz in latino ritmov ogrela 
Vokalna skupina Bit, za glasbeno 
ekstazo ter mravljince po telesu je 
poskrbela ena največjih zvezd nek-
danje skupne države Jugoslavije Jo-
sipa Lisac, za udarni konec pa slo-
venski Pink Floydi oziroma skupina 
Eclipse. 

Sobotno dogajanje je odprl nadarje-
ni tolminski trobentar Damijan Va-
lentinuzzi s svojo skupino, vrhunec 
večera pa je predstavljal nastop 
enega najboljših svetovnih virtuozov 
na trobenti, Erika Truffaza s svojim 
kvartetom. Pred tremi leti je docela 
razprodal ljubljanske Križanke, nato 
nastopal po drugih svetovnih pre-
stolnicah, v Tolminu pa je dokazal, 
da si svoj sloves popolnoma zasluži. 
Večer in s tem tudi festival so zaklju-
čili francoski brass zabavljači No 
Water Please, ki po uradnem nasto-
pu, kot se za prave zabavljače spo-
dobi, niso še pristali na zaključek 
zabave, zato so se pomešali med 
občinstvo in še naprej navduševali 
vse prisotne. 

Organizatorji, nastopajoči in obisko-
valci so z letošnjim festivalom zado-
voljni. Odlična organizacija, idilična 
lokacija in pravi ritmi so ponovno po-
skrbeli za štiri dni glasbenega uživa-
nja. Za razliko od lani, ko so na festi-
val prišli predvsem obiskovalci iz tol-
minske občine, smo organizatorji le-
tos zabeležili veliko obiskovalcev iz 
celotne Slovenije in nekaterih drugih 
evropskih držav. Soč’n Fest je festi-
valsko štafetno palico predal nasle-
dnjim tolminskim festivalom, vendar 
že razmišlja o njenem ponovnem 
prevzemu naslednje leto. 
Petra Pavšič, KD Pihalni orkester Tolmin

SLOVENSKE POTUJOČE KNJIŽNICE se srečajo vsako drugo leto. Tokrat so bibliobuse lahko 
občudovali v Brežicah, kjer sicer te ponudbe nimajo. Foto: arhiv knjižnice

obrazi zamejskih Slovencev na Več-
stopenjski šoli Doberdob in v 
Dvojezičnem šolskem centru v 
Špetru. Nepozabno srečanje, do-
bre vtise in pogled na nadaljnje so-
delovanje nam je prestavila Urška 
Povšič. 

Predavateljica Elina Harju iz me-
stne knjižnice na Finskem je v svo-
jem prispevku predstavila delovanje 
internetnega avtobusa Netty Nysse, 
kjer z dobrim vzdušjem in pedago-
škimi prijemi opogumljajo odrasle, 
da spoznajo sodobno informacijsko 
in komunikacijsko tehnologijo. O 
problemih in prednostih zagrebške 
bibliobusne službe je spregovorila 
Djurdica Pugelnik, svoje delo na 
bibliobusu, ki je enota Mestne knji-
žnice in čitalnice Vinkovci, sta 
predstavili Klaudija Ladan in Iva 
Pezer. Od leta 2006 oskrbujejo 52 
vaških zaselkov v dvajsetih občinah 
Vukovarsko-Srijemske županije.

S prijetnimi vtisi ter z novimi primeri 

dobre prakse smo se 28. junija raz-
šli in slovenske potujoče knjižnice 
so zapolnile ceste od Štajerske do 

Primorske.
Polonca Kavčič, Knjižnica Cirila 
Kosmača Tolmin

čem narečju predstavila njihovo de-
lo, vpeto v samosvojost in raznoli-
kost Baške grape, neločljivo pove-
zano z vsakdanjikom njenih prebival-
cev. “To niso ljudski pevci, ampak 
pevci iz ljudstva,” je poudarila.

Člani in članice zbora so sodelova-
nje na festivalu izkoristili tudi za krat-
ko potepanje po deželi belih brez, 
vinske trte in belokranjskih pisanic 
ter za spoznavanje njene bogate na-
ravne, stavbne in kulinarične dedi-
ščine. Prijaznost domačinov je potr-
dila izročilo letošnjega Jurjevanja – 
poglobiti prijateljstvo med ljudmi.
Olga Zgaga

SO^’N FEST JE PONOVNO 
NAVDU[IL
Tolmin – Najpestrejše poletno festi-

PEVCI IN PEVKE S KORITNICE so na letošnjem Jurjevanju v Beli krajini nastopili v družbi 
folkloristov, tamburašev, ljudskih pevcev in godcev iz Slovenije in drugih nekdanjih jugoslo-
vanskih republik. Foto: Alenka Zgaga

PEVCI IZ BA[KE GRAPE NA 
JURJEVANJU
^rnomelj – Nastop Mešanega pev-
skega zbora Ivan Kokošar iz Kori-
tnice v Baški grapi je bil letos zabele-
žen v napovedniku programskega li-
sta 45. Jurjevanja v Beli krajini. Pev-
ci so nastopili v družbi 1.400 folklo-
ristov, tamburašev, ljudskih pevcev 
in godcev iz številnih krajev v Slove-
niji, iz Italije in vseh novonastalih dr-
žav nekdanje Jugoslavije. 
Na Trgu sv. Duha so 22. junija pod 
vodstvom zborovodje Marjana Ob-
ida zapeli več priredb slovenskih in 
tujih ljudskih pesmi. Na prošnjo orga-
nizatorja so zaradi nehotene zamu-
de enega od nastopajočih program 
celo podaljšali, nazadnje pa so po-
slušalce presenetili samo v moški 
zasedbi. Stanka Golob je v doma-

MED NAJVEČJIMI ZVEZDAMI LETOŠNJEGA SOČ’N FESTA je bila po vsem Balkanu dobro 
znana hrvaška glasbena diva Josipa Lisac, ki je poskrbela tudi za glasbeno ekstazo pri tol-
minskem občinstvu. Foto: Špela Kranjc
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Jedi na Kobari{kem 
(Kar je buj{, je pa buj{)

Delo, pod katerega sta se podpisa-
li Božica Špolad Žuber in Marija 
Benko, učiteljici na OŠ Simona Gre-
gorčiča Kobarid, je nastajalo štiri 
leta, pri zbiranju gradiva pa je v šol-
skem letu 2005/06 sodelovalo skoraj 
sto učencev in učenk 5., 7., 8. in 9. 
razredov. Podatke so iskali pri števil-
nih informatorjih v vseh krajih koba-
riške občine. Raziskovalno delo je 
pokazalo, da je Kobariška kulinarič-
no zelo bogata in raznolika.

Etnolog dr. Janez Bogataj je uvo-
doma zapisal, da knjiga “govori o 
lokalnih in regionalnih jedeh in pre-
hranskih navadah, ki so lahko le še 
del zgodovinskih spominov ali pa še 
vedno sooblikujejo vsakdanjike in 
praznike prebivalcev v središčnih 
krajih Kobarid, Breginj, Drežnica, 
Livek in Smast”. Avtorici sta namreč 
pri zbiranju gradiva Kobariško razde-
lili na omenjenih pet delov, saj se 
tako načini priprave in uporabljanje 
sestavin kot tudi poimenovanje in 
uživanje jedi v njih razlikujejo. 

Avtorici žal ugotavljata, da “veliko 
jedi vse bolj izginja z naših jedilni-
kov,” za kar krivita hitrost in druga-
čen način življenja sodobnega člove-
ka, pa tudi našo pozabljivost. Neka-
tere jedi se namreč ne pripravljajo 
več, obenem pa njihovi recepti niso 
nikjer zapisani. Špolad Žubrova in 
Benkova upata, da bo njuno delo 
spodbudilo tako domačine kot tudi 
gostince in ljubitelje kulinarike k pri-

pravi zbranih jedi in s tem k njihove-
mu ohranjanju. Gre za zdrave in 
okusne jedi, ki so obenem enostavne 
za pripravo. “Pogoste jedi v naših 
krajin so polenta, krompir, zelje, ki-
sla repa, jabolka, mlečne jedi, meso 
domačih živali in jedi, pripravljene 
predvsem iz sestavin, ki so se včasih 
pridelovale doma,” sta zapisali v uvo-
dni besedi.

Poleg receptov nekoč najpogostejših 
jedi in pijač na Kobariškem knjiga 
prinaša tudi slovarček nekaterih na-
rečnih izrazov in veliko fotografij. 
Med njimi so fotografije jedi, pijač in 
starih priprav, povezanih s kulinari-
ko, ki sta jih posneli avtorici besedila, 
Marijan Kuščer pa je prispeval foto-
grafije iz narave.

EPIjeva knji`na policaPesniki iz na{ih logov

Kal v poeziji – Umetnost brez meja 
je pesniški natečaj, ki ga je Občina 
Podbonesec iz italijanske province 
Videm letos razpisala že petič zapo-
red. Natečaj s pesniško besedo zdru-
žuje ljudi ob nekdanji meji – zlasti 
Italijane, Avstrijce in Slovence, sode-
lujejo pa tudi druge države.

Natečaj je razdeljen na dve katego-
riji, in sicer na mlade do dopolnjene-
ga 17. leta starosti in odrasle. Že 
nekaj let na njem sodelujejo tudi 
učenci OŠ Dušana Muniha Most na 
Soči, ki so vsako leto za poslano slo-
vensko poezijo tudi nagrajeni, saj je 
v množici sovrstnikov njihova poezi-
ja praviloma zelo dobro ocenjena. 
Med približno sto sodelujočimi mla-
dimi pesniki so bili letos nagrajeni 
kar trije mostarski devetošolci, kate-
rih mentorica je bila učiteljica sloven-
ščine Danica Taljat.

Melita Škvarča je za pesem Jaz in 
ti prejela 1. nagrado, Luka Zupanec 
za pesem Brezmejne meje in Tjaša 
Lapanja za pesem Lipa pa priznanje 
in praktične nagrade. V branje vam 
ponujamo prvonagrajeno pesem Me-
lite Škvarča. Presodite sami, s čim je 
prepričala žirijo ... 
Špela Mrak

JAZ IN TI

Jaz sem tu
in ti si tam:
na drugi strani mojega sveta, 
na drugi strani mojega neba.

Vleče me k tebi, 
da se pogrejem v sebi, 
da ulovim tisto malo,
kar ti je zame ostalo.

Melita Škvarča, 9.a
OŠ Dušana Muniha Most na Soči

Jaz in ti

NASLOV: Jedi na Kobari{kem (Kar 
je buj{, je pa buj{). AVTORICI: 
Marija Benko in Bo`ica [polad 
@uber. IZDALA in ZALO@ILA: 
Zalo`ba Kme~ki glas. KRAJ IN LE-
TO IZDAJE: Ljubljana, 2008. VEZA-
VA: trda. [T. STRANI: 209. NAKLA-
DA: 1.200 izvodov.

Tolminsko u~itelji{~e 
in na{a generacija

Matura tako kot še danes nikoli ni 
bila majhna stvar. Morda je bila pred 
desetletji njena vrednost samo še ve-
čja in je ta preizkus dejansko pomenil 
prag zrelosti, kar naj bi matura v 
svojem bistvu pomenila. Oseba z 
opravljeno maturo se je nekdaj zlah-
ka zaposlila in izbor pričakovanega 
delovnega mesta je bil širok. Danes 
pa … 

Zbornik Tolminsko učiteljišče in 
naša generacija je izšel ob 55. oble-
tnici mature generacije učiteljiščnikov 
1949–1953 in v uvodnem tekstu izpo-
stavlja prav to primerjavo med nekoč 
in danes. Branko Rot uvodoma piše: 
“Po maturi leta 1953 smo res bili za 
tiste čase kar visoko izobraženi. Di-
ploma učiteljišča je nekaj veljala, 
čeprav je bila malce invalidna. V njej 
namreč ni bilo ocene iz tujega jezika, 
na kar bi današnji zrelostniki ne mo-
gli niti pomisliti. A bili smo dobro 
usposobljeni za učitelje razrednega 
pouka.” Sicer pa to ne pomeni, da 
omenjena generacija ni bila vešča 
tujega jezika, saj so kot otroci vojne 
prva leta šolanja opravili v italijan-
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UMETNOST BREZ MEJA ZA 
VSE
Most na So~i, Tolmin  – Tudi letos 
so pesniki iz Posočja uspešno so-
delovali na mednarodnem natečaju 
neobjavljenih pesmi Kal v poeziji – 
Umetnost brez meja, ki ga je že 
peto leto zapored izvedla Občina 
Podbonesec iz italijanske province 
Udine (Videm). Natečaj s pomočjo 
poezije združuje tako ljudi ob meji 
(zlasti Italijane, Avstrijce in Slovence) 
kot tudi tiste iz drugih držav.

