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Tole uvodno razmišljanje v prvi 
vrsti poklanjam sama sebi, čeprav me 
ne bo prav nič motilo, če bi se misli, 
ki jih nameravam razliti na papir, 
prijele še koga. Skratka gre za spo-
min na nedavno potepanje po Portu-
galski, ki pa ga želim zaključiti z 
opozorilom, za katerega bi bilo zaže-
leno, da me spremlja še vrsto let.

Kot že rečeno, začenjam z zasanja-
no, a temperamentno deželo, zazrto 
v slavno preteklost odkrivanja novih 
dežel in morja. Znano po okusni ku-
linariki, ki bazira na jedeh iz morskih 
globin; po barviti keramiki; po od-
zvanjanju značilnega melanholičnega 
napeva – fada; po mogočnih samo-
stanih srednjeveških viteških redov, 
ki pričajo o stoletnih bojih z Mavri; 
pa po vzorčasto tlakovanih peš conah 
ter nenazadnje znano tudi po tem, 
da pusti bika po bikoborbi pri življe-
nju. V spomin se mi nato prikradejo 
tudi številni vozniki, ki pogosto 
“spregledajo” rdečo luč na semaforju. 
Tu je nato še cela vrsta vse povprek 
parkiranih avtomobilov, saj je menda 
za Portugalce značilno, da se morajo 
pripeljati prav na sam cilj, pri čemer 
jih prav nič ne moti, če koga “zapar-
kirajo” ali če komu zaprejo pot ozi-
roma glavni vhod v stavbo. Iz spomi-
na si prikličem tudi maso evforičnih 
nogometnih navdušencev. V času 
mojega obiska v Lizboni je domače 
moštvo ravno gostilo ekipo iz Man-
chestra, ki je povedla z rezultatom 0 
: 1. Povem vam, da sodeč po potrtih 
obrazih ob koncu tekme državni dan 
žalovanja ni bil daleč. 

Na samem vrhu 
razli~nih lestvic EU

Kljub bremenom daljne in bližnje 
preteklosti pa se tudi sodobna Portu-
galska trudi stopiti v korak z razviti-
mi državami, ki jih obkrožajo rume-
ne zvezdice. Tako so se Portugalci v 
zadnjem času povzpeli na sam vrh 
različnih lestvic Evropske unije (EU). 
Trenutno vodijo na račun cene ben-
cina, za liter katerega je treba odšte-
ti kar 1,44 €. Navkljub temu pa šte-
vilo avtomobilov iz leta v leto še 

vedno narašča; saj veste, kako to gre 
– javni  prevozi pač ne omogočajo 
dostave na sam cilj. Zato se raje po-
služijo vsak svojega jeklenega konjič-
ka, s katerim po potrebi zaparkirajo 
ves pločnik in če se le da  tudi kak 
del peš cone.

Na Portugalskem pa lahko prešte-
jemo tudi okoli 8 mio mobilnih tele-
fonov, s katerimi rokuje 10-milijonsko 
prebivalstvo. In prav na račun tovr-
stne telefonije so prilezli na drugo 
mesto evropske lestvice. 

To pa še zdaleč ni vse. Njihova 
trgovska žilica podira rekorde tudi v 
sodobnem času. Pohvalijo se lahko 
namreč tudi z največjim trgovskim 
centrom v EU, ki stoji sredi Lizbone 
in pod streho katerega najdemo 410 
trgovin, 65 restavracij, petnajst ki-
nodvoran ter kar 65.000 parkirnih 
mest. 

Zapravijo ve~ kot zaslu`ijo
Sicer pa so Portugalci znani tudi 

po še enem evropskem rekordu. Po 
pripovedovanju našega vodiča Anto-
nia menda zapravijo več kot zasluži-
jo, zato ni čudno, da imajo precej 
visok notranji dolg. Zagotovo gre de-
loma valiti krivdo na račun vse prej 
kot smotrne uporabe kreditnih kar-
tic, ki jih lahko tamkaj naročite kar 
po e-pošti. Že res, da je takšno pla-
čilno sredstvo praktično, saj kupiš 
kar “potrebuješ”, ni pa ti treba tega 
tudi plačati – no, vsaj ne takoj. Ven-
dar pa imajo tudi te reči svojo slabo 
plat: predvsem nepremišljenega upo-
rabnika, ki ga konec meseca, ko je 
njegov dohodek zabeležen že kot 
odhodek, najbrž kar močno boli gla-
va. 

Skok nazaj v Slovenijo
Oddahnem si, saj ugotovim, da 

stanje (vsaj kar se takšnega zapravlja-
nja tiče) pri nas še ni tako kritično 
kot pri Portugalcih, čeprav po drugi 
strani globalizacijski trend svoje prste 
neutrudno steguje tudi že pri nas. Iz 
dneva v dan se odpira vse več vrat 
novih velikih trgovskih središč, ki se 
sicer težko primerjajo z mogotcem v 

Lizboni, ki mi je tako ali drugače 
jemal zrak. Ponudba se iz dneva v 
dan širi in tudi “ugodnosti”, ki jih 
kratko malo ne smemo zamuditi, je 
vse več. In naj vam zaupam še en 
banalni globalizacijski primer. Takoj 
po vrnitvi s potovanja si ves neuča-
kan čez glavo povezneš recimo na 
Portugalskem kupljeno majico, nakar 
enako majico nenadoma zagledaš na 
znancu. Po prvem šoku sledi še dru-
gi: ko ugotoviš, da ta znanec ni bil 
na Portugalskem, temveč je obiskal 
zgolj bližnji trgovski center, ki ponu-
ja podobno, če ne celo enako robo. 
Takrat te dobesedno vse skupaj mi-
ne. Še večji odpor pa dobiš, ko se 
zamisliš nad sabo in se vprašaš, ali 
si sploh še sposoben obiskati trgovi-
no in nakupiti zgolj tisto, po kar si 
se dejansko namenil. Takrat se za-
vem, da je očitno stanje tudi pri nas 
že zelo kritično. Po eni strani tarna-
mo, da imamo premalo denarja in da 
iz leta v leto težje živimo. Po drugi 
stani pa so parkirišča pred trgovskimi 
centri skorajda nenehno nabito polna 
– predvsem v velikih mestnih sredi-
ščih. In ko vidiš maso ljudi, kako s 
polnim vozičkom robe, ki so jo na-
kupili po izjemno ugodnih cenah, 
zapušča mega trgovski center, dobiš 
vse prej kot občutek, da gre za kakr-
šno koli pomanjkanje. Pri tem pa 
radi pozabljamo na vse večji primanj-
kljaj v denarnici (če o tistem v zmer-
nosti, preudarnosti in nenazadnje 
hvaležnosti niti govorim ne).  

Še na nekaj se oziroma vas moram 
opomniti. Ker je novo leto tako rekoč 
pred vrati, bo najbrž vpliv novoletne-
ga vzdušja vse bolj čutiti. Zato tako 
vam kot sebi želim še pred časom 
brezglavega nakupovanja daril (kot 
seveda tudi kasneje) trezen in preu-
daren razmislek pri izbiri vsega tiste-
ga, kar resnično potrebujemo. Pa 
nikar ne pozabimo, da je vrednost 
drobne in navzven povsem nepo-
membne pozornosti tista, ki nosi 
neprecenljivo vrednost ter nas boga-
ti.
Tatjana Šalej Faletič, 
glavna in odgovorna urednica
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Z oglasne deske PRC-ja

Vrednotenje izvajanja razvoj-
nega programa So~a 2006

Podjetni{ki inkubator 
Poso~ja: Kjer podjetni{ka 
ideja najde svoj dom

Regionalni sklad dela Poso~je: 
Preden postanete prese`ni

Teden vse`ivljenjskega 
u~enja: U~imo se � zaradi 
nuje in za zabavo

Z oglasne deske PRC-ja

Aktivno dr`avljanstvo: Vedno 
seznanjeni z novostmi

Iz ob~inskih uprav

Zaklju~ek {tirih Pharovih 
projektov

Bronasta doba ob Nadi`i:
Arheolo{ki biseri Turjeve jame

Zavezni{ka voja{ka uprava 
na Bov{kem in Kobari{kem 
1945�1947: Zahodno od 
raja

Botani~no popotovanje: 
Triglavska ro�a � drobne 
kapljice Zlatorogove krvi

Vsi na zrak za zdrav korak: 
Po Gregor~i~evi pe{poti

Brskamo po preteklosti: 
@ivljenje ob tirih (3): 
Velika pri~akovanja se niso 
uresni~ila

Podobe preteklosti: 
40 let fi~ota v ^adrgu

Pesniki iz na{ih logov: 
Keltika

Knji`na polica

Opa`anja

Koledar prireditev

Na Posoškem razvojnem centru (PRC) že dalj časa beležimo vse 
večje zanimanje podjetij, različnih institucij in prebivalcev Po-
sočja za razne tečaje (računalništvo, tuji jeziki). Izraženim po-
trebam smo se odzvali tako, da smo skupaj z zunanjimi sode-
lavci organizirali jezikovna in računalniška izobraževanja. 

V ta namen smo pripravili dva vprašalnika (objavljena na 
http://www.pososki-rc.si/22/96), ki se nanašata na vaše 
potrebe. Zainteresirane prosimo, da nam izpolnjene vpra-
šalnike vrnete na naslov: Posoški razvojni center, Ulica 
padlih borcev 1b, 5220 Tolmin ali pošljete po faksu: 05/ 
38-41-504 oziroma po e-pošti: patricija.rejec@pososki-
rc.si. Svoje potrebe po izobraževanju nam lahko sporočite 
na telefon: 05/ 38-41-500.

Izpostava ISIO 
in CIPS-ov info 
koti~ek

Programa financirajo Evropski socialni 
sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport in 

Posoški razvojni center.

• po telefonu: ob torkih in sre-
dah od 13. do 15. ure in ob 
četrtkih od 10. do 12. ure na 
telefonskih številkah 05/ 38-
41-505 (Cvetka Kavčič) in 
05/ 38-41-506 (Mateja Ma-
tajurc);

• po elektronski pošti: cvetka.
kavcic@pososki-rc.si in mateja. 
matajurc@pososki-rc.si; ali

• osebno (po predhodni naja-
vi): ob torkih in sredah od 8. 
do 12. ure in ob četrtkih od 
13. do 16. ure v prostorih Po-
soškega razvojnega centra, 
Ulica padlih borcev 1b, Tolmin.

Izpostavo ISIO in CIPS-ov infor-
mativni kotiček je Posoški ra-
zvojni center vzpostavil v par-
tnerstvu z Ljudsko univerzo 
Nova Gorica.  

Se odločate za nadaljevanje 
šolanja in rabite nasvet ali po-
moč strokovnjaka? Pomagale 
vam bodo svetovalke: 
• Izpostave Svetovalnega sre-

dišča za izobraževanje odra-
slih (ISIO) in 

• Informativnega kotička Centra
za informiranje in poklicno 
svetovanje (CIPS). 