Udeleženci na natečaju so razdelje-
ni v dve kategoriji – mladi do dopol-
njenega 17. leta starosti in odrasli. 
Člani ocenjevalne komisije pregle-
dajo dela v anonimni obliki in šele 
kasneje razšifrirajo nagrajence. Pri-
spele pesmi objavijo v časopisih, re-
vijah, na spletnih straneh in v knjižni 
obliki. Zmagovite pesmi in pesmi, ki 
dobijo druga priznanja, pa prepišejo 
na stene ali kot pirografske prepise 
na lesene table, ki so razobešene 
na hišnih pročeljih ali razvrščene ob 
ulicah vasi Kal v Beneški Sloveniji. 
Tako nastaja nekakšna pesniška pot 
na prostem.

V kategoriji mladih je letos na nate-
čaj prispelo okrog 200 pesmi, vsak 

udeleženec pa je lahko poslal naj-
več dve pesmi. Razglasitev najbolj-
ših je bila 25. maja v vasi Kal. Med 
nagrajenci so bili kar trije devetošol-
ci iz OŠ Dušana Muniha Most na 
Soči, njihova mentorica pa sem bila 
učiteljica slovenščine Danica Ta-
ljat. Melita Škvarča je s s svojo 
globoko občuteno izpovednostjo v 
pesmi Jaz in ti osvojila prvo nagra-
do, Luka Zupanec za pesem Brez-
mejne meje in Tjaša Lapanja za 
pesem Lipa pa sta prejela priznanje 

NA LETOŠNJEM NATEČAJU KAL V POEZIJI 
– UMETNOST BREZ MEJA nagrajeni učen-
ci OŠ Dušana Muniha Most na Soči (z leve 
proti desni) Melita Škvarča, Luka Zupanec 
in Tjaša Lapanja. Foto: Marjan Rodman
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ščini in se šele kasneje v partizanskih 
šolah srečali z materinščino. 

Generacija 1949–1953 se zadnjih 15 
let redno srečuje. Tako skupaj obuja-
jo spomine na šolanje na tolminskem 
učiteljišču. Ustanovljeno je bilo po 
prvi svetovni vojni leta 1919, a je za-
radi italijanske raznarodovalne poli-
tike sprva delovalo kot italijanska 
gimnazija, kot učiteljišče pa je bilo 
obnovljeno šele po osvoboditvi po letu 
1945 ter kot tako delovalo do leta 
1968. Posebej zanimivi so statistični 
podatki, ki jih zasledimo v prispevku 
Marije Makuc Zajc. V času delova-
nja je na učiteljišču maturiralo 842 
dijakov, v šolskem letu 1952/53 pa 
kar 92. Prispevke v zborniku dopol-
njujejo še seznam vseh dijakov ome-
njene generacije ter črno-bele fotogra-
fije, med katerimi ne manjkajo šolska 
fotografija a, b in c razreda ter prilo-

žnostne fotografije mnogih dejavnosti, 
s katerimi so se ukvarjali dijaki – pev-
ski zbor, gledališče, folklora, športne 
igre in tekmovanja, šolski ansambel, 
glasba ipd. Vse dokler niso tudi oni 
nazadnje izročili ključa do učenosti 
mlajši generaciji in šolanje zaključili 
z maturantskim izletom. Učiteljski 
poklic so opravljali povsod po Slove-
niji. 

NASLOV: Tolminsko u~itelji{~e in 
na{a generacija – zbornik. URE-
DILA: Marija Makuc Zajc s 
so{olci. ZALO@ILI: dijaki Tolmin-
skega u~itelji{~a iz generacije 
1949–1953. KRAJ in LETO IZDAJE: 
Tolmin, 2008. FORMAT: 14,5 X 21 
cm. VEZAVA: mehka. [TEVILO 
STRANI: 20. 

Mednarodna 
ekolo{ka gimnazija 
Bovec – {tudija za 
ustanovitev

Publikacija je nastala na podlagi 
elaborata o možnostih za ustanovitev 
in delovanje Mednarodne ekološke 
gimnazije (MEG) Bovec. Zamisel o 
ekološki gimnaziji se je porodila v 
Bovcu – najprej je ob njej nastal ini-
ciativni odbor za ustanovitev, danes 
pa je za uresničitev pobude ustano-
vljena Fundacija MEG Bovec – usta-
nova za mednarodno ekološko gim-
nazijo. 

Ekološka gimnazija bo poudarila 
prav tisto, kar je v krajih od Soče do 

Idrijce najbolj posebno – naravo. Ob 
tem gre še za mednarodno šolo, ki bo 
imela poleg slovenskega oddelka z 
mednarodnim programom tudi pro-
gram mednarodne mature, kar pome-
ni, da se bodo vanjo vpisovali tudi 
dijaki od drugod, pri čemer imamo 
najprej v mislih zamejske dijake iz 
Benečije, Furlanije - Julijske krajine 
in avstrijske Koroške. 

Knjiga oziroma študija razišče de-
mografske in socialno-ekonomske 
okoliščine, ki opredeljujejo stanje in 
razvoj Bovca in širše regije, podrobno 
se posveča stanju šol in šolstva, vklju-
čuje pa tudi mnenja posameznikov, 
ki jih bo delovanje takšne šole najbolj 
zanimalo. Tako so zelo deljeni neka-
teri odgovori na vprašanja, kot je vi-
dik lokacije, torej Bovca, kot kraja 
ustanovitve MEG. V nasprotju z mne-
njem svetovalne delavke na OŠ Simo-

na Gregorčiča Kobarid Mateje Ma-
tajurc ravnatelj OŠ Dušana Muniha 
Most na Soči Branko Loncner meni, 
da je Bovec za izvedbo take ideje fe-
nomenalen kraj z veliko aktivnostmi 
tako poleti kot pozimi. Vendar se pri 
tem pojavlja opozorilo, da bi se raz-
vitost Bovca z MEG najverjetneje po-
večala na račun siromašenja tolmin-
ske gimnazije. Steči bi moralo sode-
lovanje, ki bi bilo zelo široko zasta-
vljeno, tudi v povezavi z gospodar-
stvom. Vprašanj in če-jev je še veliko, 
Jožica Pretner, socialna delavka na 
OŠ Bovec, sicer omenja, da je bližina 
šole zelo pomemben dejavnik za iz-
biro srednje šole, a se o tem sedaj ne 

Zlati Bogatin

Zakaj je Slatenik 
topel in zdrav 

Ljudje okrog Bovca pravijo, da je 
Slatenik en kos dohtarja.

“Ja zakaj?” se boste vprašali.
Tako je bila ta reč:
Gori okrog Polovnika se je klatil en 

lep gams in vsi jagri so ga hoteli uje-
ti. Samo vsakemu se je izmuznil.

En dan je šel en Bovčan po drva 
in je naletel na to žival, ki je ravno 
pila. Mož se je najprej ustrašil, potem 
pa je vzel eno poleno in ga zalučal 
gamsu ravno tja v vrat. Gams je pa-
del.

Prikazala se je kri in začela v cur-
kih teči v potok. Od takrat je Slatenik 
tako topel in pa še zdrava voda po-
vrhu.
Zbral in zapisal: Janez Dolenc
(Bovec, 1973)
Vir: DOLENC, Janez. (1992). Zlati Bogatin. 
ČZP Kmečki glas. Ljubljana: ČZP Kmečki 
glas. Str. 182.
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in praktične nagrade. 

V kategoriji odraslih je letošnje pri-
znanje za najboljše delo, prevedeno 
v nemški jezik, prejel Tolminec Rok 
Alboje. Pesem Današnje meje je 
nastala spontano, kot dnevniški za-
pis o naključnih in nenaključnih sre-
čanjih, z njo pa sprva ni nameraval 
sodelovati na natečaju, saj je bil akti-
ven na drugem področju, tako da tu-
di na priznanje ni računal. Zase pra-
vi, da piše za hude dni, ko duša ni-
ma več kam. Pesem je gradil na 
svojem razmišljanju o mejah. “Te so 
vedno optimistične in so in bodo 
večne,” pove in doda, da bi lahko 
meje primerjali z besedami, ki jih je 
zapisal. Alboje je na tem mednaro-

dnem pesniškem natečaju priznanje 
za svoje literarno delo prejel že dru-
gič – prvič leta 2004, ko je svoje 
razmišljanje usmeril na Evropsko 
unijo.
Danica Taljat in Gregor Maver 

STRO[KI SO LE PREVISOKI
Tolmin – Osma izvedba Soča Re-
ggae Riversplasha – največjega 
slovenskega reggae festivala, ki je 
poleti leta 2000 na Sotočje prvi pri-
vabil tudi številne obiskovalce iz dru-
gih delov Slovenije in iz tujine – se 
nikakor ni posrečila. Vzrokov je bilo 
najverjetneje več, glavni pa je bil – 
kot žal vse prevečkrat – denar, tako 
da so morali organizatorji predviden 

EDEN NAJVEČJIH ZVEZDNIKOV OSMEGA SOČA REGGAE RIVERSPLASHA MICHAEL RO-
SE se je na glavnem odru žal pojavil le za kratek čas. 
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razmišlja, ker te možnosti na Bov-
škem ni. 

NASLOV: Mednarodna ekolo{ka 
gimnazija Bovec – {tudija za 
ustanovitev. UREDILA: Alja Brglez 
in Ahac Meden. ZALO@NIK: 
In{titut za civilizacijo in kulturo. 
KRAJ in LETO IZDAJE: Ljubljana, 
2008. FORMAT: 21 X 29,5 cm. VE-
ZAVA: mehka. [TEVILO STRANI: 
153.

Sveti svet (Topografija 
religioznega prostora 
na primeru Breginj-
skega kota)

Knjiga Boštjana Kravanje, ki je kot 
23. delo izšla v zbirki Zupančičeva 
knjižnica, obravnava s kulturno an-
tropološkega vidika pri nas slabo 
raziskano področje svetega prostora. 
Kravanja problematizira razumevanje 
svetega glede na to, kako se verske 
predstave in ideje umeščajo v geograf-
sko okolje, pri tem pa se različni re-
ligiozni sistemi s človeškim delova-
njem skozi zgodovino nujno prepleta-
jo in medsebojno dopolnjujejo. Tako 
je pred nami zgodovinsko usmerjena 
kulturno antropološka raziskava pre-
pleta slovenske mitologije in krščan-

stva, kakor jo je moč rekonstruirati v 
konkretnem, fizičnem prostoru. Avtor 
je svojo raziskavo umestil na skrajno 
zahodni del Slovenije – v Breginjski 
kot.

Delo torej sledi razumevanju sveto-
sti in sakralnosti v omenjenem pro-
storu od začetkov slovanske naselitve 
do današnjega časa, predvsem v smi-
slu njegovih raznolikih reprezentacij, 
ki so nujno povezane tudi z vsako-
kratnimi razmerji politične moči in 
družbene stratifikacije. Je prva obse-
žna sintetična študija te vrste na Slo-
venskem, kar ji daje poseben pomen. 
Drugim raziskovalcem bo lahko slu-
žila kot merilo in vzor. Želimo si na-
mreč, da bi na enak ali podoben 
način dobili vpogled še v simbolno 
“govorico” drugih slovenskih pokra-
jin.

Vsebinsko lahko knjigo razdelimo 
na uvodni sklop teoretskih poglavij in 
osrednji, empirični sklop poglavij, ki 
so razdeljena na segmente: sveti pro-
stor, sakralni prostor in religiozni 
prostor. Pripoved sledi linearnemu 
historičnemu toku časa in njegovemu 
prepletu s cikličnim razumevanjem 
časa ter z razumevanjem mitološkega 
časa prvotne Kreacije sveta. 

V uvodnih poglavjih je avtor naj-
prej problematiziral nekatere zgrešene 

predstave o skupnosti in o kulturi, ki 
naj bi jo ta skupnost posedovala. Na-
dalje je opredelil pojem svetega pro-
stora in pregledal dosedanje delo na 
področju mitološke pokrajine. V em-
piričnem delu je uporabljal podatke 
iz zgodovinopisja, arheologije, kom-
parativne mitologije, folkloristike, 
cerkvene zgodovine in lokalne topo-
nimije, ki jih je preverjal na treh 
ključnih lokacijah Breginjskega kota: 
vzpetinah sv. Hilarija in Tacijana, sv. 
Helene na Lupu in sv. Marjete nad 

EPIjeva knji`na polica

Breginjem. Zadnji sklop obravnava 
prostor religije v njegovem sprotnem 
nastajanju. Zgodovina vzpostavitve 
krščanske matrice prostorov, ki teme-
lji na predhodni mitološko razumljeni 
pokrajini je tukaj antropološko nad-
grajena z izbranimi primeri skupno-
stnih ritualov. S tem je avtor pokazal, 
da je simbolizem možno dojemati le 
v okviru človeške sposobnosti, da iz 
svojih akcij proizvaja pomene in na 
njihovi osnovi gradi smisle svojega 
početja. 

Delo Boštjana Kravanje vsebuje ob-
sežen seznam (prek 300 enot) virov 
in literature, empirični del je podprt 
s fotografskim gradivom in pojasnje-
valnimi opombami, dodana pa sta 
tudi angleški povzetek in pojmovno 
kazalo. 

NASLOV: Sveti svet (Topografija re-
ligioznega prostora na primeru 
Breginjskega kota). AVTOR: 
Bo{tjan Kravanja. IZDALA in ZA-
LO@ILA: Filozofska fakulteta, Od-
delek za etnologijo in kulturno 
antropologijo. KRAJ IN LETO IZDA-
JE: Ljubljana, 2007. VEZAVA: meh-
ka. [T. STRANI: 277. NAKLADA: 
700 izvodov.

Knjižno polico napolnili: Špela 
Kranjc, Špela Mrak in Zmago Šmitek

Utrinki

in napovedan program sproti prila-
gajati.

Letošnji festival je prinašal tudi neka-
tere novosti, med katerimi so se lju-
bitelji reggaeja in njemu bližnjih zvr-
sti glasbe najbolj razveselili dodatne-
ga odra na plaži, na katerem so na-
stopili številni didžeji in glasbeniki z 
vsega sveta. Velike zvezde so seve-
da nastopile na glavnem odru, če-
prav so nekatere nastope ovirale hu-
de nevihte, ki v dneh festivala (od 
15. do 19. julija) niso prav nič sko-
parile s svojo močjo. Glavni organi-
zator Rolando Jurečko je moral ta-
ko zaradi dolgotrajnega naliva že 
drugi večer odpovedati že plačan 
koncert glavne zvezde tistega dne, 
italijanskega pevca Alborosia. 

Najbolj pa se je zapletlo v petek, ko 
so obiskovalci na glavnem odru pri-
čakovali koncert velikega zvezdnika 
reggae glasbe, nekdanjega pevca 
legendarne skupine Black Uhuru, 
Michaela Rosea z Jamajke. Že 

kmalu po tistem, ko se je Rose pri-
družil svoji spremljevalni skupini Du-
bLine iz Velike Britanije, se je na-
mreč na odru pojavil Jurečko in v 
angleškem jeziku v zaodrje pozval 
tolminskega župana Uroša Breža-
na, sicer da bodo festival prekinili. 
Nastopajoči so utihnili, tako da so 
ozračje preplavili samo žvižgi razo-
čaranih obiskovalcev, ki niso vedeli, 
kaj se dogaja.

Kot se je kasneje izkazalo, se je or-
ganizatorjeva blagajna izpraznila, ta-
ko da v njej ni bilo več dovolj za Ro-
seov honorar, Jurečko pa je festival 
poskušal rešiti z nekaj tisoč evri iz 
proračuna tolminske občine, ki pa 
mu jih župan Brežan ni mogel zago-
toviti. Jurečko je zatrjeval, da se fe-
stivala na tako visoki ravni, kot je So-
ča Reggae Riversplash, brez pomo-
či lokalne skupnosti in njenih prebi-
valcev, enostavno ne da izpeljati, 
Brežan pa meni drugače. Po njego-
vem se je Občina Tolmin dovolj iz-
kazala že s tem, da so s pomočjo pri 

narne pomoči od občine. Soč’n 
fest in Sajeto pa na drugi strani or-
ganizirajo društva iz naše občine, 
ki morajo morebiten zaslužek na-
meniti za svoje delovanje in ga ne 
morejo spraviti v lasten žep, kot to 
velja za podjetje.”

Zadnji dan festivala so uradno “zara-
di tehničnih težav”, neuradno pa 
seveda zaradi pomanjkanja denarja 
podrli glavni oder, tako da se je kon-
certno dogajanje preselilo na oder 

pridobivanju dovoljenj organizator-
jem stroške zmanjšali s 3.000 na 
400 evrov, LTO Sotočje pa je Ko-
munali Tolmin vnaprej plačala od-
voz smeti, organizator pa je moral te 
stroške povrniti naknadno. Na Ju-
rečkove očitke, da občina finančno 
pomaga festivaloma, kot sta Soč’n 
fest in Sajeta, pa Brežan odgovarja: 
“Organizatorji komercialnega do-
godka, kakršen ta festival tudi je, 
nikakor ne morejo pričakovati de-

SRE^ANJE LITERATOV 
ZGORNJEGA POSO^JA
Tolmin – Območna izpostava 
Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Tolmin razpisuje literar-
ni natečaj za Srečanje literatov 
Zgornjega Posočja, ki bo potekalo 
konec septembra ali začetek okto-
bra. S svojimi še neobjavljenimi be-
sedili lahko sodelujejo več kot 15 let 
stari pisci poezije, proze, dramskih 
besedil ali esejev. Literarne prispev-

ke pričakujejo do 12. septembra na 
naslov: JSKD OI Tolmin – literarni 
natečaj 2008, Trg M. Tita 8, 5220 
Tolmin (zaželeno na disketi ali zgo-
ščenki), lahko pa jih pošljete tudi na 
e-naslov oi.tolmin@jskd.si. 

Obseg natipkanega poslanega gra-
diva naj ne presega pet pesmi ali tri 
tipkane strani proze oziroma dram-
skega besedila. Vsak prispevek  
mora biti označen z avtorjevim ime-
nom, priložiti pa je treba še kratko 

Obvestila
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Naši prostori so v Tolminu pod tržnico, za dogovor 
pa pokličite na gsm 041/883-910 – Marija.

Potrebujete nekoga, 

ki bi vam izdelal

krstne prti~ke in 

   krstne sve~e
ter aranžiral

         konfete?

Marija Vitez s.p., Vrtojbenska cesta 14, 5290 Šempeter pri Gorici

Ledinska imena ali mikrotoponimi 
so imena najmanjših delov zemelj-
skega površja, primernega za kmetij-
sko in gozdno izrabo. Tako imenova-
ne parcele so kmalu po stalni nase-
litvi dobile svoja imena. Človek je 
polja, gozdove, travnike ter celo ne-
rodovitna območja poimenoval zato, 
da se je znašel v prostoru. Ime ima 
neko osnovo, vedno nosi sporočil-
nost parcele. Poimenovanje lahko 
izhaja iz reliefa (rupa), rastlinstva (v 
gaberjih), vode (mlake) ali pa zaradi 
nekega dogodka, ki se je odvijal na 
tej parceli (apnenica). V teh poime-
novanjih najdemo izročila naših 
prednikov in ravno zato so ledinska 
imena etnologu zelo bogat vir pri 
preučevanju načina življenja nekoč 
in danes. 

Na Šentviški planoti se je do sedaj 
z imeni ukvarjal Silvo Torkar, in si-
cer v članku Imena na Šentviški pla-
noti skozi stoletja, kjer pokuša razlo-
žiti izvor imen krajev.

Izvor imena Ponikve
Območje Planote je daleč od pra-

vega krasa, a ima tipične kraške po-
jave (vrtače, kraška polja, brezna, 
jame, ponikalnice itd.). Površje je v 
večjem delu iz apnenca, po katerem 
se pretaka voda, izginja v notranjost 

Opa`anja

Ledinska imena na Ponikvah
zemlje, pa spet prodre na dan. Naj-
bolj značilni kraški pojavi so prav na 
Ponikvah, kar je kraju dalo tudi ime. 
Ponikve (1377 Ponicul, 1523 Poni-
khel, 1591 Ponicul) so danes mno-
žinski samostalnik, stari zapisi pa 
kažejo na ednino. Podstava je, tu pač 
ni dvoma, glagol “ponikniti” oziroma 
občno ime “ponikva”, ki pomeni “od-
prtino v kraških tleh, v katero izginja 
voda”, navaja Torkar. Kot kraj so pr-
vič omenjene leta 1192 v Tolminskem 
urbarju iz leta 1377, v katerem piše, 
da je imel samostan Belinga pri Ogle-
ju v lasti štiri kmetije na Ponikvah.

Izvor nekaterih ledinskih 
imen

Nekatera poimenovanja so razšir-
jena po vsej Sloveniji. Tako ime je na 
primer gmajna, ki izhaja iz nemške-
ga jezika in pomeni skupnost oziro-
ma skupno. To so parcele, ki so bile 
nekoč last vseh vaščanov, kasneje pa 
jih je oblast razdelila. Tudi ime laze 
je splošen izraz za novo pridobljeno 
rodovitno zemljo, najbolj pa so zani-
miva tista imena, ki jim težje določi-
mo izvor. Starejši vaščani so se poto-
pili najglobje v svoj spomin, to je bil 
čas tik pred drugo svetovno vojno. 
Pogovori so v začetku navezovali na 
prosti čas in družabno življenje v 
vasi, na prostorsko ureditev v hišah, 
na oblačilno kulturo itd. Šele s pogo-
vorom o kulinariki in obdelovanju 
zemlje so se pripovedi nanašale tudi 
na poimenovanja parcel. Vaščani, 
predvsem starejši, so vedeli veliko 
povedati, kaj se je dogajalo na poljih 
in kako se je njihova namembnost 
spreminjala skozi čas. 

Ughnišče, kjer je vsaka hiša imela 
košček zemlje za zgodnje spomla-
danske posevke, ki so jih pozneje 
presadili na njive v bližini hiš. To so 
bili brokoli, ohrovt ipd. – z domačo 
besedo “flance”. Ko so se cestne po-
vezave bolj razvile, so vaščani po 
flance hodili na Slap ob Idrijci ali 
Idrijo pri Bači, saj so tam prej uspeli. 
Ime je narečna izpeljanka besede 
ognjišče. Namembnost in poimeno-
vanje kraja kažeta na to, da je bil 
izrazito prisojen ter v zatišni legi.

Pomembna pot je bila v zaselek 
Idrija pri Bači čez Pleče. Ta je bila 
najprej samo pešpot, kasneje pa so 
jo razširili, da so po njej lahko vozi-
li z vozovi. Ime “čez pleče” pove, da 

so nekdaj ljudje nosili tovore v dolino 
ali na planoto na svojih ramenih ozi-
roma plečah. 

Pred prvo svetovno vojno je bila 
zgrajena še ena cesta do Idrije pri 
Bači. To cesto so gradili izključno 
Ponikovci. Ledinsko ime enega ovin-
ka te poti Kofolova rejda izhaja prav 
iz časa gradnje. Kofolovi so namreč 
gradili enega najtežjih odsekov na tej 
cesti; teren je bil zelo skalnat in strm, 
gradnja pa dolgotrajna. Ime še enega 
dela te poti je Pri banjškem koritu. 
Stoji na križišču Ponikve, Logaršče, 
Idrija pri Bači. Križišče je meja med 
dvema hriboma, po tej soteski teče 
tudi studenec. Čas nastanka imena 
ni znan. Ime je izpeljanka besede 
Banjšice, banjški. Nastalo pa je, ko 
so oglarji iz Banjšic v bližini kuhali 
oglje. Ker so rabili vodo, so sezidali 
korito.

Ime Pri Zgajnarskem studencu iz-
haja iz narečne besede “zgajnar”, kar 
pomeni cigan. Večkrat naj bi ti prišli 
tudi čez Planoto. Neradi so imeli 

družbo ljudi, le ko so kaj prodajali 
ali iskali hrano, so prišli v vas. Ob 
studencu-viru življenja sredi gozda 
so za kratek čas postavili tabor. Gre 
za majhen studenec sredi hriba Pu-
šnik nad vasjo. Vedno, ko je v vasi 
opazna megla, ki se dviga iz tega 
studenca, se bliža deževje.

V Dobrinah je povsem novo ime, 
poznajo ga le nekateri vaščani. Ze-
mljišče, ki ima tudi studenec, je hotel 
nekdo kupiti, lastnik pa ga ni hotel 
prodati, češ, takih dobrin se ne pro-
daja.

Merišček je hrib, zelo oddaljen od 
vasi in na meji s krajevno skupnostjo 
Logaršče. Deloma je gozdnat, deloma 
travnat, včasih so bile tu senožeti. 
Arheološko gledano bi to lahko bila 
ena možnost pokopališča. Ime ima 
isti koren kot beseda “mirišče” (mir-
no, spokojno), kar kaže na pokopa-
lišče.
Besedilo in foto: Ines Hvala, Oddelek 
za etnologijo in kulturno antropologijo Fi-
lozofske fakultete v Ljubljani

ZA PONIKVE NA ŠENTVIŠKI PLANOTI so značilni kraški pojavi, od koder je naselje tudi dobi-
lo svoje ime.

ob Tolminki. Program je bil okrnjen, 
saj niso nastopili legendarni Misty in 
Roots iz Velike Britanije, so pa zato 
pod malim odrom zbrano publiko za-
bavali drugi napovedani. Ceno vsto-
pnice je organizator zato zmanjšal, 
še posebej pa so bili letos veseli 
prebivalci občine Tolmin, ki so za 
vstopnice morali odšteti polovico 
manj od drugih udeležencev festiva-
la.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

predstavitev avtorja, ki naj se nanaša 
predvsem na ukvarjanje s pisanjem, 
točen naslov (tudi elektronski) in te-
lefonsko številko.

Prispela besedila bosta prebrala 
strokovna sodelavca, Jože Štucin 
in Nevenka Janež, ki bosta tudi vo-
dila pogovor o poslanih besedilih in 
literarnem ustvarjanju nasploh. Or-
ganizatorji še pozivajo, da k pisanju 
povabite tudi druge, ki ustvarjajo na 
literarnem področju. 
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NA ŠTARTU 7. GORSKEGA MARATONA ŠTIRIH OBČIN se je letos zbralo rekordnih 260 ljudi, 
od tega 214 tekmovalcev in 46 tekmovalk.