Brezplačne informacije dobite:

Tako podjetja kot predstavnike drugih institucij vabimo, da si na Po-
soškem razvojnem centru OGLEDATE OBNOVLJENI UČILNICI: 
• manjšo, ki je namenjena izvedbi raznovrstnih delavnic za največ
 15 oseb, in
• večjo, ki je namenjena računalniškim in drugim tečajem.

Ogled najavite naši poslovni sekretarki Katji Kravanja na tele-
fonsko številko 05/ 38-41-500. 

NOVI U^ILNICI

V kolikor menite, da bi Po-
soški razvojni center lahko 
organiziral tudi druga uspo-
sabljanja, izpolnite tretji 
vprašalnik in ga vrnite na 
enega od zgoraj navedenih 
naslovov.
Posebej opozarjamo podje-
tja in samostojne podjetni-
ke, da lahko nastale stroške 
v zvezi z usposabljanjem za-
poslenih uveljavite v sklopu 
Javnega razpisa za spodbu-
jenje izobraževanja in uspo-
sabljanja zaposlenih v pod-

jetjih na območju občin Bo-
vec, Kobarid in Tolmin (ra-
zvojni program Soča 2013), 
ki ga vsako leto objavlja 
Služba Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno 
politiko.
Priporočamo vam, da redno 
spremljate obvestila v EPI-
centru in naše spletne stra-
ni, kjer objavljamo napove-
di jezikovnih, računalniških 
in drugih programov, ki jih 
bomo izvedli v prvi polovici 
leta 2007. 
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Mo`nost organiziranega 
samostojnega u~enja tudi 
v Tolminu
Vse oblike neformalnega poučevanja, ki 

jih Posoški razvojni center (PRC) izvaja za 

podjetja, organizacije, zaposlene, brezpo-

selne, dijake in učence smo dopolnili še 

s ponudbo organiziranega samostojnega 

učenja.
V sklopu vzpostavitve Centra vseživljenj-

skega učenja VITA Ajdovščina, smo 

tudi v Tolminu odprli TOČKO oziroma 

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČE-

NJE (SSU), kjer kot partner v projektu 

prebivalcem Zgornjega Posočja ponujamo 

možnost organiziranega samostojnega 

učenja s pomočjo multimedijskih gradiv, 

ki so privlačna in namenjena različnim 

učnim tipom. 
Za začetek vam v prostorih Posoškega 

razvojnega centra, Ulica padlih borcev 

1b, v Tolminu nudimo BREZPLAČNO 

UČENJE:  
-  tujih jezikov 
• angleščine (interaktivni tečaj za začetni-

ke in interaktivna slovnica za začetnike)

• italijanščine (interaktivni tečaj za zače-

tnike in interaktivna slovnica za začetnike)      

- računalništva (učenje prek spletnega 

portala).
Predpogoj je le računalniška pismenost in 

vključitev v SSU.
Da pa boste pri učenju in delu uspešnejši, 

vam bomo nudili tudi nasvete, kako se 

učiti, brskati po svetovnem spletu in upo-

rabljati elektronsko pošto.
Točka je namenjena vsem starostnim sku-

pinam: mladim (osnovnošolcem višjih ra-

zredov, dijakom, študentom), zaposlenim, 

starejšim, upokojencem, brezposelnim ...

Urnik:
torek: 10.00–15.00 
četrtek:10.00–16.00
Svoj termin si morate predhodno rezervira-

ti – telefon: 05/ 38-41-500 (Patricija Rejec 

ali Mateja Matajurc). 

DVA NOVA TE^AJA

OSNOVNO RA^UNALNI[KO OPISME-
NJEVANJE
Windows, internet in elektronska po{ta
Osnove programa za urejanje besedil MS Word

- Prvi koraki pri delu s programom
- Osnovne operacije
- Oblikovanje

Osnove programa za urejanje besedil MS Word
- Zaključevanje dokumenta

Osnove operacijskega sistema Windows XP
- Delo z ikonami
- Organizacija datotek in map

Internet – svetovni splet 
- Prvi koraki pri delu z internetom
- Navigacija na spletu
- Iskanje na spletu
- Tiskanje spletne strani

Elektronska pošta
ŠTEVILO UR: 30, CENA: 30.000 SIT (125,19 €)
Tečaj bo potekal v računalniški učilnici Posoškega razvojnega centra, 
Ulica padlih borcev 1 c, Tolmin.
Pričetek: V JANUARJU 2007.
Prijava: 05/ 38-41-500 ali 051-310-505 (Patricija Rejec)

IZDELAVA SPLETNIH STRANI
Tečaj je namenjen vsem, ki bi radi ustvarjali spletne strani, čeprav se 
s tematiko niste nikoli ukvarjali. Pridobili boste praktično znanje o 
osnovah oblikovanja in možnostih uporabe programa Nvu. Ogledali si 
boste različne oblike zapisov spletnih dokumentov in kaj je HTML. 
CILJI TEČAJA
• samostojna izdelava spletnih strani,
• objaviti in posodabljati spletne strani na spletnem strežniku,
• učinkovito zasnovati hierarhično strukturo spleta.
KOMU JE TEČAJ NAMENJEN?
• vsakomur, ki si želi izdelati svojo spletno stran, 
• grafičnim oblikovalcem in oblikovalcem spletnih strani, 
• samostojnim podjetnikom, 
• informatikom, 
• spletnim oblikovalcem, ki to šele postajajo.
POTREBNO PREDZNANJE
Poznavanje dela z internetom in osnove dela z urejevalniki besedil. 
TRAJANJE TEČAJA
25 šolskih ur (5 dni po 5 šolskih ur). 
CENA: 25.000 SIT (104,32 €)
Tečaj bo potekal v računalniški učilnici Posoškega razvojnega centra, 
Ulica padlih borcev 1 c, Tolmin.
Pričetek: V JANUARJU 2007.
Prijava: 05/ 38-41-500 ali 051-310-505 (Patricija Rejec)
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P rogram Soča 2006 se letos iz- 
 teka, pripravljen pa je že os- 
nutek Soče 2013. V želji, da bi 

sredstva res dosegla svoj namen, in 
z namenom, da se pridobi usmeritve 
za morebitne izboljšave pri izvajanja 
programa v naslednjih letih, je Služ-
ba Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko (SVLR) naro-
čila vrednotenje omenjenega progra-
ma. Na javnem razpisu izbrano po-
djetje Vitra Cerknica je na osnovi 
intervjujev z naročnikom – SVLR, 
koordinatorjem in izvajalcem –  Po-
soškim razvojnim centrom (PRC) ter 
koristniki – vsemi tremi posoškimi 
občinami, nekaterimi podjetji ter po-
samezniki – podala ustrezno oceno. 

Dober razvojni program
Vrednotenje je potrdilo uspešnost 

in kakovost razvojnega programa So-
ča 2006. Oboje se je z leti stopnjeva-
lo, kar  lahko zasledimo na različnih 
ravneh: 
• na ravni koordinatorja in izvajal-

ca – Posoškega razvojnega centra 
(PRC), ki je uspel uskladiti večino 
zanimanj, možnosti in priložnosti;

• na ravni naročnika – SVLR, ki se
je kot predstavnica države uspešno 
vključila v Sočo 2006 in svojo vlo-
go (objava javnih razpisov, izbori, 

Pilotni program dodeljevanja dr`avne 
razvojne pomo~i

S Programom spodbujanja razvoja v Poso~ju 2002�2006 (So~a 2006) je dr`ava sku{ala pomagati 
Poso~ju po potresu leta 1998 in spodbuditi razvoj. Tako so v tem ~asu sofinancirali kar 136 projek-
tov. Sicer pa je v tem obdobju s tovrstno pomo~jo v dolino pri{lo skoraj 2 MRD razvojnih sredstev.

Vrednotenje izvajanja razvojnega programa So~a 2006

OVREDNOTILI SO PROGRAM SOČA 2006 – Namen vrednotenja je bil pregled uspešnosti izvajanja projektov v okviru razvojnega programa 
Soča 2006 in ovrednotenje učinkov ukrepov. S tem so bila pridobljena priporočila, ki jih bo PRC vključil v razvojni program Soča 2013. Foto: T. Š. F.

financiranje, kontrola) dobro opra-
vila. Koristniki sredstev so v neka-
terih primerih opozorili le na krat-
ke roke, (ne)potrebno administra-
cijo in plačila v zadnji četrtini le-
ta;

• na ravni koristnikov – vseh treh
posoških občin, različnih podjetij 
in posameznikov, ki so z idejami 
in uspešnimi prijavami na razpise 
podprli celotno zamisel razvojnega 

programa Soča 2006. S pomočjo 
programa so omogočili razvoj pod-
jetništva, dodali nove zaposlitve, 
uredili infrastrukturo ali pridobili 
nova znanja.
Kot je Vitra v poročilu zapisala, je 

“ekipa Soča 2006 (predvsem PRC) 
lahko dober mentor v prihodnjih po-
novitvah razvojnega programa na 
drugih lokacijah.” Model, ki se je iz-
oblikoval kot celovita razvojna po-

moč regiji, je bil ocenjen kot dober 
in smiseln. Predlagali pa so, da bi se 
ob nadaljevanju oziroma ponovitvah 
razvojnega programa pred začetkom 
pripravilo bolj jasna navodila za vse 
faze: načrtovanje, pripravo, izvedbo 
in vrednotenje.

Vzpostavljanje razvojne 
infrastrukture (Ukrep I)

Znotraj Ukrepa I je bilo vrednote-

Utrinki

REGIONALNI RAZVOJNI PRO-
GRAM OCENILI Z ODLIKO
Ljubljana – Služba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regional-
no politiko (SVLR) je predstavila 
ocene regionalnih razvojnih progra-
mov štirih regij: Gorenjske, Severne 
Primorske (Goriške statistične regi-
je), južne Primorske in Koroške. 
Oceno programov je izvedla družba 

Open Door, Iris Suban s. p., člani 
ekspertne skupine pa so ocenjevali: 
• korektnost postopka priprave (30 
točk), • preglednost in strukturira-
nost dokumenta (15 točk), • notra-
nja in zunanja skladnost (35 točk), • 
realnost in izvedljivost (20 točk).

RRP Severne Primorske (Goriške 
statistične regije) 2007–2013, ki 
vključuje pet razvojnih prioritet 

(• znanje za podjetnost in razvoj, 
• inovativnost v gospodarstvu, 
• odličnost v turizmu, • celostni ra-
zvoj podeželja, • trajnostni prostor-
ski in okoljski razvoj ter infrastruktur-
na opremljenost regije), je bil z več 
kot 90-imi doseženimi točkami (od 
sto možnih) ocenjen kot odličen in 
je tako prejel pozitivno mnenje SVLR 
brez popravkov. Ob tem so ocenje-
valci podali le priporočila, ki pa za iz-

vajalce niso zavezujoča. Kljub temu 
se je Posoški razvojni center s 
koordinatorji posameznih področij 
odločil, da bo priporočila upošteval. 
Izboljšave, vključene v omenjeni do-
kument, bosta predvidoma decem-
bra morala sprejeti še Regionalni 
razvojni svet Severne Primorske 
(Goriške statistične regije) in 
Svet regije.
Mateja Kutin

EPIcenter, letnik VII, {t. 10, 2006
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Ste zakljuèili �olanje in i�èete zaposlitev? 