KLJUB REKORDNEMU 
[TEVILU TEKMOVALCEV 
REKORDA NI BILO
Petrovo Brdo – Na štartu Gorske-
ga maratona štirih občin, ki sta ga 
že sedmo leto zapored pripravila Tu-
ristično društvo Podbrdo in Lo-
kalna turistična organizacija So-
točje, se je 21. junija zbralo 46 tek-
movalk in 214 tekmovalcev, kar je 
bilo največ doslej. Čeprav so organi-
zatorji obljubljali celo denarno na-
grado za izboljšanje rekorda proge, 
je bil čas tri ure in 21 minut na tako 
vroč dan nedosegljiv. Zaradi nevar-
nega vročinskega udara, ki je nekaj 
sto metrov pred ciljem doletel enega 
od tekmovalcev, je moral posredo-
vati celo policijski helikopter.

Tako kot lani je bil absolutno najhi-
trejši Marjan Zupančič iz Bohinjske 
Bistrice, ki je s 35-kilometrsko pro-
go s skupno 5.100 metrov vzponov 
in spustov opravil v času 3:40:12, 
minuto več je zanjo potreboval Rein-
hold Pototschnig iz Bleiburga v so-
sednji Avstriji, na tretje mesto pa je s 
časom 3:46:37 pritekel Marko Šu-
bic iz Žirov. “Za takšen uspeh je 
potrebnega veliko treninga skozi 
celo leto, pomembna pa je tudi 
taktika. Samo enkrat sem poskusil 
pobegniti, a sem videl, da ne bo 
šlo,” je povedal zmagovalec Zupan-
čič. Njegov prijatelj, tretjeuvrščeni 

v evropi. “Štirikrat na Krn, dvakrat 
na Mrzli vrh, osemkrat na Vodil 
vrh, malo hribovske trme in motor 
v garaži. Zmaga je vsekakor lepo 
darilo za 40 let, čeprav jih še ni-
mam,” je uspeh komentirala Kovači-
čeva. Za njo se je v absolutni ženski 
konkurenci uvrstila lanskoletna zma-
govalka Valerija Mrak iz Gorenje 
vasi, ki je za progo potrebovala sla-
bih osem minut več, tretjeuvrščena 
Mihaela Tušar iz Cerkna pa je do-
segla čas 4:23:09. Tako kot njihovi 
moški kolegi so bila tudi pri ženskah 
na prvih treh mestih ista imena kot 
ob koncu lanske preizkušnje, le uvr-
stitve so si najhitrejše zamenjale. 

Kot občina z največjim številom ude-
ležencev se je zopet izkazala občina 
Tolmin in osvojila prehodni pokal, 
posebna nagrada pa je v cilju čakala 
tudi najstarejšega udeleženca in naj-
starejšo udeleženko preizkušnje. S 
tem naslovom se lahko pohvalita 76-
letni Jaka Reš iz Radovljice in 61-
letna Jožica Rogelj iz Novega me-
sta. Čeprav sta svojo udeležbo že 
lani napovedala tudi tolminski in že-
leznikarski župan, Uroš Brežan in 
Mihael Prevc, jima poškodbe in po-
manjkanje časa niso dopuščali do-
volj kondicijskih priprav. “Izziv pa 
vsekakor ostaja za prihodnje leto,” 
je zaključil Brežan.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Šubic je na svoj rekord proge izpred 
štirih let, ko so maraton spremljale 
nižje temperature, vedno bolj pono-
sen. “Tudi če bil bil danes tako pri-
pravljen, kot sem bil takrat, tega 
časa ne bi dosegel,” je pojasnil in 
dodal, da se bo karavani Gorskega 
maratona štirih občin moral pridružiti 
kak nov tekmovalec, saj je za seda-
nje stalne udeležence te preizkušnje 
rekordna znamka po vsej verjetnosti 
nedosegljiva. Zanimivo je še, da so 

se na prvih štirih mestih – četrti je 
bil spet Martin Štendler iz Podbrda 
– letos razvrstili isti tekači kot lani, 
mesti sta zamenjala le Pototschnig 
in Šubic.

Najhitrejša ženska, Danica Kovačič 
iz Tolmina, je v cilj pritekla po štirih 
urah, desetih minutah in 24 sekun-
dah ter se s tem časom uvrstila tudi 
na 11. mesto v absolutni konkuren-
ci. Vprašali smo jo, kako se je pri-
pravljala na eno najtežjih preizkušenj 

Utrinki

POHODNIKI IN TEKA^I PRVI^ 
PO [ENTV[KI PLANOTI
[entvi{ka planota – Organizatorji 
iz Turističnega društva Šentviška 
planota in Smučarsko skakalne-
ga kluba (SSK) Ponikve so 6. julija 
prvič pripravili prireditev, ki so jo poi-
menovali Tek in pohod po Šentvi-
ški planoti. Zamisel so z številčno 
udeležbo nagradili tudi tekmovalci, 
prisotni pa so bili nekateri najboljši 
slovenski gorski tekači. 

Med 45 udeleženci, ki so se pomerili 
na 8,8 km dolgi progi je bil absolutni 
zmagovalec Simon Alič s časom 
35 minut in 30 sekund, medtem ko 
je bila med ženskami najhitrejša Mi-
haela Tušar, ki je ciljno črto preč-
kala v času 45:37. Poleg elite je na 
krajši progi, dolgi 2,8 km, nastopilo 
tudi pet osnovnošolskih otrok. Pri 
dečkih je slavil Jaka Hvala in pri de-
klicah Urša Kikelj. Poleg tekačev 
se je te športne prireditve udeležilo 
tudi 30 pohodnikov, ki so na najvišji 
točki Planote, na Črvovem vrhu, naj-
prej spodbujali tekače in nato pot na-
daljevali prek Jerovce do prireditvene-
ga prostora oziroma koče SSK Poni-
kve. Prireditev smo zaključili s poz-
dravom “Se vidimo prihodnje leto!”.
Aleš Poljak

LOVCI ZA POKAL 
KRISTALNEGA GAMSA
Zgornje Jezersko – Lovska druži-
na (LD) Jezersko je v sodelovanju z 
Lovsko zvezo Slovenije in Obči-
no Jezersko 1. junija organizirala 
že 15. mednarodni lovski poletni ve-

leslalom za Pokal kristalnega gam-
sa.

Sončno jutro je na ledenik pod Sku-
to privabilo lovce-smučarje iz 35 lo-
vskih družin. Skoraj 150 “gamsovk, 
gamsov in kozlov” se je pognalo po 
skoraj 200 metrov dolgi progi z 210 

metri višinske razlike. Postavil jo je 
Davo Karničar, ki pa zaradi poško-
dovanega kolena tokrat ni mogel 
tekmovati. Dostop do ledenika je bil 
zahteven, saj smo morali lovci peša-
čiti kar uro in pol, preden smo se 
pognali po progi. Edino olajšanje je 
pomenila tovorna žičnica, ki nam je 
na start prepeljala smučarsko opre-
mo. Kljub temu se nismo pritoževali, 
saj smo vajeni kilometrov, ki jih pre-
hodimo po gozdovih.

Med tekmovalci smo zgornjesoško 
dolino zastopali tudi člani LD Soča, 
LD Bovec, LD Smast in LD Koba-
rid. Razporejeni v sedmih starostnih 
skupinah smo se borili po svojih naj-
boljših močeh. Med ženskami se je 
v skupini Gamsovke na 3. mesto 
uvrstila Nives Marka iz LD Soča, v 
skupini Modrostni kozli sem se na 1. 
mesto uvrstil Vladimir Faletič iz LD 
Kobarid, pri Starejših kozlih sta bila 
Roman Zabreščak četrti in Roman 
Medved peti (oba LD Kobarid). LD 
Kobarid si je priborila tudi skupno 3. 
mesto, vsi našteti uspehi pa dokazu-
jejo, da smo lovci iz Posočja tudi do-
bri “kozli, gamsi in gamsovke” na 
smučeh.
Besedilo in foto: Vladimir Faletič

15. MEDNARODNEGA VELESLALOMA ZA POKAL KRISTALNEGA GAMSA so se udeležili 
tudi (z leve proti desni) Vladimir Faletič, Darko Petrič, Bogdan Volarič, Vinko Obid, Sandi 
Grosar, Boris Kogoj in Edi Hrast.
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Na osnovi Zakona o popotresni obnovi 
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju 
(ZPOOSRP-UPB1, Uradni list RS, št. 
26/05, spremenjen z ZUE, Uradni list RS, 
št. 114/06), Programa spodbujanja razvo-
ja v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013) 
(Sklep Vlade RS št. 30301-1-2007-5, z 
dne 15. 3. 2007), Izvedbenega programa 
razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid 
in Tolmin za leto 2008 (Sklep Vlade RS št. 
30301-4/2007/3, z dne 11. 10. 2007), 
Pravilnika o štipendiranju (Posoški razvoj-
ni center, Ur. l. RS, št. 85/02) in Pravilni-
ka o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o štipendiranju (Ur.l. RS, št. 76/07, dne 
24. 8. 2007) (v nadaljevanju: Pravilnik in 
Dopolnitev pravilnika) Posoški razvojni 
center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid 

razpisuje za {olsko/{tudijsko 
leto 2008/2009 [TIPENDIJE 
ZA PRIDOBITEV NAJMANJ 
SREDNJE[OLSKE IZOBRAZBE
1. Podatki o razpisu
Razpis v šolskem/študijskem letu 
2008/2009 je namenjen štipendiranju 
dijakov, študentov višjih šol, dodiplomskih 
in podiplomskih študentov, ki se izobražu-
jejo doma ali v tujini in se bodo po konča-
nem študiju zaposlili ali samozaposlili v 
Posočju.
Štipendije bodo podeljene predvsem za 
poklice, za katere so delodajalci izrazili 
interes po štipendiranju v javnem pozivu 
delodajalcem na območju občin Bovec, 
Kobarid in Tolmin za vključitev v štipendij-
sko shemo, ki se izvaja v sklopu Izvedbe-
nega programa razvojne pomoči tem ob-
činam za leto 2008 (za šolsko/študijsko 
leto 2007/2008), prednostno pa za defi-
citarne poklice, kot je to opredeljeno v 
Dopolnitvi analize deficitarnih poklicev v 
Posočju (Posoški razvojni center, oktober 
2007).
Za omenjene novo podeljene štipendije v 
šolskem/študijskem letu 2008/2009 je 
po letošnjem Izvedbenem programu ra-
zvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid 
in Tolmin za obdobje od septembra do 
vključno novembra zagotovljenih okvirno 
10.000,00 EUR (preostala sredstva za 
šolsko/študijsko leto 2008/2009 bodo 
zagotovljena v Izvedbenem programu za 
leto 2009).

2. Pogoji 
Štipendije se razpisujejo za štipendiranje 
dijakov, študentov višjih šol, dodiplomskih 
in podiplomskih študentov, ki se izobražu-
jejo na srednješolskih, višješolskih, dodi-
plomskih ali podiplomskih študijskih pro-
gramih z javno veljavnostjo doma ali v tuji-
ni. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:
- so državljani Republike Slovenije,
- nimajo republiške štipendije, Zoisove 
štipendije, kadrovske štipendije, ki jo po-
deljujejo podjetja ali organizacije zunaj 
Posočja, oziroma samostojne kadrovske 

štipendije, ki jo podeljujejo podjetja ali 
organizacije iz Posočja,
- imajo ob vpisu na podiplomski študij jav-
no veljavno diplomo visokošolskega zavo-
da in so dosegli med študijem najmanj 
povprečno oceno 7.

3. Pravice do štipendije za srednješol-
sko izobraževanje ali dodiplomski štu-
dij ne more uveljaviti kandidat, ki: 
- je v delovnem razmerju ali je vpisan v 
evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu 
RS za zaposlovanje,
- je samozaposlena oseba, ki opravlja de-
javnost, vpisano v ustrezni register ali dru-
go predpisano evidenco na območju Re-
publike Slovenije,
- prejema kadrovsko štipendijo, ki jo po-
deljuje podjetje ali organizacija zunaj Po-
sočja, oziroma prejema samostojno kadro-
vsko štipendijo, ki jo podeljujejo podjetja 
ali organizacije iz Posočja, 
- je lastnik ali solastnik gospodarske družbe.

Tabela 1

Zap. 
št.

Naziv delodajalca (soštipenditorja) Smer izobrazbe Raven 
izobra-

zbe

Letnik Število 
štipen-

dij

Št. štipendij 
podjetja 
skupaj

1. SLEME OZEBEK & Co. d.n.o.  
Prapetno brdo 42, 5283 Slap ob Idrijci univ. dipl. ekonomist UNI 1. 1 1

2. Iskra Bovec d.o.o.
Industrijska cona 3, 5230 Bovec

oblikovalec kovin - orodjar P 1. 2

5
elektrotehnik S 1. 1

strojni tehnik S 1. 1

univ. dipl. inž. strojništva UNI 1. 1

3. HIDRIA AET d.o.o.                       
Poljubinj 89 a, 5220 Tolmin

oblikovalec kovin - orodjar P / 1

13

strojni tehnik S / 3

dipl. inž. strojništva VS / 3

univ. dipl. inž. strojništva UNI / 3

univ. dipl. inž. elektrotehnike UNI / 3

4. INFRAX d.o.o.                                  
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin

univ. dipl. inž. računalništva in 
informatike ali univ. dipl. inž. 
računalništva in matematike

UNI 1. 1 1

5. SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO 
TOLMIN d.d.   
Brunov drevored 13, 5220 Tolmin

gozdar P / 5 5

6. ITW METALFLEX d.o.o. TOLMIN 
Poljubinj 89 e, 5220 Tolmin

dipl. inž. strojništva ali univ. dipl. inž. 
strojništva

VS/UNI / 1

2dipl. inž. elektrotehnike ali uni.dipl.
inž. elektrotehnike

VS/UNI / 1

7. TERA d.o.o. TOLMIN                        
Volče 138 a, 5220 Tolmin

dipl. inž. kemijske tehnologije ali 
univ. dipl. kemik  

VS/UNI  / 1

2
dipl. inž. tehnologije polimerov VS / 1

8. ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN
Prešernova 6 a, 5220 Tolmin doktor medicine UNI 2.–5. 3 3

9. TKK SRPENICA d.d. 
Srpenica 1, 5224 Srpenica

kemijski tehnik S 1. 2

12

dipl. inž. kemijske tehnologije VS 2. 2

univ. dipl. inž. kemijske tehnologije UNI 2. 3

univ. dipl. inž. kemijske tehnologije UNI 3. 2

univ. dipl. inž. gradbeništva UNI 2. 2

univ. dipl. inž. gradbeništva UNI 3. 1

10. MIZARSTVO Peter Koren s.p.
Milanova 3, 5222 Kobarid lesarski tehnik S 1. 1 1

11. MGG d.o.o.
Postaja 10, 5216 Mosta na Soči univ. dipl. ekonomist UNI 2. 1 1

SKUPAJ:  46
srednješolska (IV. stopnja) – P, srednješolska (V. stopnja) – S, višješolska – VŠ, visokošolska – VS, univerzitetna – UNI, podiplomska – PD

4. Razpisane štipendije 
V skladu s Pravilnikom in Dopolnitvijo pra-
vilnika bodo imeli prednost pri izboru šti-
pendisti, ki se bodo prijavili za štipendije, 
ki so j ih za šolsko/študijsko leto 
2008/2009 razpisala podjetja, navedena 
v Tabeli 1.

5. Merila za izbor kandidatov za srednje-
šolski, višješolski, dodiplomski in po-
diplomski študij
Štipendije bodo podeljene v okviru finanč-
nih možnosti. Če te ne bodo dopuščale 
soštipendiranja vseh kadrov pri vseh delo-

dajalcih, bodo v skladu s Pravilnikom in 
Dopolnitvijo pravilnika prednost imeli ti-
sti, ki se šolajo za deficitarne poklice, 
kot so opredeljeni v Dopolnitvi analize de-
ficitarnih poklicev v Posočju (Posoški ra-
zvojni center, oktober 2007).
Popolne vloge bo ocenila strokovna komi-
sija, imenovana s strani direktorja Poso-
škega razvojnega centra, na osnovi spo-
dnjih meril. Sredstva bodo dodeljena za 
soštipendiranje kandidatov glede na šte-
vilo doseženih točk, in sicer po padajočem 
vrstnem redu do porabe sredstev.

Tabela 2: Merila za izbor kandidatov

Merila Št. točk

a soudeležba delodajalca (ali njegovega ustanovitelja) pri štipendiranju max 20

b deficitarnost poklicev max 16

c šolski/študijski uspeh kandidatov max 5

d letnik šolanja/študija max 4

e občina stalnega prebivališča kandidata max 5
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Podrobneje opredeljena merila

a) soudeležba delodajalca pri štipen-
diranju
max 20 točk – soudeležba delodajalca 
(ali njegovega ustanovitelja) pri štipendi-
ranju v višini 50 % štipendije

b) deficitarnost poklicev

8 točk – poklici, za katere se zahteva na-
slednja srednješolska izobrazba: • strojni 
tehnik/tehničarka, • kemijski tehnik/teh-
ničarka, • elektrotehnik/elektrotehničar-
ka-elektronik, • tehnik/tehničarka meha-
tronik*, • elektrikar-elektronik, • obliko-
valec kovin (orodjar), • preoblikovalec in 
spajalec kovin ali konstrukcijski mehanik 
(avtoklepar, ličar, klepar), • gozdar ali 
gozdarski tehnik
11 točk – poklici, za katere se zahteva 
naslednja višješolska izobrazba:
- inženir/inženirka mehatronike
16 točk – poklici, za katere se zahteva 
naslednja visokošolska ali univerzitetna 
izobrazba: • univ. dipl. inž. strojništva, • 
univ. dipl. inž. elektrotehnike, • doktor 
medicine, specialist družinske medicine, 
• doktor dentalne medicine, • univ. dipl. 
inž. gradbeništva, • univ. dipl. inž. kemij-
skega inženirstva/kemijske tehnologije, 
• dipl. inž. strojništva, • dipl. inž. elektro-
tehnike, • dipl. inž. kemijske tehnologije
2 točki – ostali poklici, ki zahtevajo pri-
dobitev srednješolske izobrazbe
4 točke – ostali poklici, ki zahtevajo pri-
dobitev višješolske izobrazbe
7 točk – ostali poklici, ki zahtevajo prido-
bitev visokošolske, univerzitetne ali podi-
plomske izobrazbe

c) povprečna ocena

- za dijake: Uspeh v zadnjem razredu OŠ/
letniku šolanja:
0 točk – zadosten
1 točka – dober
3 točke – prav dober
5 točk – odličen

- za študente višješolskih, visokošolskih 

in univerzitetnih programov: Uspeh na 
maturi/v zadnjem letniku študija:
0 točk – zadosten/do 7
1 točka – dober/7,1–8
3 točke – prav dober/8,1–9
5 točk – odličen/nad 9

- za podiplomske študente: Povprečna 
ocena na dodiplomskem študiju/uspeh v 
zadnjem letniku študija:
1 točka – do 8
2 točki – 8,1–9
3 točke – nad 9

d) letnik šolanja/študija

- za dijake: letnik šolanja:
0 točk – 1. letnik
1 točka – 2. letnik
2 točki – 3. letnik
3 točke – 4. letnik
4 točke – 5. letnik

- za študente višješolskih, visokošolskih 
in univerzitetnih programov: letnik študi-
ja:
0 točk – 1. letnik
1 točka – 2. letnik
2 točki – 3. letnik
3 točke – 4. letnik
4 točke – 5. letnik ali absolvent

- za podiplomske študente:
1 točka – vsak letnik študija

e) stalno prebivališče
5 točk – v občini Bovec
4 točke – v občini Kobarid
3 točke – v občini Tolmin
1 točka – v ostalih občinah v Goriški sta-
tistični regiji
0 točk – zunaj nje

Točke po posameznih merilih se sešteva-
jo.

6. Višina štipendije
Višina štipendije sestoji iz osnovne štipen-
dije, dodatka za stroške prevoza za prime-
stni ali medkrajevni promet z javnimi pre-
voznimi sredstvi ali dodatka za bivanje 

izven kraja stalnega prebivališča. Osnovna 
štipendija se zviša v vsakem naslednjem 
letniku, poleg tega pa so štipendisti upra-
vičeni tudi do dodatka k štipendiji za 
uspeh.
Podiplomski študentje lahko prejemajo 
štipendijo dve leti za vsako stopnjo izobraz-
be, in sicer v višini 100 % zajamčene pla-
če v Republiki Sloveniji.
Štipendija se lahko v primeru šolanja v 
tujini poveča do 50 % zajamčene plače.
Podrobneje je višina štipendije opredelje-
na v Pravilniku in Dopolnitvi pravilnika.

7. Prijava in razpisni rok
Kandidati uveljavijo pravico do štipendije 
na obrazcu (OBR-1 ali OBR-2 ali OBR-
3), ki mu je treba priložiti:
• dokazilo o državljanstvu (veljajo fotoko-
pija veljavnega potnega lista, ali fotokopija 
veljavne osebne izkaznice, ali fotokopija 
potrdila Ministrstva za notranje zadeve o 
državljanstvu (kartonček), ali originalno 
potrdilo o državljanstvu (izda pristojna 
Upravna enota));
• dokazilo o stalnem prebivališču (priloži-
jo le tisti, ki bodo kot dokazilo o državljan-
stvu priložili fotokopijo potrdila Ministrstva 
za notranje zadeve o državljanstvu (karton-
ček) ali originalno potrdilo o državljanstvu, 
ki ga izda pristojna Upravna enota);
• originalno potrdilo o vpisu za šolsko/štu-
dijsko leto 2008/2009 za kandidata;
• spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih 
izpitih, in sicer:

d1) dijaki:
- dijaki 1. letnika: overjeno fotokopijo spri-
čevala zadnjega razreda šolanja,
- dijaki višjih letnikov: overjeno fotokopijo 
spričevala zadnjega opravljenega letnika;

d2) dodiplomski študenti:
- študenti 1. letnika: overjeno fotokopijo 
spričevala zadnjega letnika šolanja in over-
jeno fotokopijo maturitetnega spričevala, 

iz katerega je razvidno število točk,
- študenti višjih letnikov: originalno potrdi-
lo (ali overjeno fotokopijo tega potrdila) o 
vseh dosedanjih opravljenih izpitih;
d3) podiplomski študenti:
- študenti 1. letnika: originalno potrdilo (ali 
overjeno fotokopijo tega potrdila) o vseh 
opravljenih izpitih na dodiplomskem študi-
ju in overjeno fotokopijo diplome,
- študenti 2. letnika: originalno potrdilo (ali 
overjeno fotokopijo tega potrdila) o vseh 
opravljenih izpitih na podiplomskem študi-
ju;

• fotokopijo dokumenta, iz katerega je 
razvidna številka osebnega računa.

Obrazec (oprema ovojnice) je treba 
izpolniti in nalepiti na zaprto ovojnico 
velikosti A4, v kateri je vloga za štipen-
dijo skupaj z vsemi prilogami.   

Obrazce je mogoče dvigniti vsak delovni 
dan (od 9. do 12. ure) v poslovnih prosto-
rih Posoškega razvojnega centra v Tolmi-
nu, Ulica padlih borcev 1 b, dostopni pa 
so tudi na spletni strani www.pososki-rc.si 
(Razpisi).

Rok za oddajo vloge srednješolcev 
(OBR-1 in priloge) na naslov Posoški ra-
zvojni center, Trg svobode 2, 5222 Koba-
rid je:
- priporočena oddaja po pošti: 8. 9. 
2008 
- oziroma oddaja v poslovnih prostorih 
Posoškega razvojnega centra v Tolminu, 
Ulica padlih borcev 1 b (pisarna št. 2): 
zadnji dan, to je 8. 9. 2008, od 9. do 12. 
ure. 

Rok za oddajo vloge študentov (OBR-2 
ali OBR-3 in priloge) na naslov Posoški 
razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Ko-
barid je:
- priporočena oddaja po pošti: 6. 10. 
2008 
- oziroma oddaja v poslovnih prostorih 

Javni razpisi

Utrinki

PO ZMAGI NA RAAM-U NA 
MAMIN DOM
Dre`nica, Kobarid – Jure Robič je 
verjetno eden najuspešnejših eks-
tremnih kolesarjev na svetu, ki je v 
svoji karieri dosegel več, kot si nava-
dni smrtniki lahko le mislimo. Edini 
doslej se ponaša s štirimi zmagami 
najtežje kolesarske preizkušnje na 
svetu RAAM, je dvakratni zmagova-
lec dirke La tour direct, svetovni re-
korder v 24-urni cestni vožnji in je v 
karieri nanizal že več kot sto presti-
žnih zmag ter 200-krat stal na sto-
pničkah za zmagovalce tako doma 
kot v tujini.

Jure se je v kolo zaljubil že kot 
osnovnošolec, njegov brat Sašo 
Robič pa se je posvetil smučanju 
ter zbral kopico (tudi svetovnih) pio-
nirskih in mladinskih uspehov v vele-
slalomu in slalomu. Medtem ko je 
Sašo navduševal ljubitelje zimskih 

športov, je Jure že dosegal zavidljive 
uspehe na kolesarskih cestno-hitro-
stnih dirkah po domovini. Ko so bra-
tu pošle ambicije na smučeh, se je 
Jure preusmeril in po osamosvojitvi 
Slovenije posvetil izključno ultrama-
ratonskemu kolesarjenju. 