Odgovore na tak�na in podobna vpra�anja dobite v Podjetni�kem inkubatorju Posočja 
(PIPO), ki POMAGA USTANAVLJATI IN RAZVIJATI NOVA PODJETJA vse do pridobitve ugleda 
zanesljivega poslovnega partnerja in samostojnega delovanja.

Ena večjih PREDNOSTI delovanja znotraj podjetni�kega inkubatorja je UPORABA oziroma 
UGODEN NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV in PISARNI�KE OPREME, ki jih podjetniki dobijo po 
znatno ni�ji ceni od tr�ne. Inkubiranemu podjetju se v prvem letu na to ceno prizna 70-odstotni, 
v drugem letu 50-odstotni in v tretjem letu 30-odstotni popust.

KJER PODJETNI�KA IDEJA NAJDE SVOJ DOM

Imate podjetni�ko idejo, pa ne veste, kako jo uresnièiti? 

�elite pospe�iti razvoj svojega podjetja?

Dodatne informacije: Posoški razvojni center, Ulica padlih borcev 1b, Tolmin, 
tel.: 05/ 38-41-500, e-pošta: pipo@pososki-rc.si.

PIPO ima svoje prostore v poslovni stavbi Posoškega razvojnega centra, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin.

Brezplaène storitve PIPO:

•  najem pisarniške opreme,

• dostop do svetovnega   
 spleta,

•  najem multimedijske  
 učilnice,

•  telefonski priključek,

•  dostop do podatkov  
 različnih poslovnih baz,

•  splošno podjetniško   
 svetovanje,

• določene administrativne  
 storitve in

• možnost predstavitve   
 dejavnosti v EPIcentru.

Ostale storitve:

• program vavčerskega   
 svetovanja,

• specialistično podjetniško  
 svetovanje in

• e-Vem vstopna točka.

nih osem projektov (sofinanciranih 
je bilo 18). 

V okviru tega ukrepa je bilo prido-
bljenih in komunalno opremljenih 
13,9 ha površin v novih in že delujo-
čih poslovnih conah v vseh treh ob-
činah ter tako pridobljenih 3.200 m2 
novih poslovnih površin. Vse to je 
podlaga za nadaljnji razvoj gospodar-
stva. Prej so se namreč občine spo-
padale s pomanjkanjem prostora v 
poslovnih conah oziroma poslovnih 
con sploh niso imele.

Pospe{evanje podjetni{kih 
vlaganj, razvoj gospodarstva 
in odpiranje novih delovnih 
mest (Ukrep II)

Znotraj Ukrepa II je bilo vrednote-
nih devet projektov (do konca leta 
2005 je bilo sofinanciranih 51 inve-
sticijskih načrtov). Koristniki sredstev 
so izrazili zadovoljstvo s sodelova-
njem s PRC-jem, ki jim je nudil po-
trebne informacije in pomoč pri pri-
javi na zahteven razpis.

Vrednotenje je pokazalo, da je 
ukrep primeren za podjetja z lastnimi 
sredstvi in predvsem za manjša pod-
jetja (pri velikih podjetjih z velikimi 
investicijami je sofinanciran tako 

majhen delež investicije, da nima 
velikega učinka, zato so predlagali, 
da bi se v prihodnje omejili le na 
manjše projekte). Sam ukrep pa je 
vplival tudi na priseljevanje podjetij 
iz sosednjih regij. 

Kritike so letele predvsem na krat-
ke roke za izvedbo investicije in za-
poslovanje kadrov. Podjetja se na-
mreč soočajo s pomanjkanjem ka-
drov. Poleg tega pa so tudi favorizi-
ranje zaposlovanja kadra s VII. sto-
pnjo izobrazbe razumeli večkrat kot 
omejitev, saj podjetja potrebujejo tu-
di drug kader. Lahko pa dodamo, da 

Vrednotenje izvajanja razvojnega programa So~a 2006

ta ukrep dviguje kvaliteto izobrazbe 
zaposlenih.

Usposabljanje in razvoj 
kadrov (Ukrep III)

Ukrep III zajema tri instrumente:
• štipendiranje,
• spodbujanje zaposlovanja,
• spodbujanje izobraževanja in uspo-
sabljanja.

Vitra je za vrednotenje izbrala de-
vet podjetij, ki so se prijavila na raz-
pise za spodbujanje zaposlovanja ali 
izobraževanja in usposabljanja.

Vrednotenje je pokazalo velik po-

men razpisov znotraj tega ukrepa. 
Podjetjem je ta ukrep olajšal investi-
cije v kadre, ki bi jih večina izvedla 
v vsakem primeru. Vsekakor pa jim 
je bila pomoč dobrodošla. Menili so, 
da ukrep pomembno vpliva na sto-
pnjo zaposlenosti v Posočju, dvig 
usposobljenosti, preprečevanje odliva 
prebivalstva, promocijo območja in 
spodbujanje podjetništva. Izrazili so 
željo, da bi se tako spodbujanje na-
daljevalo tudi v naslednjih letih.

Tudi pri tem ukrepu pa so se po-
javljale kritike sofinanciranja zaposlo-
vanja oziroma izobraževanja in uspo-
sabljanja kadrov samo s VII. stopnjo 
izobrazbe.

So~a 2013
Vitra je v zaključnem poročilu po-

leg splošnih podala tudi sklepne ugo-
tovitve o celotnem programu po po-
sameznih ukrepih ter koordinatorju 
(v tem primeru PRC-ju), lokalni sa-
moupravi, državi in izvajalcem ozi-
roma koristnikom sredstev pa naka-
zala priporočila za naprej. 

Povzetek Zaključnega poročila o vre-
dnotenju izvajanja Programa spodbu-
janja razvoja v Posočju 2002–2006 
(Soča 2006) pripravila Mateja Kutin.

Poso{ki razvojni center je kot pripravljavec osnutka razvojnega programa 
So~a 2013 veliko pripomb oziroma priporo~il, ki jih lahko preberete v 
zaklju~nem poro~ilu vrednotenja razvojnega programa So~a 2006, `e 
upo{teval. V stiku s koristniki sredstev in skozi vodenje je namre~ v tem 
obdobju spoznal prednosti in slabosti programa, zato je v osnutek So~e 
2013 pri:
• Ukrepu I: Vzpostavljanje razvojne infrastrukture vklju~il spodbujanje  
 investiranja v turisti~no infrastrukturo; 
• Ukrepu II: Pospe{evanje podjetni{kih vlaganj, razvoj gospodarstva in

odpiranje novih delovnih mest upo{teval dodeljevanje nepovratnih 
sredstev za sofinanciranje novih investicij po shemi DE MINIMIS, dodal 
pa je tudi nove ciljne skupine (poleg malih in srednjih ter mikro podje-
tij {e nova podjetja in sobodajalce);

• Ukrepu III: Usposabljanje in razvoj kadrov pa je zaposlovanje in {ti- 
 pendiranje raz{iril tudi na V. in VI. stopnjo izobrazbe.
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• Informacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij
• Enostavni, hitri in brezpla~ni postopki za ustanovitev podjeja 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

Projekt je sofinanciran s pomočjo Phare

Utrinki

GRADNJA NOVEGA 
HIDRIINEGA IN[TITUTA 
Tolmin – V neposredni bližini Hidrii-
ne družbe AET Tolmin so v minu-
lih dneh stekla gradbena dela za iz-
gradnjo Hidria Inštituta Automoti-
ve. Inštitut bo namenjen ustvarjanju 
najsodobnejših rešitev, s katerimi bo 
Hidria krepila svojo inovativno moč 
ter konkurenčno pozicijo v evropski 
in svetovni avtomobilski industriji. 
Priložnost za razvoj novih izdelkov 
bodo v sodobno opremljenih labora-
torijih našli tudi slovenski in tuji po-
slovni partnerji. 

Hidria Inštitut Automotive, ki se bo 
raztezal na 3.200 m2 površin, naj bi 
bil po načrtih zgrajen do konca leta 
2007. Skupna vrednost novogradnje 
in opreme laboratorijev po ocenah 
znaša šest milijonov evrov, od kate-
rih bo približno četrtino prispeval 
Evropski sklad za regionalni ra-
zvoj. Izgradnja inštituta je skupni 
projekt Slovenskega avtomobil-
skega grozda in predstavlja center 
mehatronike za slovensko avtomo-
bilsko industrijo.

Hidria Inštitut Automotive, ki je bil 
ustanovljen januarja 2005, danes 
zaposluje 14 razvojnih inženirjev, do 

leta 2010 pa se bo njihovo število 
povzpelo na 50. Ekipa inštituta, ki 
se do izgradnje novega objekta ra-
zvojnemu delu posveča v prostorih 
družbe AET, osredotoča svojo de-
javnost na razvoj novih sistemov s 
področja avtomobilske industrije, 
predvsem vžignih sistemov za dizel-
ske motorje ter elektronike. Odlične 
možnosti za nadaljnje delo bo ra-
zvojnim inženirjem po izgradnji inšti-

tuta nudil edini tovrstni laboratorij v 
Sloveniji, namenjen testiranju hla-
dnega zagona dizelskih motorjev, v 
katerem bo možno izvajati dinamič-
ne preizkuse motorjev do tempera-
ture -40° C.
Hidria Inštitut Automotive je drugi iz-
med treh načrtovanih Hidriinih inšti-
tutov. Konec septembra je svoja vra-
ta odprl Hidria Inštitut Klima v Go-
doviču, prihodnje leto pa se bo v 

Spodnji Idriji začela gradnja Hidria 
Inštituta za materiale in tehnolo-
gijo. 
Helena Tušar, vodja korporativnega 
komuniciranja, Hidria

PLETLI SMO KO[ARE
Bovec, Kobarid – V preteklosti so 
ljudje delali in živeli pretežno na svo-
jih kmetijah. V času, ko še ni bilo av-
tomobilov, so se ob splošnem po-
manjkanju lotili izdelave različnih pri-
pomočkov, s katerimi so si pri delu 
lajšali vsakodnevne tegobe. Poleg 
tega jim ni bilo treba tistega, kar so 
si izdelali sami, kupiti oziroma zame-
njati z blagom. V zimskem času, ko 
so bili dnevi krajši, so laže našli čas 
in  pripravljali vse potrebno za novo 
sezono. Izdelovali so košare, obode 
za sir in druge stvari. Predvsem mo-
ški so bili tisti, ki so pletli koše, caj-
ne in podobno. 