Ta mož, po srcu in po moči mlade-
nič, doma iz Koroške Bele, s pono-
som pove, da se mu po žilah preta-
ka drežniška kri. V Drežnici, od ko-
der je bila njegova mama Milena 
Rakušček, ter v Kobaridu pri tetah, 
sestričnah in bratrancih se Jure po-
čuti kot doma. Sem prihaja, če mu 
le čas dopušča, z najbližjimi pa se 
rad poveseli ob svojih uspehih. S 
stricem Petrom Rakuščkom pokle-
peta o politiki, teto Anico Gomil-
šček pa ima posebno rad, saj mu 
nemalokrat nadomešča prezgodaj 
izgubljeno mater. 

Med vsemi življenjskimi uspehi je 

ULTRAMARATONSKI KOLESAR JURE ROBIČ s ponosom pove, da se mu po žilah pretaka 
tudi drežniška kri. Če mu le čas dopušča, z družino še vedno z veseljem obišče svoje soro-
dnike na Kobariškem.
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Na podlagi Pravilni-
ka o subvencioni-
ranju obrestne me-
re pri posojilih za 
pospeševanje ma-
lega gospodarstva 
v občini Tolmin (Pri-
morske nov ice 

Uradne objave, št. 20/02 in 25/03) – v 
nadaljevanju: Pravilnik, Odloka o proraču-
nu Občine Tolmin za leto 2008 (Primorske 
novice Uradne objave, št. 6/08) in mnenja 
Ministrstva za finance, št. M001-5881455-
2008 z dne 26. marca 2008, Občina 
Tolmin, Ulica Padlih borcev 2, Tolmin ob-
javlja 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
KREDITOV S SUBVENCIONIRA-
NO OBRESTNO MERO ZA 
POSPE[EVANJE RAZVOJA MA-
LEGA GOSPODARSTVA V 
OB^INI TOLMIN V LETU 2008

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa so sredstva Ban-
ke Koper d.d. (v nadaljevanju: Banka) in 
proračunska sredstva Občine Tolmin, na-
menjena dodeljevanju dolgoročnih kredi-
tov za pospeševanje razvoja malega go-
spodarstva v občini Tolmin, za katere bo 
Občina Tolmin v letu 2008 sofinancirala 
obrestno mero (v nadaljevanju: krediti, 
kreditna sredstva).

II. POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV 
KREDITOV:
II.1. Namen, za katerega se dodeljujejo 
krediti:
Prosilci morajo pridobljena kreditna sred-
stva vložiti v razvoj, razširitev ali posodobi-
tev poslovanja oziroma opravljanja dejav-
nosti ter odpiranje novih ali ohranjanje 
obstoječih delovnih mest, povezanih z in-

vesticijo v občini, in sicer za naslednje 
namene:
- nakup zemljišča,
- nakup, graditev, rekonstrukcijo ali adap-
tacijo poslovnih prostorov,
- nakup opreme – osnovnih sredstev.

II.2. Upravičenci do dodelitve kreditov 
so:
- samostojni podjetniki posamezniki, ki 
opravljajo registrirano dejavnost;
- občani, ki so pri pristojnem sodišču vlo-
žili priglasitev za vpis gospodarske družbe 
v sodni register in predložili vse dokumen-
te za ustanovitev obratovalnice oziroma 
podjetja;
- mala podjetja, ki so registrirana po Zako-
nu o gospodarskih družbah. 
Sedež obratovalnice oziroma podjetja, 
poslovni prostor oziroma mesto investicije 
mora biti na območju občine Tolmin.

Do dodelitve kreditov po tem razpisu niso 
upravičena:
- podjetja v težavah, kot jih opredeljujejo 
Smernice Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v 
težavah;
- podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva 
po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 
104/2000;
- podjetja iz sektorja premogovništva po 
opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002;
- podjetja, ki delujejo na področju primar-
ne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi 
Evropske Skupnosti;
- podjetja iz cestnoprometnega sektorja za 
namen nabave vozil za cestni prevoz tovo-
ra;
- podjetja, ki bi zaradi pomoči dala pred-
nost rabi domačega blaga pred rabo uvo-
ženega blaga;
- podjetja, ki so že prejela sredstva za isti 
namen.

II.3. Merila za dodelitev kreditov:

Krediti se bodo prednostno dodeljevali 
prosilcem, ki bodo poleg izpolnjevanja 
pogojev tega razpisa in pogojev Banke 
pridobljena sredstva namenili investicijam 
v dejavnostih, ki:
1. zagotavljajo nova delovna mesta ali 
ohranjajo obstoječa delovna mesta,
2. so energetsko varčna in ne onesnažu-
jejo okolja,
3. dopolnjujejo proizvodne programe osta-
lega gospodarstva,
4. dosegajo višjo kvaliteto proizvodov in 
storitev,
5. zagotavljajo visoko stopnjo donosno-
sti.

II.4. Višina sredstev:
Skupna višina razpisanih sredstev oziroma 
kreditni potencial, namenjen dodeljevanju 
kreditov s subvencionirano obrestno mero 
za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva v občini Tolmin v letu 2008, znaša 
586.571,00 EUR. Sredstva proračuna 
Občine Tolmin, namenjena subvenciji 
obrestne mere v letu 2008, znašajo 
10.000,00 EUR.

II.5. Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški investicij, za katere je 
možno dodeljevati kredite, so:
- stroški nakupa zemljišč,
- stroški nakupa, graditve, rekonstrukcije 
ali adaptacije poslovnih prostorov,
- stroški nakupa opreme – osnovnih sred-
stev.

II.6. Krediti se bodo dodeljevali pod nasle-
dnjimi pogoji:
Letna obrestna mera za kreditojemal-
ce: EURIBOR (6-mesečni) + 0,00 odsto-
tnih točk letno, subvencija je že vključe-
na;
Doba vračanja kredita: od 3 do 5 let;
Znesek kredita: Kredit se dodeli največ 
v višini 50 % predračunske vrednosti upra-
vičenih stroškov posamezne investicije, pri 

OB^INA TOLMIN

Posoškega razvojnega centra v Tolminu, 
Ulica padlih borcev 1 b (pisarna št. 2): 
zadnji dan, to je 6. 10. 2008, od 9. do 12. 
ure. 

Vloge za dodelitev štipendije, ki prispejo 
po preteku razpisnega roka, se štejejo 
za prepozne in bodo vlagateljem vrnjene. 
Prav tako bodo vlagateljem neocenjene 
vrnjene vloge, ki ne bodo opremljene tako, 
kot je navedeno v prejšnjem odstavku.

8. Odpiranje vlog
Prvo odpiranje pravočasno in pravilno 
opremljenih vlog srednješolcev bo 11. 9. 
2008, vlog študentov pa 9. 10. 2008. 
V roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označene vloge se odpirajo po vrstnem 
redu, v katerem so bile predložene.
Strokovna komisija bo v roku osmih (8) dni 
od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vla-
gatelje, katerih vloge niso bile popolne, da 
jih dopolnijo. Rok dopolnitve je osem (8) 
dni od prejema obvestila. Nepopolne vlo-
ge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v določe-
nem roku, bo strokovna komisija zavrgla.

9. Obveščanje o izboru
O izboru bodo kandidati pisno obve-
ščeni najkasneje v 45 dneh od odpira-
nja vlog.
Skladno s Pravilnikom in Dopolnitvijo pra-
vilnika ima neizbrani kandidat pravico v 
roku osmih (8) dni od vročitve tega sklepa 
vložiti ugovor na strokovno komisijo (Poso-
ški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 
Kobarid). Odločitev strokovne komisije je 
dokončna.

10. Vsa ta in druga določila so podrob-
neje opredeljena v Pravilniku.
Vsa dodatna pojasnila lahko dobite na te-
lefonski številki 05/38-41-500 vsak delov-
ni dan med 9. in 12. uro (Sandra Kemper-
le, Tjaša Maurič).

mag. Roman Medved, direktor

Utrinki

Jure najbolj ponosen na svojega šti-
riletnega sina Nala, od katerega se 
loči le, ko je na kolesu ali na službe-
nih obveznostih v Slovenski vojski. 
Čeprav je njegov urnik skozi vse leto 
napolnjen s tekmovanji po svetu in 
doma ter se bo jeseni udeležil sve-
tovnega vojaškega prvenstva, je 
obljubil, da bo tako kot skoraj vsako 
leto tudi letos na štartu zaključnih 
kolesarskih tekem v gorski dirki iz 
Kobarida v Drežniške ravne. Pravi, 
da ima za to dirko posebno motiva-
cijo in se je vsako leto še posebej 
veseli. 

Prav za EPIcenter pa je naš kole-
sarski as povedal, da se sedanjemu 
načinu življenja še ne misli kmalu 
odpovedati. Predvsem načrtuje na-
skok na zmago oktobra na svetovnih 
vojaških igrah v Novem mestu in kot 
bi napovedal nekaj vsakdanjega, pri-
hodnje leto še naskok na peto zma-

go na RAAM-u v ZDA. Seveda Jure-
tu želimo še veliko sreče na kolesu 
in v krogu najdražjih.
Besedilo in foto: Pavel Četrtič

KNE@ANI NAJBOLJ[I V 
PRVEM DELU PRIMORSKE 
LIGE V PIKADU
Kne`a – Končal se je spomladanski 
del Primorske pikado lige, v kateri 
je sodelovalo osem ekip iz severno-
primorske regije. Razplet oziroma 
uvrstitev ekip se je določala prav v 
zadnjih krogih lige, saj so bile v tem 
delu tekmovanja vse ekipe dokaj iz-
enačene. 

Za prva mesta se je borilo pet ekip. 
Največ znanja in športne sreče je 
imela ekipa Pr’ Tincu s Kneže, ki je 
za las prehitela drugouvrščene 
Crazy Folk iz Nove Gorice. Za nji-
ma so se uvrstila še moštva Jager 

V PRVEM DELU PRIMORSKE LIGE je bila najbolj uspešna ekipa Pr’ Tincu s Kneže v zasedbi 
Jože Jakopič, Marko Drekonja, Silvo Humar, Bogdan Lapanja (stojijo z leve), Jožko Bremec, 
kapetan Damjan Laharnar in Jurij Maver (klečijo z leve). Foto: arhiv ekipe
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čemer znaša najvišji znesek dodeljenih 
kreditnih sredstev v letu 2008 27.000,00 
EUR na posameznega prosilca ob upošte-
vanju prej navedenega pogoja;
Način vračila kredita: Kredit (glavnica) 
se odplačuje v mesečnih obrokih, skladno 
s podpisano kreditno pogodbo. Moratori-
ja na vračilo kredita ni;
Obračun in plačilo obresti: Obresti se 
obračunavajo in plačujejo mesečno;
Zavarovanje kredita: Splošno: menice 
kreditojemalca in dodatno zavarovanje, ki 
ga za vsak posamezen primer v odvisnosti 
od ocenjene tveganosti naložbe in bonite-
te komitenta določi oziroma s kreditojemal-
cem dogovori Banka. Možnosti dodatnega 
zavarovanja so: hipoteka, poroštvo druge 
pravne osebe, poroštvo fizične osebe, 
zastava vrednostnih papirjev, zastava ve-
zanega depozita, garancija druge banke 
in drugo. Banka lahko omogoči koriščenje 
delne garancije iz sklada EIF po pravilih 
odobravanja, ki jih ta sklad predpisuje. Vsi 
stroški zavarovanja kredita bremenijo kre-
ditojemalca;
Rok koriščenja kredita: Kreditojemalec 
mora odobren kredit praviloma začeti čr-
pati v roku treh mesecev od podpisa po-
godbe o odobritvi kredita, črpanje kredita 
pa je možno do porabe kreditnega poten-
ciala oziroma najkasneje do vključno 
20. decembra 2008. V odvisnosti od di-
namike investiranja je v primerih, ko prosi-
lec v treh mesecih od podpisa pogodbe o 
odobritvi kredita tega še ni koristil, v kre-
ditni pogodbi možno dogovoriti tudi daljši 
rok koriščenja kredita;
Način koriščenja kredita: Odobren kre-
dit bo banka prosilcu nakazovala doku-
mentarno, po predložitvi ustreznih dokazil 
(računov, predračunov, pogodb, predpo-
godb ipd.), na podlagi katerih bo zagoto-
vljena namenskost koriščenja odobrenih 
kreditnih sredstev;
Vsa nadomestila in stroške za opra-
vljene storitve, določene po Tarifi Banke, 

bo Banka kreditojemalcem zaračunavala 
v skladu z vsakokratno veljavno Tarifo;

Drugi pogoji:
- prosilec mora med viri financiranja zago-
tavljati lastna sredstva najmanj v višini 25 % 
upravičenih stroškov investicije;
- krediti, pridobljeni na podlagi tega razpi-
sa, se lahko porabijo izključno za namene, 
za katere so bili odobreni;
- krediti se dodelijo le v primeru, da pome-
nijo spodbudo za izvedbo investicije ozi-
roma so zanjo nujno potrebni;
- prosilec mora podati pisno izjavo (Obra-
zec 4 iz razpisne dokumentacije), iz kate-
re je razvidno, da za iste upravičene stro-
ške, za katere kandidira na razpisu, ne 
prejema pomoči po drugih predpisih (ozi-
roma iz drugih javnih virov) oziroma da s 
predvidenim zneskom pomoči “de mini-
mis” ne bodo presežene predpisane inten-
zivnosti pomoči, določene v naslednjem 
odstavku.
Subvencioniranje obrestne mere za kredi-
te, odobrene na podlagi tega razpisa, 
predstavlja pomoč po pravilu “de minimis”. 
Skupna pomoč “de minimis”, dodeljena 
posameznemu upravičencu, ne sme pre-
segati 200.000,00 EUR, upravičencu iz 
c e s t n o p ro m e t n e g a  s e k to r j a  p a 
100.000,00 EUR v katerem koli obdobju 
treh proračunskih let. Ti zgornji meji se 
uporabljata ne glede na obliko pomoči “de 
minimis” ali namen pomoči ter ne glede na 
to, iz katerih javnih virov je pomoč dode-
ljena. 
Komisija za dodeljevanje sredstev iz ob-
činskega proračuna za pospeševanje ra-
zvoja malega gospodarstva (v nadaljeva-
nju: Komisija) bo pred dodelitvijo pomoči 
pri Sektorju za spremljanje državnih pomo-
či Ministrstva za finance za vsakega upra-
vičenca posebej preverila višino že preje-
te pomoči po pravilu “de minimis”.