Takrat je bilo znanje pletenja košar 
nekaj vsakdanjega. Danes pa tovr-
stna ročna spretnost tone v pozabo, 
a kljub temu skorajda ni hiše, kjer se 
ne bi našel kakšen pleten izdelek. V 
manjše košare radi postavimo ka-
kšno lončnico, ali v njih postrežemo 
suho sadje, nekoliko večje pa še ve-

STEKLA SO GRADBENA DELA ZA IZGRADNJO HIDRIA INŠTITUTA AUTOMOTIVE – Inštitut 
se bo raztezal na 3.200 m  površin in naj bi bil po načrtih zgrajen do konca leta 2007. Foto: 
arhiv podjetja Hidria

EPIcenter, letnik VII, {t. 10, 2006
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Utrinki

Regionalni sklad dela Poso~je

Regionalni sklad dela Poso~je je od leta 1999 v svoje programe vklju~il 
`e 580 delavcev z obmo~ja Severne Primorske (Gori{ke statisti~ne regije), 
Obalno-Kra{ke in Notranjsko-Kra{ke regije. Aktivnosti, na katerih 
udele`enci izdelajo izobra`evalni na~rt, se v Poso~ju stalno odvijajo, letos 
pa so potekale tudi v Ajdov{~ini in na Obali.

Preden postanete prese`ni
Konec 80., {e bolj pa v 90. letih, so se zaradi sprememb dru`beoekonomskega sistema bistveno 
spremenili pogoji gospodarjenja. Pri{lo je do zapiranja velikih podjetij oziroma do njihovega pre-
strukturiranja, kar je posledi~no pripeljalo do ve~jega odpu{~anja delavcev.

D a bi se država aktivno vklju- 
 čila v razreševanje oziroma v 
preprečevanje večjih odpu-

ščanj delavcev in tudi v zmanjševanje 
strukturne brezposelnosti, je leta 
1996 Vlada RS sprejela dokument 
Projekt pomoči države pri kadrovski 
prenovi podjetij in preprečevanju pre-
hoda presežnih delavcev v odprto 
brezposelnost. To je bila osnova za 
vzpostavitev skladov dela (SD) v Slo-
veniji.

Pomo~ prese`nim delavcem
Država je z instrumenti aktivne 

politike zaposlovanja posegla na trg 
dela, da bi pripomogla k uravnavanju 
neskladja med ponudbo in povpraše-
vanjem ter da bi pripomogla k zmanj-
ševanju brezposlenosti. Eden od teh 
instrumentov so SD. Gre za institu-
cije, ki pomagajo trajno presežnim 
delavcem, da ne preidejo v odprto 
brezposelnost, sem pa se lahko vklju-
čijo tudi tako imenovani potencialni 
presežni delavci oziroma tisti, ki bi 
jim znotraj podjetja brez pridobljenih 
ustreznih dodatnih znanj in spretno-
sti prenehala pogodba o delu. Podje-
tje mora v ta namen pripraviti ustre-
zen program razreševanja presežnih 
delavcev in se s SD dogovoriti za na-
potitev. Delavcem v času, ko so vklju-
čeni v SD, ta pomaga tako, da prido-

bijo dodatna znanja, usposobljenost, 
da se lahko ponovno vključijo v delo 
znotraj istega podjetja, če je šlo za 
potencialne presežne delavce, ali pa 
v drugem podjetju oziroma organi-
zaciji, če so bili delavci opredeljeni 
kot trajno presežni.

Povezovanje Sklada 
dela z razli~nimi socialnimi 
partnerji

Kot smo že omenili, SD pomaga 
tistim delavcem, ki so opredeljeni kot 
presežni oziroma jim preneha po-
godba o zaposlitvi iz poslovnih raz-
logov, saj jih dodatno usposablja in 
izobražuje ter pomaga iskati novo 
zaposlitev v lokalnem oziroma regio-
nalnem okolju. Poleg tega pa pomaga 
tudi podjetjem, ki so te delavce op-
redelili kot presežne, saj jim s tem, 
ko jih prevzame, pomaga pri pre-
strukturiranju podjetja. Posledično pa 
pomaga tudi novim delodajalcem, da 
dobijo delovno silo “po meri”.

Delovanje SD ima seveda pozitiven 
vpliv tudi na lokalno skupnost, saj 
pomaga pri prestrukturiranju podje-

tij, ohranja delovna mesta ter na ta 
način pripomore k ohranjanju social-
nega miru in dvigovanju nivoja znanj 
delavcev.

Sklad dela lahko deluje le ob part-
nerskem povezovanju različnih insti-
tucij (gospodarski subjekti, lokalne 
skupnosti, zbornice in sindikati) v 
lokalnem oziroma regionalnem oko-
lju.

Od kod finan~na 
sredstva za Sklad dela?

Finančna sredstva SD zagotavlja 
država prek vsakoletnih javnih razpi-
sov; na ta način pridobijo sredstva za 
delo z udeleženci in tudi za samo 
delovanje, to je izvajanje delavnic in 
programov usposabljanj. Določen de-
lež potrebnih sredstev za preusposa-
bljanje zaposlenih pa vedno prispeva 
tudi podjetje samo.

Regionalni sklad dela Poso~je
Regionalni sklad dela Posočje (SD 

Posočje) je eden od štirinajstih slo-
venskih skladov dela. Delovati je za-
čel leta 1999, ustanovile pa so ga 

štiri gospodarske družbe na Tolmin-
skem. Konec leta 2002 so se jim kot 
ustanoviteljice pridružile še vse tri 
posoške občine (Bovec, Kobarid in 
Tolmin) in Posoški razvojni center, 
ki opravlja funkcijo vodenja sklada.

Posoški SD je v slovenskem pro-
storu nekoliko poseben, saj pokriva 
območje treh statističnih regij, in si-
cer Goriške, Obalno-Kraške in No-
tranjsko-Kraške. V času svojega delo-
vanja je v svoje programe vključil 580 
udeležencev s celotnega območja, na 
katerem deluje.

SD Posočje deluje tako, da ob vsa-
koletni prijavi na javni razpis Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje 
delodajalce pozove k sodelovanju. 

Sicer se tudi SD Posočje financira 
iz sredstev, ki jih pridobi na vsakole-
tnih državnih razpisih, pridobljena 
sredstva pa skuša oplemenititi še s 
sredstvi lokalnih skupnosti. Za leto-
šnje leto je sicer SD Posočje že izčr-
pal vse finančne možnosti za vklju-
čevanje delavcev, odprte pa so mo-
žnosti za njihovo vključevanje v na-
slednjih letih. Prav zato velja opozo-
riti na pravočasno načrtovanje letne 
potrebe o preusposabljanjih zaposle-
nih in si na ta način zagotoviti mož-
nost sodelovanja z našim skladom.
mag. Almira Pirih, 
managerka SD Posočje

dno, čeprav redkeje, uporabljamo 
pri vsakodnevnih nakupih, nabiranju 
gob itd. Dejstvo je, da so pleteni iz-
delki še vedno uporabni. Pomem-
ben pa se nam je zdel tudi ekološki 
vidik. Če samo pomislimo, koliko 
polivinilastih vrečk se nam valja po 
stanovanju ...

Vsi ti razlogi so nas spodbudili k te-
mu, da smo na Posoškem razvoj-
nem centru (PRC) v času, ko so 
postali dnevi krajši, v Bovcu in Ko-
baridu organizirali dve tridnevni 
brezplačni delavnici pletenja košar. 
Tako se nas lahko danes več kot 
dvajset udeležencev pohvali, da 
smo pridobili osnovno znanje za iz-
delavo košar iz leskovih palic. Celo 
več, vsak si je sam spletel svojo, ki 
jo zagotovo bolj ceni, kot bi tisto, 

kupljeno v trgovini. Dobro namreč 
vemo, koliko truda je bilo treba vloži-
ti. Vsaj jaz, ki sem si med pletenjem 
pridelal še nekaj žuljev. A kaj zato. 
Žuljev že zdavnaj nimam več, imam 
pa zato čisto svojo košaro, ki sicer 
ni najlepša, vendar jo redno upora-
bljam. 

Ob tem pa naj vse tiste, ki ste delav-
nico zamudili, že zdaj potolažim. V 
letu 2007 bomo namreč na PRC-ju 
skušali ponovno izvesti vsaj še eno 
tridnevno delavnico. S tistimi, ki ste 
z nami sodelovali že letos, bomo na-
redili korak naprej, medtem ko bodo 
drugi začeli z osnovo. In če bodo 
pridni, bodo nas, že “izkušene mač-
ke”, lahko hitro dohiteli.  

Peter Domevšček

TRIDNEVNA BREZPLAČNA DELAVNICA PLETENJA KOŠAR – Danes se lahko več kot dvaj-
set udeležencev pohvali s tem, da so pridobili osnovno znanje za izdelavo košar iz leskovih 
palic. Foto: Mateja Kutin

EPIcenter, letnik VII, {t. 10, 2006
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1 – V TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 
UČENJA se je letos prvič vključilo 
tudi Zgornje Posočje. Po besedah 
glavne koordinatorke, Brigite Bratina 
iz Posoškega razvojnega centra, se 
ljudje ob učenju razvijamo tudi oseb-
nostno, čustveno, duhovno in ne le 
intelektualno. Foto: Mateja Kutin 

2 – GEOLOŠKO POTEPANJE PO 
ZGORNJEM POSOČJU – Pod stro-
kovnim vodstvom danes žal že po-
kojnega prof. dr. Stanka Buserja 
(levo) so si udeleženci ogledali za-
nimive geološke pojave, spoznavali 
različne kamnine in geološko sliko 
Zgornjega Posočja. Foto: Peter 
Domevšček

3 – LITERARNI VEČER je potekal v 
znamenju recitalov in predstavitve  
pesniške zbirke upokojencev Sever-
ne Primorske Jesenski akordi, ki je 
nastala v okviru študijskega krožka, 
posvetili pa so jo 100. letnici smrti Si-
mona Gregorčiča. Foto: Foto Červ

5 – PLETENJE KOŠAR IZ VRBO-
VIH IN LESKOVIH ŠIB – Udeležen-
ci so se naučili veščin naših dedov 
ter si poleg košare “prislužili” tudi kak 
žulj. Foto: Mateja Kutin

6 – KJER NAS DRUŽI VEČ KOT 
PLES je moto plesne šole Metropo-
la dance, ki je v okviru TVU predsta-
vila svojo programsko ponudbo. 
Foto: Mateja Kutin

7 – OSNOVNOŠOLCI so obiskali 
Zdravstveni dom Tolmin, kjer so 
jim predstavili tamkajšnje poklice. 
Foto: Patricija Rejec

Učimo se zaradi nuje in učimo 
se za zabavo. “Učenje je pot h 
kakovostnejšemu življenju. S 

Tednom vseživljenjskega učenja pou-
darjamo, da se ljudje ob učenju raz-
vijamo tudi osebnostno, čustveno, 
duhovno in ne le intelektualno,” so 
zapisali na spletni strani Andragoške-

U~imo se � zaradi nuje in za zabavo
�U~imo se vse `ivljenje.� Stavek, ki smo ga od na{ih mam, o~etov, u~iteljev, nadrejenih � sli{ali `e 
ne{tetokrat. Ko si mlad, zamahne{ z roko, ko pa si nekoliko starej{i, ugotovi{, da ne gre le za mla-
tenje slame kar tja v en dan.

ga centra Slovenije. Ta institucija je 
namreč organizator Tedna vseživljenj-
skega učenja (TVU), ki poteka že 
enajsto leto. Število prireditev in or-
ganizatorjev iz leta v leto narašča. 
Letos so se prav zato odločili, da se 
bodo prireditve v tem sklopu odvija-
le od 1. septembra do 15. decembra.