III. VSEBINA VLOGE IN ROK ZA PRIJA-
VO: 

Vloga za prijavo na javni razpis obsega:
- predpisane prijavne obrazce: Obrazec 1 
“Podatki prosilca”, Obrazec 2 “Podatki o 
predvideni investiciji”, Obrazec 3 “Obra-
zložitev potrebe po kreditu” in Obrazec 4 
“Izjava”,
- priloge in dokazila, ki so za posamezno 
kategorijo prosilcev navedene na seznamu 
“Dokumentacija za odobritev kredita”.
Razpisno dokumentacijo skupaj s predpi-
sanimi prijavnimi obrazci in seznamom 
zahtevane dokumentacije za odobritev 
kredita lahko zainteresirani vlagatelji od 
dneva objave razpisa dalje dvignejo vsak 
delovni dan od 8. do 14. ure v tajništvih ali 
na Oddelku za gospodarstvo, negospo-
darstvo in finance Občine Tolmin, Ulica 
Padlih borcev 2, Tolmin. Navedeno doku-
mentacijo lahko zainteresirani dvignejo 
tudi na Območni obrtni zbornici Tolmin, 
Tumov drevored 15, Tolmin, in sicer vsak 
delovni dan, od 7. do 14. ure, in na Banki 
Koper d.d., PE Nova Gorica, Agencija 
Tolmin, Mestni trg 8, 5220 Tolmin, vsak 
delovni dan od 8.30 do 16.30 ure. Razpi-
sna dokumentacija je dostopna tudi spletni 
strani Občine Tolmin, www.tolmin.si.
Izpolnjene in podpisane prijavne obrazce 
skupaj z zahtevanimi prilogami morajo pro-
silci poslati s priporočeno pošto ali oddati 
osebno na naslov: Občina Tolmin, Ulica 
Padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Vloge mo-
rajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako 
“NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS 
– Subvencioniranje obresti MG 2008” in 
opremljene z naslovom pošiljatelja.
Vloge morajo biti predložene v razpisnem 
roku, ki začne teči z dnem objave razpisa 
v časopisu Primorske novice, in je odprt 
do porabe sredstev razpoložljivega kredi-
tnega potenciala v proračunskem letu 
2008. Zadnji rok za oddajo vloge je sreda, 
10. december 2008, do 12. ure.

IV. OBDELAVA VLOG:
Komisija bo prispele vloge odpirala in 

obravnavala enkrat mesečno na seji, skli-
cani praviloma do vključno desetega dne 
v posameznem mesecu. Na posamezni 
seji bo Komisija obravnavala vloge, ki bodo 
prispele do pričetka seje Komisije. 
Vloge, ki bodo prispele po izteku zadnjega 
razpisnega roka, to pomeni 10. decembra 
2008 od 12. ure dalje, se kot nepravoča-
sne zavrže. Neutemeljene in neustrezne 
vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, 
Komisija zavrne. Vlagatelje, katerih vloge 
so nepopolne (npr. zahtevana dokumen-
tacija za odobritev kredita ni popolna, pro-
silec ne zagotavlja za Banko sprejemljive-
ga zavarovanja kredita ...), Komisija v roku 
osmih (8) dni od odpiranja vlog pisno po-
zove, da vloge dopolnijo. Rok za dopolni-
tev vlog je osem (8) dni od dneva vročitve 
poziva za dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih 
vlog, Komisija vloge ponovno obravnava, 
in sicer na prvi redni seji Komisije, po po-
trebi pa lahko tudi na posebej sklicani iz-
redni seji Komisije. Če pozvani vlagatelji v 
zahtevanem roku nepopolnih vlog ne do-
polnijo ali pa jih dopolnijo neustrezno, 
Komisija vloge zavrže kot nepopolne.
Vse popolne in ustrezne vloge Komisija 
ocenjuje v skladu s pogoji Banke ter po-
goji in merili, objavljenimi v Pravilniku in v 
tem javnem razpisu, ter na tej podlagi pri-
pravi predlog dodelitve kreditnih sredstev 
posameznim upravičencem. Na podlagi 
navedenega predloga Komisije pristojni 
organ občinske uprave Občine Tolmin 
pripravi upravičencem sklepe Komisije o 
višini dodeljenih kreditnih sredstev in višini 
upravičenih stroškov za posamezen na-
men oziroma pripravi sklepe o zavrnitvi ali 
zavrženju v skladu z odločitvami Komisi-
je. 
Komisija bo sprejela sklepe o dodelitvi 
kreditnih sredstev najkasneje v petih (5) 
dneh po odpiranju vlog. Prosilcem bodo 
sklepi Komisije posredovani v osmih (8) 
dneh po sprejemu odločitve oziroma takoj 

Utrinki

Javni razpisi

Tonic (Ravnica), Bar Vojka (Vojšči-
ca), Rock Fish (Ozeljan), Prvački 
sokoli (Prvačina), Jack (Bukovica) 
in Party bar (Idrija pri Bači).

V pogovoru nam je kapetan zmago-
valne ekipe Damjan Laharnar zau-
pal, da sta ekipo na poti do zmage 
vodili puntarska volja in vztrajnost, ki 
sta na koncu le obrodili sadove. V 
nadaljevanju jesenskega dela pa La-
harnar vsem skupaj želi dober met. 
Jurij Maver

Z VOLJO DO USPEHA
Kamno – Uspešna organizacija in 
zaključek tradicionalne športne pri-
reditve ob vaškem prazniku Sveta 
Trojica sta pomenila piko nad i pri-
zadevanjem krajanov, Športnega 
društva (ŠD) Kamno ter Krajevne 
skupnosti Kamno - Selce pri iz-

gradnji športnih objektov na Ka-
mnem. 

Začetki segajo v leto 2002, ko smo 
na pobudo mladih ustanovili ŠD, na-

daljevali pa z ureditvijo najprej trav-
natega igrišča za mali nogomet, ka-
sneje asfaltnega košarkarskega igri-
šča z razsvetljavo ter zaključili z ure-
ditvijo balinišča, pri čemer so se s 
svojim trudom in delom močno izka-
zali kamenski balinarji. Uspešen za-
ključek teh del vsekakor predstavlja 
nov izziv – dvigniti športno udejstvo-
vanje in omogočiti koristno uporabo 
teh objektov čim večjemu številu 
sprostitve željnih ljudi.

V sodelovanju s predstavniki OŠ 
Franceta Bevka Tolmin nam je 
uspelo poskrbeti tudi za sproščanje 
odvečne energije najmlajših. V par-
ku pred Podružnično šolo Kamno 
smo namreč letos postavili otroška 
igrala, ki jih malčki z veseljem upora-
bljajo.

Tudi park je končno dobil zgodovin-
sko obeležje. Leta 1991 so ob dne-

vu državnosti v njem zavedni krajani 
Kamnega kot znak zaključka osamo-
svojitvenega procesa Slovenije po-
sadili lipo. Da ta dogodek tudi pri-
merno počastimo, smo v park po-
stavili še kamnito ploščo, ki bo tudi 
prihodnje generacije spominjala na 
ta zgodovinski trenutek.

Tudi podoba kraja se je v zadnjem 
času izboljšala. Ob prihodu s kobari-
ške strani nas pričaka kapelica, ki je 
dolga leta kazala klavrno propadala, 
sedaj pa krajane ter naključne obi-
skovalce pozdravlja v prenovljeni po-
dobi.

Kljub stalnemu pomanjkanju finanč-
nih sredstev ostaja vnema krajanov 
velika. Mladi si želijo popestritve 
svojega prostega časa in sodelova-
nja pri projektih, ki dajejo vidne re-
zultate in tudi izboljšujejo podobo 

TRAVNATO IGRIŠČE ZA MALI NOGOMET, 
asfaltno košarkarsko igrišče z razsvetljavo, 
balinišče in otroško igrišče so le nekatere 
od zadnjih pridobitev vasi Kamno. Foto: ar-
hiv društva
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po pridobitvi podatkov o prejetih pomočeh 
“de minimis” za posameznega upravičen-
ca iz centralne evidence Ministrstva za fi-
nance. 
Banka bo s prosilci, ki jim bo Komisija s 
sklepom odobrila kreditna sredstva, skle-
nila kreditne pogodbe ter dogovorila in 
zagotovila ustrezno zavarovanje kredita. 
Banka bo izvajala nadzor nad porabo in 
vračanjem odobrenih kreditnih sredstev, 
po potrebi pa tudi nadzor nad njihovo iz-
terjavo. Namensko porabo dodeljenih 
kreditnih sredstev ter izvajanje določil kre-
ditne pogodbe bo preverjala tudi pristojna 
služba občinske uprave Občine Tolmin. V 
primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev ali drugih kršitev določil kreditne 
pogodbe je prejemnik dolžan takoj vrniti 
dodeljen znesek subvencije skupaj s pri-
padajočimi zamudnimi obrestmi ter vrniti 
morebitni neodplačani del kredita z obrest-
mi.

V. NASLOV IN ROK ZA REŠEVANJE 
PRITOŽBE:
Če se upravičenec z odločitvijo Komisije 
ne strinja, lahko poda pisno pritožbo žu-
panu v roku osmih (8) dni od dneva vroči-
tve sklepa Komisije. Pritožba mora biti 
poslana s priporočeno pošto ali dostavlje-
na osebno na naslov: Občina Tolmin, Urad 
župana, Ulica Padlih borcev 2, 5220 Tol-
min. Odločitev župana je dokončna.

VI. DODATNA POJASNILA:
Zainteresirani prosilci lahko dobijo doda-
tna pojasnila v zvezi z javnim razpisom na 
Občini Tolmin, Ulica Padlih borcev 2, 
5220 Tolmin oziroma na telefonski številki 
05/38-19-500, in sicer vsak delovni dan 
med 8. in 14. uro, ali na Banki Koper d.
d., PE Nova Gorica, Agencija Tolmin, Me-
stni trg 8, 5220 Tolmin oziroma na telefon-
ski številki 05/38-84-151, in to vsak de-
lovni dan med 8.30 in 16.30.

Uroš Brežan, župan Občine Tolmin

Utrinki

Utrinki

vasi, starejši pa z veseljem sodeluje-
jo in pomagajo s svojimi nasveti.

Pred nami so novi izzivi. Obetamo si 
vzpostavitev kanalizacije in ureditev 
čistilne naprave, ki ju že dolgo čaka-
mo. Upamo, da nam bo končno 
uspelo doseči dogovor z internetni-
mi ponudniki, prek katerih bi kraja-
nom Kamnega ter sosednjih krajev 
(Selce, Vrsno) omogočili boljše in 
kakovostnejše spletne storitve. Želi-
mo si tudi ureditve lokacije ob ka-
menskem mostu, ki je postala rekre-
acijska točka številnih ribičev, kaja-
kašev in ostalih športnikov. Poskr-
beti želimo tudi za relief na italijan-
skem pokopališču, vendar je to velik 
finančni zalogaj, zato bi nam evrop-
ski denar v tem primeru močno kori-
stil in olajšal naša prizadevanja.
Matej Skočir, ŠD Kamno in KS Kamno - 
Selce

NAVIJA^I IZ BA[KE GRAPE 
SO SE SRE^ALI S HOKEJISTI 
Z JESENIC
Grahovo ob Ba~i – Med obilico do-
godkov in prireditev, ki so se v dol-
gih in prijetnih junijskih večerih zvstili 
širom Primorske, je bila tudi Jeseni-
ška noč. Prireditev, predstavlja vsa-
koletni epilog ene izmed najbolj za-
koreninjenih tradicij Baške grape, 
obiskovanja hokejskih tekem na Je-
senicah. Tekme z igranjem jeseni-
ške ekipe v avstrijski ligi EBEL, ki v 
dvorano Podmežakla večkrat teden-
sko privabijo več tisoč obiskovalcev, 
predstavljajo svojevrsten družabni 
dogodek v jesenskih in zimskih ve-
čerih. In ker smo del teh dogodkov 
tudi Graparji, se akterji vrhunskih 
hokejskih predstav – nekdanjim 
igralcem se včasih pridružijo tudi 
mlajši reprezentanti – vsako poletje 
radi odzovejo povabilu na srečanje z 
nogometnim turnirjem, ki ga priprav-
lja društvo Zarja.