V Zgornjem Poso~ju 
prek 70 prireditev 

Med letošnji koordinatorji in orga-
nizatorji prireditev je prvič tudi Po-
soški razvojni center. Ta je ob pomo-
či številnih akterjev poskrbel, da se 
bo v Zgornjem Posočju v tem času 
zvrstilo prek 70 prireditev, ki so bile 

promocijsko pokrite širom po drža-
vi. 
Mateja Kutin

Vir: ANDRAGOŠKI center Slovenije. (2006). 
[Online]. [Citirano 3. oktobra 2006; 11.35]. 
Dostopno na spletnem naslovu: http://tvu.
acs.si/predstavitev.

Projekt TVU denarno podpirata Mi-
nistrstvo za delo, družino in soci-
alne zadeve ter Ministrstvo za šol-
stvo in šport, za koordinacijo in orga-
nizacijo prireditev v Zgornjem Posočju 
pa skrbi Posoški razvojni center.

1 4
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IZZIV ZA LOKALNO 
PREBIVALSTVO 

Posoški razvojni center pripravlja v sklopu 

programov Usposabljanje za življenjsko uspe-

šnost (UŽU) drugo izvedbo programa Izzivi 

podeželja (IP). Namenjen je prebivalcem po-

deželja, ki bi radi poglobili in pridobili nova 

znanja ter spretnosti za izvajanje dopolnilne 

dejavnosti. 
Cilj programa je omogočiti udeležencem pri-

dobitev temeljnega znanja in spretnosti, s ka-

terimi bodo lažje prepoznali in ocenili lastne 

možnosti ter možnosti, ki jih nudi podeželsko 

okolje za izboljšanje svojega ekonomskega in 

socialnega položaja in vplivanja na trajnostni 

razvoj podeželja.
Program bo vseboval osnove biodinamičnega 

kmetovanja, kolobarjenja, kmetovanja nekoč 

in danes, vzgoje lastnih avtohtonih semen 

ipd. 

CILJNA SKUPINA: podeželsko prebivalstvo

TRAJANJE: 120 šolskih ur (vključen tudi 

ogled dobre prakse)
ORGANIZATOR: Posoški razvojni center

PROGRAM JE ZA UDELEŽENCE 

BREZPLAČEN.

  

Prvo sre~anje: KOLOBARJENJE   

KDAJ: V SOBOTO, 6. JANUARJA 2007

KJE: v prostorih Posoškega razvojnega 

centra,  Ulica padlih borcev 1c (drugi vhod) 

v Tolminu
PREDAVATELJ: Fanči Perdih, inženir 

agronomije
INFORMACIJE IN PRIJAVE po telefonu: 

05/ 38-41-500 ali po elektronski pošti: info@

pososki-rc.si 

ZA^ETNI TE^AJ NEM[KEGA JEZIKA

TEME, ki jih boste obravnavali na jezikovnem te~aju:
1. Erste Kontakte (prvi kontakti) 
2. Näheres kennenlernen (spoznavanje ljudi) 
3. Wohnen (bivanje) 
4. Essen und Trinken (jedača in pijača) 
5. Einkauf und Geschäfte (nakupi in trgovine) 
6. Reisen (potovanje) 
7. Stadt und Verkehr (mesto in promet) 
8. Gesundheit (zdravje) 
9. Verschiedenes (razno – po želji udeležencev) 
10. Verschiedenes (razno – po želji udeležencev).

ŠTEVILO UR: 60 
CENA:  40.000 SIT (166,92 €)
Tečaj bo potekal v učilnici Posoškega razvojnega centra, Ulica padlih 
borcev 1 c, Tolmin.
Pričetek: V  JANUARJU 2007.
PRIJAVA: 05/ 38-41-500 ali 051-310-505 (Patricija Rejec)

Z januarjem 2007 bomo na Posoškem razvojnem centru ponovno 
pričeli izvajati programe za izobraževanje starejših odraslih, katere 
finančno podpira Ministrstvo za šolstvo in šport. Najprej vas vabimo, 
da se vključite v program Učinkovite rekreacije za starejše odrasle. V 
nadalje pa vam bomo ponudili še druge programe s področja zdravega 
načina življenja, ter programe vezane na ročne spretnosti in jezikovno 
izobraževanje. Spremljajte naša obvestila v EPIcentru in spletnih 
straneh www.pososki-rc.si.

U^INKOVITA REKREACIJA ZA 
STAREJ[E ODRASLE

Pridružite se lažji obliki telesne vadbe, ki temelji na ohranjanju 
vzdržljivosti, gibljivosti, krepitvi telesa, zdravja ter imunskega sistema. 
V program se lahko BREZPLAČNO vključijo starejši odrasli, ki bodo 
tudi sami aktivno sodelovali pri njegovi izvedbi.

Program je vsebinsko razdeljen na pet tematskih sklopov:
1.  Vzdržujmo zdravo telesno težo
2.  Dejavniki tveganja za zdravje
3.  Lahkih nog naokrog
4.  Da s križem ne bo križ
5.  Vadba za sprostitev 

Program bomo začeli izvajati v drugi polovici januarja 2007, takoj ko 
bo skupina polna (12 oseb). Za prijave pokličite Patricijo Rejec na 
tel.: 05/ 38-41-500 ali na mobitel 051-310-505.Program delno financirata Evropski socialni sklad in 

Ministrstvo za šolstvo in šport.
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P ovprečna starost anketirancev je bila 48 let.  
 Po izobrazbi smo zajeli tiste, ki imajo kon- 
 čano najmanj poklicno šolo, večina pa je 

takšnih, ki ima končano srednjo ali višjo/visoko 
šolo. Glede na delovni status je večina anketiranih 
zaposlenih, dva pa sta upokojenca. Ankete smo 
razdelili moškim in ženskam v enakem deležu, ob 
analizi pa smo ugotovili, da je bilo med anketiran-
ci, ki so izpolnili in vrnili ankete, deset žensk in 
šest moških. Kljub temu, da je bil vzorec premaj-
hen, da bi lahko dobljene rezultate posplošili na 
celotno populacijo, lahko iz njih rezultatov razbe-
remo sledeče.

Aktivno dr`avljanstvo kot pojem
Toliko za uvod, sedaj pa preidemo k vsebinske-

mu delu. Pojem “active citizenship”, ki se v angle-
ščini uporablja za označbo aktivnega državljanstva, 
lahko v slovenščino prevedemo na različne načine. 
Ko govorimo o dejavni državljanskosti, odgovor-
nem državljanstvu, aktivnem državljanstvu ali 
dejavnem državljanstvu, naletimo na nejasno izra-
zoslovje, ki kaže na to, da enotne opredelitve tega 
pojma pri nas še ni. Načeloma pojem državljanstvo 

Aktivno dr`avljanstvo

Vedno seznanjeni z novostmi
V prej{nji {tevilki EPIcentra smo napovedali analizo ankete o aktivnem dr`avljanstvu. V 
tem ~asu smo na Poso{kem razvojnem centru izvedli anketiranje in naredili analizo, ki 
jo bomo predstavili v nadaljevanju. 

Utrinki

OGLED PRIMEROV DOBRIH PRAKS
Lizbona in okolica (Portugalska) – Kot smo o 
tem nekajkrat v našem glasilu že pisali, je oktobra 
lani v okviru Nacionalnega programa Phare 
2003, Ekonomska in socialna kohezija, Vzpo-
stavitev sistema Vse na enem mestu (VEM) Po-
soški razvojni center (PRC) pridobil sredstva za 
izvajanje enoletnega projekta, ki smo ga poime-
novali VEMo tudi v Posočju. Finančna sredstva 
zanj smo pridobili iz Evropske unije (EU), Mini-
strstva RS za gospodarstvo, del sredstev pa 
smo zagotovili sami. Rezultat projekta je vzposta-
vljena vstopna točka VEM, kjer je možno dobiti in-
formacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje pod-
jetij ter se na hiter in preprost način registrirati kot 
samostojni podjetnik (s. p.) oziroma opraviti spre-
membo dejavnosti. Za to, da bo delovanje VEM 
točke sodilo med kakovostne storitve podpornega 
okolja za podjetništvo, so bile v okviru projekta iz-
vedene naslednje aktivnosti: • nabava računalni-
ške in programske opreme, • izdelan promocijski 
material, • informiranje javnosti ter • podjetniško 
usposabljanje za štiri zaposlene svetovalce. V 

sklopu slednjega smo si ogledali tudi nekaj prime-
rov dobrih praks na Portugalskem. 

Med drugim smo se v Lizboni srečali s predstavni-
ki nacionalne organizacije UMIC-a ter se seznanili 
s projektom “The Enterprise’s Portal”, ki ga izva-
jajo pod okriljem EU in portugalske vlade. Po 
predstavitvi so nam pokazali, kako pri njih v praksi 
deluje program, po katerem lahko podobno kot 
pri nas podjetje registrirajo kar na enem mestu. V 
nadaljevanju smo si ogledali še enega izmed šte-
vilnih tako imenovanih “Citizen Shops”, ki po 
funkciji spominjajo na naše upravne enote, le da 
so njihove storitve zasnovane širše. V takšnih sre-
diščih si lahko Portugalci dobesedno pod eno 
streho uredijo vse potrebne dokumente (od oseb-
nih dokumentov, do različnih socialnih in zdra-
vstvenih zavarovanj, gradbena dovoljenja, zemlji-
škoknjižne izpiske, davčne obveznosti  ...) 

Dan kasneje smo se nato udeležili še delavnic, v 
katerih smo se ponovno srečali s predstavniki 
UMIC-e ter z nekaterimi predstavniki portugalskih 
podjetji in združenj, ki so nam predstavili svoje 

vloge na nacionalnem nivoju. 