Že drugo leto je bilo srečanje nad-
grajeno tudi s t. i. Dnevom hokeja 
oziroma predstavitvijo dejavnosti In-
line hokej kluba Mufloni iz Tolmi-
na. Njegov podmladek namreč za-
dnje leto zavzeto trenira tudi v Pod-
brdu, otroci iz zgornjega dela Baške 
grape pa so staršem in drugim obi-
skovalcem na prireditvi prikazali svo-

ŠPORTNO DRUŠTVO BAČA PODBRDO zadnji dve leti sodeluje z In-line hokej klubom Mufloni 
iz Tolmina. Najmlajši se učijo rolanja, starejši osnovnošolci pa hokejskih veščin. Ti so svoje spretno-
sti pred kratkim prikazali na Grahovem. Foto: Alenka Zgaga  

MLADI HOKEJISTI MUFLONOV so se zelo razveselili srečanja z igralci ekipe Acroni Jeseni-
ce. Foto: Anton Obid

stopanje tudi v zimskem državnem 
prvenstvu.
Letošnje srečanje pa je bilo sicer 
prav posebno. V moštvu častnih obi-
skovalcev je bilo namreč tudi najbolj 
“vroče” jeseniško ime v zadnjih letih 
– Tomaž Razingar. Organizatorji 
kar niso mogli verjeti novici, da je v 
kombiju, ki prihaja z Gorenjske, zna-
meniti “rdeči devet”, kot ga navijači 
imenujejo. Srečanje z Razingarjem 
in njegovimi soigralci bo še posebej 
ostalo v spominu najmlajšim Muflo-
nom, za katere so si zvezdniki še 
posebej vzeli čas. Mladi tekmovalci 
so lahko spoznali, kako velikanska 
je razlika med šampionom in idolom. 
Prvih je veliko, idoli pa so le izbranci, 
in to jim je Tomaž Razingar v nepo-
zabnem večeru dokazal iz prve roke. 
Anton Obid in Uroš Kavs

je vedno boljše znanje v najhitrejši 
moštveni igri na svetu. Med seboj so 
se pomerili dečki, stari od 10 do 12 
let, ki trenirajo v Podbrdu. Prav ti 
mladi igralci predstavljajo prihodnost 
in-line hokeja na Tolminskem in po-
stopno jih pripravljamo na kasnejša 
tekmovanja v članski konkurenci. 
Žal nam je nekoliko ponagajalo vre-
me in predstavitev članske ekipe 
Muflonov, ki je letošnje spomladan-
sko državno prvenstvo zaključila na 
sedmem mestu, je zaradi mokrega 
igrišča odpadla. Nadaljnja cilja kluba 
Mufloni sta zaenkrat predvsem dva, 
in sicer sanirati (prebarvati) asfaltno 
podlago na igrišču za tolminskim 
šolskim centrom in s tem zagotoviti 
ustrezne pogoje za trening članske 
ekipe ter pridoibiti generalnega 
sponzorja, ki bi nam omogočil na-

POLLETNA BERA [D BA^A 
PODBRDO
Podbrdo – Športno društvo (ŠD) 
Bača Podbrdo je v letošnjem letu 
pripravilo nekaj odmevnih dogod-
kov, ki kažejo, da je želja po razvoju 
športa v kraju velika. Poseben pou-
darek namenjajo športni vzgoji 
otrok.

V zimskem času so člani društva v 
sodelovanju s podbrškim vrtcem in 
pod vodstvom dolgoletnega špor-
tnega delavca Jožeta Smolnikarja 
organizirali smučarski tečaj za naj-
mlajše na Kobli, konec marca pa 
tradicionalno tekmovanje domačinov 
v slalomu na Soriški planini. Letos je 
žal odpadlo tekmovanje v smučar-
skih tekih, po več letih pa so priredi-
tev spet uspeli popestriti z dvobojem 
med krajevno skupnostjo (KS) Pod-
brdo in KS Sorica. Podbrčani so do-
mov odnesli prehodni pokal, pri or-
ganizaciji tekmovanja pa so se zlasti 
izkazali mlajši člani društva pod vod-
stvom predsednika Nejca Panjtarja.

V ŠD Bača Podbrdo je kar nekaj 
navdušenih ljubiteljev malega nogo-
meta. Spomladi so se že pomerili na 
tekmovanju trojk v podbrški telova-
dnici, v maju pa so se udeležili tur-
nirja v malem nogometu, ki ga je na 
Grahovem ob Bači organiziralo do-
mače ŠD Zarja. Osnovnošolska 
ekipa, v kateri so igrala tudi dekleta, 

in ekipa Fantički sta zasedli tretje 
mesto, veterani pa so bili četrti. 

Tudi odbojkarji redno trenirajo in so 
spomladi organizirali odmeven dvo-
dnevni turnir. Drugo leto zapored pa 
so člani društva 1. junija pripravili 
turnir Dan mladosti v tenisu, ki ga 
je organizacijsko vodil Renato 
Štenkler. Med dvanajstimi tekmo-
valci je že drugič zmagal Zorko Kal-
tnekar. Društvo zadnji dve leti sode-
luje tudi z In-line hokej klubom 
Mufloni iz Tolmina. Najmlajši se uči-
jo rolanja, starejši osnovnošolci pa 
hokejskih veščin. Prvič so se pred-

stavili na sprejemu igralcev Hokej-
skega kluba Acroni Jesenice na 
Grahovem lansko leto. Zadnja štiri 
leta je društvo pritegnilo v svoje vr-
ste kolesarje, ki se tudi letos pripra-
vljajo na kolesarski izlet. 

Pozimi podbrški športniki vadijo v 
osnovnošolski telovadnici, poleti pa 
na športnem igrišču v Podbrdu. V 
sodelovanju s Krajevno skupno-
stjo Podbrdo člani ŠD prav sedaj 
prijavljajo potrebno dokumentacijo 
za prijavo na razpis, na katerem želi-
jo pridobiti denar za prenovo igrišča. 
Olga Zgaga
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IZID NASLEDNJE [TEVILKE EPIcentra
Naslednja številka EPIcentra bo predvidoma izšla 26. septembra. Vsi, ki 
boste v našem glasilu želeli objaviti kak prispevek, nam ga najkasneje do 
29. avgusta pošljite na e-naslov epicenter@pososki-rc.si. Vsebin, ki jih 
bomo prejeli po tem datumu, žal ne bomo mogli upoštevati. Besedila naj 
ne bodo daljša od 2.000 znakov (s presledki), saj le na tak način lahko 
zagotovimo objavo večjega števila vaših člankov. Več informacij glede ob-
jav najdete tudi na naši spletni strani www.pososki-rc.si. Uredništvo

POSTANITE NARO^NIK e-EPIcentra 
Vse, ki želite postati naročniki e-EPIcentra, vabimo, da nam na jerneja.
kos@pososki-rc.si sporočite svoj e-naslov, na katerega vam bomo 
pošiljali povezavo na naše spletno glasilo. Uredništvo

Datum Kraj Prireditev Informacije
julij–avgust KOBARID, prostori Ustanove 

“Fundacija Poti miru v Posočju”
Slikarska razstava akademske slikarke Metke Sok Razpet Ustanova “Fundacija Poti miru v 

Posočju”: 05/38-90-167

vsako sredo do 
konca septembra 
(9.00–13.00)

KOBARID, dvorišče Ustanove 
“Fundacija Poti miru v Posočju”

Tržnica izdelkov domače obrti Ustanova “Fundacija Poti miru v 
Posočju”: 05/38-90-167

14. 8. (19.30) BOVEC, kulturni dom Razstava Bovec nekoč in danes – 
10. obletnica potresa

TD Bovec:
040-348-160

15. 8. (9.00) BOVEC, parkirišče pred kulturnim 
domom

Bolšji sejem TD Bovec;
040-348-160

15.8. (11.00) MOST NA SOČI Tekaški in kolesarski vzpon na Široko Športno društvo Lom, Edvard 
Levpušček in Benajmin Kacafura:
031-347-695, 041-682- 448

16. 8. (8.00) TOLMIN, pred knjižnico Voden izlet Tolminske Ravne – planina Kal – planina Razor Triglavski narodni park, 
Mojca Smolej: 04/57-80-226, 
mojca.smolej@tnp.gov.si

16. 8. (10.00) MRZLI VRH Spominska slovesnost z mašo in odkritje spomenika Društvo “Peski 1915–1917” Tolmin

16. 8. (11.00) TOLMIN Kamnica 2008 – kolesarska dirka rekreativcev  Kolesarski klub Soča Kobarid

16.–17. 8. BOVEC Prireditve v sklopu Čomparske noči TD Bovec: 040-348-160

22.–24.8. TOLMIN, Sotočje 10. Motorfest Motoclub Orel Slovenija:
041-628-896, mkorel@email.si

23. 8. (20.00) TOLMIN, pri fontani Želja – letni koncert Vokalne skupine Snežet Vokalna skupina Snežet, Nejc 
Borovničar: 041-872-936

23. 8.–30. 8. KOBARID, STOL Odprto državno prvenstvo Slovenije v preletih za jadralne padalce Društvo Adrenalin, Klavdij Rakušček

24. 8. POVOLETTO, BREGINJ Mednarodni kolesarski maraton čez odprte meje z ogledom 
breginjskega jedra

Kolesarski klub Soča Kobarid

24. 8. (13.00) PEČINE Pozdrav jeseni 2008 TD Šentviška planota

26. 8. VOLČE Medana pred Medano Kulturno društvo Myra Locatelli, 
Zdravko Duša: 041-856-006

29. 8. (18.00) TOLMIN, galerija knjižnice 3. Evropska noč netopirjev v Tolminu – delavnica za otroke in 
strokovno predavanje

Slovensko društvo za proučevanje in 
varstvo netopirjev, Naravoslovni center 
Tolmin

29. 8. –30. 8. ČADRG, Na Žlejžnu 8. Tabor narave in glasbe, ekološke delavnice Čadrg Records, 
Jani Kutin: 041-641-862

30. 8. DREŽNICA, KRN Tradicionalen pohod za Hulijev memorial na Krn Stanko Koren: 041-520-881, 
Darko Koren: 041-756-048

30. 8. BOVEC, gasilski dom Tradicionalni mednarodni nočni turnir v košarki Matjaž Trebše; 041-957-277

5. 9.–7. 9. VOLČE Lukatelce Kulturno društvo Myra Locatelli, 
Zdravko Duša: 041-856-006

6. 9. PODBRDO 15. Gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst PD Podbrdo, Tomaž Štenkler: 
041-468-469, pdpodbrdo@email.si

6. 9.–7. 9. BOVEC, letališče 15. Alpski pokal – modelarski turnir Borut Perpar: 031-674-110

14. 9. RUT Praznovanje sv. Lampreta 
 

Društvo Baška dediščina, Cveto 
Štendler: 031-325-706

20. 9.–21. 9. BOVŠKO Skalarjevi dnevi Marjan Bevk: 041-697-519

Informacije za Koledar prireditev za naslednjo številko EPIcentra lahko do 29. avgusta posredujete Jerneji Kos na telefon 05/38-41-502 ali na e-naslov jerneja.kos@
pososki-rc.si. Objavili bomo prireditve oziroma dogodke, ki se bodo zgodili med 26. septembrom in 25. oktobrom. 
Objava v Koledarju prireditev je brezplačna in je namenjena informiranju prebivalcev Zgornjega Posočja, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev oziroma podjetij. 
Objavljamo naslednje podatke: datum in uro, ime prireditve, kontakt organizatorja ter telefonsko številko, e-naslov ali spletno stran. Če želite v EPIcentru objaviti članek 
o vaši prireditvi, oglas ali oglasno sporočilo, pa so vam informacije na voljo na naši spletni strani www.pososki-rc.si.

KAJ PA OGLASI?
Spoštovani podjetniki in podjetnice, društva, organizacije ... Poleg 
številnih drugih vsebin bi se v EPIcentru našel prostor tudi za vaš 
oglas. Če bi ga želeli objaviti v kateri od prihodnjih številk našega gla-
sila, se oglasite Jerneji Kos na 05/38-41-502 ali jerneja.kos@pososki-
rc.si, več informacij o oglaševanju v EPIcentru pa najdete tudi na naši 
spletni strani www.pososki-rc.si. EPIcenter izhaja v nakladi 7.300 
izvodov, brezplačno pa ga distribuiramo vsem gospodinjstvom v obči-
nah Bovec, Kobarid in Tolmin, pošiljamo ga še na več kot 200 naslo-
vov v Sloveniji, dostopen pa je tudi prek naše spletne strani.
Uredništvo