Po ogledu omenjenih sistemov lahko ugotavlja-
mo, da bi težko potegnili skupne smernice izvaja-
nja programa “One Stop Shop” oziroma VEM 
točk. Pri nas tovrstne storitve izvajamo le za s. p.-
je, medtem ko Portugalci te pravne oblike sploh 
ne poznajo – pri njih so nam primerljive oblike 
družb z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Regi-
stracijo te družbe lahko za razliko od nas opravijo 
v manj kot eni uri. Ustrezno so poskrbeli za digi-
talne podpise notarjev in vpis v sodni register ter 
tako prihranili del poti. Poleg tega svojim podjetni-
kom na enem mestu nudijo tudi storitve svetoval-
cev specialistov s področja davkov, prava in zdra-
vstevenega zavarovanja. Za primerjavo lahko po-
vemo, da pri nas poteka registracija d. o. o.-ja s 
pomočjo notarjev oziroma odvetnikov in do vpisa 
podjetja v sodni register vsaj dva tedna. Stroški 
registracije podjetja na Portugalskem znašajo naj-
manj 360 evrov, medtem ko pri nas vsaj 500 
evrov. Storitve VEM točke za s. p. pa so pri nas 
brezplačne.

Portugalci si prizadevajo združevati tudi različne 

POJEM AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO vključuje dejavnosti vladnega in nevladnega sektorja, velikokrat pa tudi 
aktivnosti različnih pobud s strani neformalno sestavljenih skupin ljudi. Foto: Peter Kovačič
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razumemo kot pravno pripadnost 
določeni državi, državljanskost pa v 
smislu socialne vloge, skupka lastno-
sti, ki pripomore k temu, da je posa-
meznik lahko uspešen državljan. 
Strokovnjaki ugotavljajo, da je pojem 
aktivno državljanstvo tako po podro-
čju izrazoslovja kot po vsebini še 
vedno premalo poznan širši javno-
sti. 

Prva omemba v ~asu zgodnje 
renesanse

Iz rezultatov ankete ugotavljamo, 
da so ljudje v večini za ta pojem sicer 
že slišali. Med ponujenimi odgovori 
na vprašanje, kaj razumete pod tem 
pojmom, se jih je veliko opredelilo 
za več odgovorov. Tako aktivno drža-
vljanstvo anketiranci največkrat razu-
mejo kot prevzemanje odločitev in 
odgovornosti za lastno prihodnost, 
dejavnost na vseh področjih osebne-
ga in družbenega življenja ter kot 
sposobnost aktivno sodelovati v širši 
družbi. Manj pa ga povezujejo s so-
udeleženostjo v političnem dogajanju 
v državi in kot udejstvovanje v civil-
ni družbi. Tu lahko povemo, da se je 
pojem aktivno državljanstvo prvič 
pojavil v času zgodnje renesanse v 
italijanskih mestnih državah, in sicer 
v zvezi z aktivnim državljanstvom v 
republiki, v kateri so se ljudje takrat 

lokalnem okolju? Mora delovati na 
nacionalnem nivoju? Je dovolj, če 
deluje na nepolitičnih področjih ali 
je nujno, da se tudi politično udej-
stvuje? Nekateri aktivno državljan-
stvo povezujejo zgolj s političnim 
udejstvovanjem, medtem ko se v dru-
gih definicijah pojem razširi in zaja-
me širok spekter dejavnosti v tako 
imenovani civilni družbi. V zvezi s 
pojmom aktivno državljanstvo se 
prav tako srečamo z dilemo, kako 
sploh pojmujemo državljanstvo: kot 
pravno pripadnost neki družbi ali 
bolj v smislu akcije: niz aktivnosti, 
ravnanj in vedenj, ki jih posameznik 
kot aktiven državljan ima. V naši an-
keti smo preverjali, ali se ljudje vklju-
čujejo v razne oblike socialnih mrež, 
skupin, društev, se pravi, koliko so 
aktivni na področju družbene oziro-
ma socialne razsežnosti aktivnega 
državljanstva. Iz rezultatov ugotavlja-
mo, da se ljudje v te oblike redkeje 
vključujejo. Na drugi strani pa smo 
preverjali njihovo politično udejstvo-
vanje, predvsem kot možnost odlo-
čanja na demokratičnih volitvah, ki 
se jih v veliki večini udeležujejo. 

Poznavanje 
evropskih institucij

Preverjali smo tudi poznavanje ev-

Utrinki

strogo delili na ljudstvo in aristokra-
cijo, ki sta iskala skupna zanimanja. 
Aktivno državljanstvo je predstavlja-
lo izraz prepričanj, naj bodo vsa člo-
veška bitja soudeležena v političnem 
dogajanju države, ki ji pripadajo.

Kdo je aktiven dr`avljan?
Aktivno državljanstvo je komple-

ksen pojem, ki ga je nemogoče opre-
deliti z enotno definicijo. Vključuje 
aktivnosti tako vladnega kot tudi ne-
vladnega sektorja, velikokrat pa tudi 

različnih pobud s strani neformalno 
sestavljenih skupin ljudi. Ob vseh 
težavah in izzivih, ki jih sodobno 
življenje dnevno narekuje ljudem, se 
nam nehote zastavlja vprašanje, ali 
je posameznikova pasivnost sploh še 
mogoča? Naslednje vprašanje, pove-
zano s to problematiko, pa je, kdo se 
lahko deklarira kot aktiven državljan 
in kakšna znanja in spretnosti mora 
imeti. Kdo torej je aktiven državljan? 
Na katerem nivoju deluje? Je aktiven 
državljan že posameznik, ki deluje v 

podatke v skupne baze. V kratkem 
nameravajo poskrbeti za spremljanje 
podjetja od njegove registracije do 
rasti ter morebitnega zatona. Drugi 
tak primer predstavljajo tako imeno-
vane “Citizen Cards”, ki so septem-
bra stopile v veljavo. Plastične oseb-
ne izkaznice s čipom združujejo za-
pis petih različnih funkcij: osebni 

oziroma identifikacijski dokument, 
digitalni podpis, zdravstveno zavaro-
vanje, za napoved dohodnine po-
trebne podatke ter številko državlja-
na v volilnem seznamu. 
Po napovedih ministra za javno 
upravo dr. Gregorja Viranta naj bi v 
letu 2007 tudi pri nas opravljali regi-
stracijo ter morebitne spremembe 

dejavnosti za d. o. o.-je na VEM toč-
kah. Šele takrat bomo lahko učinke 
izvajanja programa “One-Stop-
Shop” lažje primerjali s tovrstnimi 
dobrimi praksami iz tujine. 
Vesna Kozar in Tatjana Šalej Faletič, 
Posoški razvojni center

ZDRU@ENI ZA VAROVANJE 
POVODJA SO^E
Tolmin – Šest občin v zgornjem po-
vodju reke Soče: Bovec, Cerkno, 
Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid in Tol-
min je celovito pristopilo k reševanju 
problematike pri oskrbi prebivalcev 
s pitno vodo ter odvajanju in čišče-
nju komunalnih odpadnih voda. Vsa-
ka občina zase bi bila namreč finan-
čno prešibka, prav tako pa z manj-
šim projektom ne bi mogla pridobiti 
večjega deleža evropskega denarja.

Poleg tega želijo občine problemati-
ko reševati celovito, kakovostno, 
dolgoročno in racionalno, kar je 
osnova za kakovost življenja in mož-
nost nadaljnjega razvoja območja. 
Občine so zato podpisale pismo o 
nameri za realizacijo razvojnega pro-
jekta Oskrba s pitno vodo ter od-

vajanje in čiščenje odpadnih ko-
munalnih voda, s katerim so Ko-
munalo Tolmin pooblastile, da pri-
dobi invertarizacijsko študijo. Študi-
jo, ki je sestavni del Nacionalnega 
programa o varstvu okolja, je izdela-
la Emilija Uršič iz novogoriškega 
podjetja Projekt in jo 9. oktobra tudi 
predstavila na tolminski občini. Kot 
je povedala, Evropska unija (EU) 
zahteva, da se 70–90 odstotkov 
vseh vod na omenjenem območju 
do leta 2017 čisti, študija pa vsebu-
je predloge rešitev po posameznih 
občinah. 

Po besedah direktorja Komunale 
Tolmin, Bertija Rutarja, “projekt 
pušča odprte poti za posamezne 
investitorje v občinah”. Glede na 
svoje izkušnje pričakuje, da bodo na 
razpisih uspešnejši kot v preteklosti, 
vendar morajo za manjše projekte 
najprej pridobiti gradbena dovolje-
nja, šele potem se bodo lahko nanje 
prijavili. Ob tem je še opozoril na ne-
ugodno slovensko zakonodajo, ki la-
stnikom zemljišč dopušča prevelik 
vpliv na gradnjo objektov javnega 
pomena. Predvideni viri finančnih 
sredstev za izvedbo investicij so Ko-
hezijski sklad in strukturni skladi EU, 

OGLED PRIMEROV DOBRIH PRAKS NA PORTUGALSKEM je med drugim zajemal praktični 
prikaz delovanja računalniškega programa, kjer lahko podobno kot pri nas podjetje registrirajo 
kar na enem mestu. Foto: Tatjana Šalej Faletič

OB VSEH TEŽAVAH IN IZZIVIH, ki jih sodobno življenje dnevno narekuje ljudem, se nam neho-
te zastavlja vprašanje, ali je posameznikova pasivnost sploh še mogoča? Foto: Tatjana Šalej 
Faletič

Aktivno dr`avljanstvo
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ropskih institucij. Nekatere izmed 
njih so že bile predstavljene v starej-
ših številkah EPIcentra. Ugotavljamo, 
da anketiranci poznajo vsaj dve, v 
večini pa tri evropske institucije in 
sicer: Evropsko komisijo, Svet Evrop-
ske unije, Evropski parlament. Neka-
teri pa tudi Evropsko sodišče in Ra-
čunsko sodišče. Ko smo vprašanje 
zastavili obratno in spraševali po na-
logah, ki jih izbrana institucija opra-
vlja, so anketiranci odgovarjali le 
delno pravilno. V večini niso vedeli, 
da nadzoruje izvajanje zakonodaje in 
izvajanje proračunske politike v EU 
Evropska komisija, vedeli pa so, ka-
tera institucija zagotavlja spoštovanje 
evropskih predpisov in skrbi za eno-
tno razlago pravnega reda. 

Enotni te~aj 
zamenjave SIT v €

Glede na to, da se Slovenija pripra-
vlja na zamenjavo valute, nas je za-
nimalo tudi, če anketiranci vedo, 
kakšen je enotni tečaj zamenjave za 
preračunavanje cen iz tolarjev v evre. 
Mnogi med anketiranci niso zapisali 
natančne številke, ki je 239,64, zato 
pa so pravilno zapisali datum prevze-
ma nove valute, ki je 1. januar 
2007. 

je težava v tem, da je pomen te be-
sedne zveze malo poznan. Večina 
opredelitev nam nakazuje dvojnost 
pojma: na eni strani je izpostavljena 
posameznikova politična in pravna 
pripadnost, na drugi strani pa social-
na vloga. Za uresničevanje koncepta 
aktivnega državljanstva je državljan-
stvo predpogoj, saj daje posamezniku 
ustavno zapisane pravice, ki mu pri-
padajo, ga omeji z dolžnostmi in mu 
nalaga zakone, ki se jih mora držati. 
“Aktivno državljanstvo je sooblikovan-

je družbene realnosti. Za aktivno 
državljanstvo gre takrat, kadar so cilji 
posameznika zastopani v skupinskih, 
družbenih, nacionalnih ciljih. In ka-
dar so državljani kot posamezniki 
pripravljeni pripomoči k doseganju 
skupnih, nacionalnih ciljev” (N. 
Žalec). Aktivno državljanstvo pove-
zujemo z državljanom, ki je “dejaven 
na vseh področjih osebnega in 
družbenega življenja, ki zna 
razmišljati in je kritičen do tega, kar 
se dogaja …” (V. Mohorčič Špolar). 

Dinamika aktivnega državljanstva 
od posameznika terja angažiranost, 
razgledanost, voljo po vseživljenj-
skem učenju, veliko kritičnosti, pred-
vsem do medijev, fleksibilnost in še 
mnoge druge lastnosti. Posameznik 
se mora ves čas razvijati, včerajšnja 
znanja so zastarela danes, današnja 
bodo zastarela jutri.
Marina Istenič, Posoški razvojni center

Viri:
•  http://www.svez.gov.si/
•  http://evropa.gov.si/evropomocnik/
•  BLAZINŠEK, A. (2006). Aktivno državljan-
 stvo. Ljubljana: Salve. 
•  MOHORČIČ ŠPOLAR, V. (1999). Vsebina

in pomen pojma državljanstvo. V: Andrago-
ška spoznanja. Letnik 5, št. 4. Str. 5–12.

•  ŽALEC, N. (1999). Kako lahko posameznik
izraža svoje aktivno državljanstvo. V: An-
dragoška spoznanja. Letnik 5, štev. 4. Str. 
87–89.

Predsedovanje Svetu EU
Slovenija ima kot polnopravna čla-

nica v EU tudi določene naloge. Na 
eno od teh – predsedovanje Svetu EU 
– se pripravlja že nekaj časa. Vendar 
pa leta, ko bo Slovenija prevzela to 
nalogo, ni poznal nihče od vpraša-
nih. Pravilni odgovor se glasi: v prvi 
polovici leta 2008.

Predpogoj je dr`avljanstvo
Pojem “aktivno državljanstvo” se 

je usidral med prebivalstvo, vendar 

Utrinki

državni proračun, okoljske dajatve in 
lastna občinska sredstva. Študija 
vsebuje prioritetni seznam investicij, 
od katerih so nekatere že v pripravi 
oziroma v nastajanju. Skupno bodo 
investicije stale 23,4 milijarde tolar-
jev, od tega približno 10,2 milijardi 
tolarjev tiste v treh posoških obči-
nah. Predstavitve se je udeležil tudi 
namestnik generalnega direktorja 
Direktorata za evropske zadeve in 
investicije na Ministrstvu RS za oko-
lje in prostor, mag. Boštjan Para-
diž, ki je poudaril, da “združevanje 
kapacitet pomeni pravo usmeritev 
za pridobitev evropskih sredstev, 
ki jih ima Slovenija na razpolago”. 
Tega denarja je po njegovih bese-
dah približno sto milijonov evrov, EU 
pa ga namenja le večjim projektom 
oziroma reševanju problemov na šir-
šem območju.

Med načrtovanimi investicijami v ob-
činah Tolmin, Kobarid in Bovec so 
naslednje:

1. občina Tolmin:
• posodobitev in povečanje kapaci-
tet obstoječega vodnega vira Zadla-
ščica s čistilno napravo za pitno vo-
do ter istočasno izrabo napajalnega 

vodovoda za pridobivanje električne 
energije z malo hidrocentralo kapa-
citete 50–70 kW;
• rekonstrukcija vodovoda in kanali-
zacije Podbrdo;
• rekonstrukcija vodovoda in kanali-
zacije Kamno;
• izgradnja čistilne naprave (ČN) 
Podbrdo;
• izgradnja ČN Kamno;
• rekonstrukcija kanalizacije Zatol-
min in njen priklop na ČN Tolmin;
• rekonstrukcija kanalizacije Žabče 
in njen priklop na ČN Tolmin;
• izgradnja ČN Modrej.

2. občina Kobarid:
• rekonstrukcija kanalizacije Breginj 
in izgradnja ČN Breginj;
• izgradnja ČN Podbela.

3. občina Bovec:
• rekonstrukcija vodovoda in kanali-
zacije Srpenica;
• izgradnja ČN Srpenica.
Špela Kranjc

15. EKOLO[KI SPUST
Bovec – Po nekaterih predvideva-
njih naj v roku desetih let ne bi bilo 
več čiste in pitne reke, zato se mno-

PRVI KOSOVNI ODPADKI SO BILI ODLOŽENI ŽE PO URI IN POL – Udeleženci tradicionalne-
ga ekološkega spusta so letos nabrali okoli 2,5 m3 kosovnih in drugih odpadkov. Foto: arhiv 
podjetja Soča rafting d.o.o. 

gi poslovneži danes trudijo, da bi za-
kupili čim več vrednostnih papirjev, 
katerih portfelj so alternativni naravni 
viri. Kot kaže, je torej globalno one-
snaženje veliko, pomen ekologije v 
družbi pa zanemarljiv. V želji, da bi 
tovrsten trend spremenili in zaustavi-
li, smo v podjetju Soča rafting d. 

o. o. ob pomoči različnih donatorjev 
in prostovoljcev organizirali in izvedli 
že 15. ekološki spust.
Letošnje akcije se je udeležilo okoli 
140 ljubiteljev reke Soče iz Sloveni-
je in tujine. Med drugimi so se nam 
pridružili še predstavniki dveh poso-
ških športnih agencij Sport Mix in 

DINAMIKA AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA od posameznika terja angažiranost, razgledanost, 
voljo po vseživljenjskem učenju, veliko kritičnosti, predvsem do medijev, fleksibilnost in še mno-
ge druge lastnosti. Foto: Mateja Kutin
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Poro~ilo o izidu volitev 
~lanov Ob~inskega sveta 
Ob~ine Bovec 

Občinska volilna komisija Bovec 
je na svoji seji 23. oktobra 2006 po-
dala poročilo o izidu volitev članov 
Občinskega sveta Občine Bovec, ki 
so bile 22. oktobra. Kot ugotavljajo, 
je na volitvah imelo pravico voliti 
skupaj 2792 volivcev. Od tega jih je 
glasovalo 1691 kar znaša 60,57 odsto-
tni delež. Za volitve članov Občinske-
ga sveta Občine Bovec je bilo odda-
nih 1.622 veljavnih glasovnic, med-
tem ko je bilo 69 glasovnic neveljav-
nih.

Posamezne liste kandidatov so do-
bile naslednje število glasov:
• v 1. volilni enoti, ki zajema obmo-
čje Krajevne skupnosti (KS) Bovec:

število 
glasov

glasovi 
(%)

SLS

SD

LDS

Lista za 
Bovško

SDS

DeSUS

ZZP

NSi

SMS

SKUPAJ

57

128

63

86

208

50

41

63

97

793

7,19

16,14

7,94

10,84

26,23

6,31

5,17

7,94

12,23

Opomba: Volilni količnik v volilni enoti 1 je 
132,17 – Harejev količnik.

• v 2. volilni enoti, ki zajema obmo-
čje ostalih KS v občini Bovec:

število 
glasov

glasovi 
(%)

64

123

87

80

275

71

33

43

53

829

7,72

14,84

10,49

9,65

33,17

8,56

3,98

5,19

6,39

SLS

SD

LDS

Lista za 
Bovško

SDS

DeSUS

ZZP

NSi

SMS

SKUPAJ

Opomba: Volilni količnik v volilni enoti 2 je 
138,17 –  Harejev količnik.

Komisija je nadalje ugotovila, da z 

Iz ob~inskih uprav

Ob~ina Bovec

Odlokom o določitvi volilnih enot za 
volitve članov Občinskega sveta Obči-
ne Bovec pripada listam kandidatov 
v občini Bovec dvanajst mandatov: 

šest mandatov v prvi in preostalih 
šest v drugi volilni enoti. Poleg tega 
so v obeh volilnih enotah SDS-u na 
osnovi 15. člena Zakona o lokalnih 

volitvah neposredno podelili še dva 
mandata. Slednji namreč pravi: “Če 
se glasuje o listah kandidatov po vo-
lilnih enotah, se število mandatov, ki 
jih dobi posamezna lista v volilni 
enoti, ugotovi s količnikom, ki se iz-
računa tako, da se skupno število 
glasov, oddanih za vse liste kandida-
tov v volilni enoti, deli s številom 
članov občinskega sveta, ki se volijo 
v volilni enoti. S tem količnikom se 
deli število glasov za listo. Listi pripa-
da toliko mandatov, kolikorkrat je 
količnik vsebovan v številu glasov za 
listo.”

Ob upoštevanju delitve mandatov 
na ravni posamezne volilne enote v 
skladu z omenjenim členom in deli-
tve mandatov na ravni občine na 
podlagi 16. člena Zakona o lokalnih 
volitvah so bili mandati po volilnih 
enotah dodeljeni naslednjim listam 
kandidatov:

1. volilna enota:

št. mandatov

SDS

SD

Lista za Bovško

NSi

SMS

2

1

1

1

1

ime liste

Utrinki

Planet Šport in tudi kolegi iz Bosne 
in Hrvaške, letos prvič pa še pred-
stavniki Rafting kluba Soho iz 
Podgorice v Črni gori. 

Čiščenje je potekalo na odsekih, ki 
so prek poletne turistične sezone 
najbolj obiskani: od vstopno/izsto-
pnega (V/I) mesta za športno plov-
bo Zmuklica, pa do V/I mesta Trno-
vo ob Soči. Večina raftov pa je od-
padke nabirala na relaciji Čezsoča–
V/I mesta Srpenica 1. S čiščenjem 
na reki smo pričeli po predvidenem 
programu in prve kosovne odpadke 
začeli odlagati že po uri in pol. Na 
odseku Čezsoča–Boka je bil najden 
različen odpadni material (veliko ko-
sov pločevine, armirnih mrež, sme-
tnjakov, kamionskih gum …), ki je bil 
nekoč v lasti ne najbolj ekološko 
osveščenih posameznih domačinov. 
Poleg tega smo na tem odseku re-

ke, ki je v poletni sezoni zaradi lepih 
peščenih plaž precej obljuden, našli 
tudi veliko odpadkov turističnega iz-
vora (pločevink, plastenk, vreč, ste-
klenic itd.). Skupno smo nabrali 
okoli 2,5 m  kosovnih in drugih od-
padkov. 

Po končani akciji smo se z avtobu-
som odpeljali do Hotela Alp, kjer 
nas je čakala večerja, najprizadev-
nejše pa še nagrade. Slednje so 
prejele vse udeležene ekipe in naj-
bolj karizmatični posameniki. 

Ob tem naj povemo, da iz leta v leto 
z zadovoljstvom opažamo, da se ko-
ličina odpadnega materiala v reki 
Soči in ob njenih bregovih zmanjšu-
je. Upamo, da bo tako tudi v priho-
dnje. 

Goran Kavs, direktor podjetja Soča 
rafting d.o.o.

VETERANI GZ BOVEC 
OBISKALI KOBARI[KO
Dre`nica�Kobarid�Breginj – Ga-
silska zveza (GZ) Bovec posveča 
precej pozornosti tudi vsem tistim 
gasilcem, ki so bili v preteklosti ste-
ber delovanja bovškega gasilstva. 
Gre za gasilske veterane, brez kate-
rih danes ne bi imeli vsega tega, kar 
imamo. V zahvalo za nekdanje do-
bro sodelovanje naše gasilske vete-
rane večkrat povabimo na skupno 
srečanje, ogled kakšne vaje in pro-
slave ali izlet, kot smo to storili leto-
šnjo jesen. Tokrat smo se odpravili 
kar h kobariškim sosedom. 

Iz Bovca smo najprej krenili v Dre-
žnico, kjer so si ogledali zanimivo lo-
vsko zbirko domačina Albina Kore-
na. V nadaljevanju smo si ogledali 
tudi druge zgodovinske in etnološke 
zanimivosti te prelepe gorske vasice 

NA ČELU OBČINE BOVEC bosta tudi v naslednjih štirih letih župan Danijel Krivec (desno) in 
podžupan Robert Trampuž. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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2. volilna enota:

št. mandatov

SDS

SD

SLS

LDS

DeSUS

2

1

1

1

1

ime liste

Ker noben kandidat ni dobil večine 
preferenčnih glasov vseh volivcev, ki 
so glasovali za posamezno listo, so 
bili kandidati s posameznih list izvo-
ljeni po vrstnem redu na listi. Občin-
ska volilna komisija je tako ugotovila, 
da so bili po volilnih enotah v občini 
Bovec, ki jo bo še naprej vodil Dani-
jel Krivec, v občinski svet izvoljeni 
naslednji kandidati:

1. volilna enota:    
• Robert Trampuž iz Bovca – pre-
 dlagatelj SD
• Siniša Germovšek iz Bovca – pre-
 dlagatelj Lista Za Bovško
• Miro Bozja iz Bovca – predlagatelj
 SDS
• Jordan Kenda iz Bovca – predla-
 gatelj SDS
• Dana Ivančič iz Bovca – predlaga-
 telj NSi
• Siniša Pljevalčić iz Bovca – pre-
 dlagatelj SMS

2. volilna enota:
• Dominik Černuta iz Loga pod
 Mangartom – predlagatelj SLS
• Valter Mlekuž iz Čezsoče – pre-
 dlagatelj SD
• Mitja Cuder iz Soče – predlagatelj
 LDS

• Darko Čobec z Žage – predlagatelj
 SDS
• Marija Kravanja iz Trente – pre-
 dlagatelj SDS
• Danijela Komac iz Čezsoče – pre-
 dlagatelj DeSUS.
Povzeto po poročilu Občinske volilne ko-
misije Bovec

Potrdili rebalans 
leto{njega prora~una

Bovški občinski svetniki so sredi 
oktobra sprejeli predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah o prora-
čunu Občine Bovec za leto 2006. Re-
balans letošnjega občinskega prora-
čuna predvideva približno deset mi-
lijonov tolarjev višje davčne prihodke 
na račun dohodnine, je razložil tajnik 
bovške občinske uprave Miran Šu-
šteršič. Precej pa je predvidenih ve-
čjih sprememb na odhodkovni ravni. 
Z nedavnim podpisom gradbenih po-
godb se je s 40 na 207 milijonov to-
larjev povzpela postavka za urejanje 
komunalne infrastrukture v Logu 
pod Mangartom, ki se sicer financira 
iz državnega proračuna. 

Zaradi narave dejavnosti je bilo po 
Šušteršičevih besedah letos smiselno 
izvesti tudi dodatna dela pri urejanju 
prostora na spodnji postaji kaninske 
žičnice za avtodomski turizem. Me-
sto bo tako v večji meri pripravljeno 
na zaključna dela, kar je postavko s 
prvotnih 17 dvignilo na 35 milijonov 
tolarjev.

Ker je občina na sodišču izgubila 
tožbo, ki jo je zaradi zapletov pri po-

potresni obnovi po potresu leta 1998 
vložilo ajdovsko Primorje, je morala 
plačati 20,5 milijona tolarjev za njeno 
izvedbo. Pričakujejo, da jim bo mini-
strstvo za obrambo, ki bi sicer mora-
lo pokriti stroške sanacije, ta denar 
povrnilo še letos.

Zaradi višjih sredstev z Ministrstva 
za okolje in prostor se je povečala 
tudi postavka za izvedbo del na cesti 
Rupa, in sicer z 81 na 96 milijonov 
tolarjev. Žal pa občina na razpisu 
Norveškega sklada ni uspela pridobi-
ti 48 milijonov tolarjev evropskega 
denarja za obnovo in adaptacijo spo-
minskega parka v okolici Kluž, z la-
stnimi sredstvi pa po Šušteršičevih 
zagotovilih te investicije ne bodo mo-
gli izvesti.
Špela Kranjc

Ob~ina ustanavlja podjetje 
Turisti~ni center Bovec d. o. o.

Občina Bovec je že marca objavila 
javno povabilo k oddaji ponudbe za 
izgradnjo turistične infrastrukture na 
območju opuščene vojašnice Žaršče 
in s tem turističnega razvoja Bovca. 
Na povabilo se je kot edini ponudnik 
odzvalo francosko podjetje Tran-
smontagne s. a. s., s katerim sedaj 
občina ustanavlja skupno podjetje 
Turistični center Bovec d. o. o.

Kot je pojasnil tajnik bovške občin-
ske uprave Miran Šušteršič, podjetje 
ustanavljajo zaradi poenostavljenih 
postopkov. “Občina se mora kot su-
bjekt namreč držati vseh pravil o jav-
ni upravi, kar je zapleteno in zamu-
dno, zato bo podjetje izvedlo gradnjo 
in prodajo.” Po dokončani izgradnji 
apartmajskega naselja, turistične in 
komunalne infrastrukture, si bosta 
partnerja lastništvo nad objekti raz-
delila tako, da bo novoustanovljeno 
podjetje lastnik apartmajskega kom-
pleksa ter turistične infrastrukture in 
zemljišča pod njim, občina pa bo 
imela v lasti komunalno infrastruk-
turo, zelenice in parkirišča. Poleg 
tega bo lahko brezplačno uporabljala 
objekte tako imenovane programske 
infrastrukture, med katerimi bodo 
wellness center, zabaviščni park, ga-
raže, večnamenska dvorana in igralni 
salon.

Kot je razvidno v pogodbi o usta-
novitvi (gradivo sveta), ima Tran-
smontagne s. a. s. 60, Občina Bovec 
pa 40 odstotni delež v osnovnem ka-
pitalu. Pogodba pa med drugim do-
loča tudi enaki glasovalni pravici za 
oba družbenika. Vrednost celotne 

investicije je glede na finančno kon-
strukcijo, ki jo je predložil zasebni 
vlagatelj, 27 milijonov evrov. Denar 
bodo zagotovili s prodajo apartmajev, 
poplačilom občinskih zemljišč s kom-
penzacijo, iz evropskih razpisov za 
turistične destinacije in s krediti. Ob-
čina namreč za realizacijo te investi-
cije ni sprejela nobenih finančnih 
obveznosti. 

Trenutno po Šušteršičevih besedah 
potekajo priprave na začetek izvedbe. 
Pripravljajo projekte, izvajajo številne 
analize (na primer: trdnosti tal) in 
čakajo gradbeno pogodbo, ki bo 
omogočila začetek realizacije del.
Špela Kranjc

Kapacitet je 
dovolj tudi za naprej

Čeprav je Komunala Tolmin že 
pred letom 2000 začela s pripravami 
za potrebne študije in projektne do-
kumentacije za kanalizacijo in čistil-
no napravo (ČN) Žaga, so ta del 
komunalne infrastrukture na Bov-
škem uradno odprli 14. oktobra.

Pred tem so se odpadne vode iz 
Žage – tako kot v večini drugih na-
selij – neprečiščene izlivale v struge 
okoliških potokov in od tam v Sočo. 
Kot so povedali na Občini Bovec, so 
gradbeno dovoljenje za prvo fazo 
gradnje kanalizacije (del naselja na 
desnem bregu reke Učje) pridobili 
aprila leta 2003, tistega za čistilno 
napravo pa pred enim letom.

Konec lanskega leta so na javnem 
razpisu za izgradnjo ČN Žaga in de-
la kanalizacijskega omrežja za izva-
jalca izbrali podjetje Gradbenik Tol-
min. Delavci so z deli začeli na za-
četku letošnje gradbene sezone, ce-
lotna naložba pa bo zaključena do 
konca leta. Kapaciteta ČN je 600 PE, 
zato bodo lahko v prihodnje nanjo 
priključili tudi kanalizacijsko omrež-
je dela Žage na levem bregu Učje in 
vas Log pod Mangartom. 

Investicija je stala 252 milijonov 
tolarjev; približno trikilometrsko ka-
nalizacijsko omrežje 142 milijonov 
tolarjev, ČN z dostopno cesto in dru-
go komunalno infrastrukturo pa 110 
milijonov tolarjev. Med viri financi-
ranja so bili poleg lastnih občinskih 
sredstev še okoljska dajatev za one-
snaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda, nepovratna sredstva 
Službe Vlade RS za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko ter kre-
dit EKO sklada RS, ki ga bo Občina 
Bovec vrnila v petnajstih letih.
Špela Kranjc

Utrinki

veliko predmetov iz časov, ki niso bi-
li ravno najboljši za slovenski narod. 

Ob koncu smo obiskali še tamkaj-
šnje gasilsko društvo PGD Breginj. 
Z veseljem  so nas sprejeli in z nami 
delili svoje delovne uspehe ter dru-
ge zanimivosti iz njihovih krajev. Kle-
pet in dobro vzdušje ter dobra glas-
ba ob zvokih harmonike izpod prstov 
mladega gasilca iz Bovca Reneja 
Zorka so dvigovali temperaturo, a 
ura nas je ponovno preganjala in tre-
ba se je bilo posloviti. S tovariškim 
stiskom rok in željo po ponovnem 
snidenju je avtobus krenil nazaj proti 
Kobaridu oziroma v Idrsko, kjer nas 
je že čakala okusna večerja. 

Že prihodnje leto pa se nam obetajo 
novi izzivi in upamo, da jih bomo 
skupaj z našimi veterani tudi uresni-
čili.
Miro Bozja, poveljnik GZ Bovec

ter se na koncu ustavili še pri doma-
čih gasilcih, ki so nam pokazali lepo 
urejen gasilski dom in opremo. Pot 
nas je nato vodila do Kobarida. Tam 
so nas že čakali gasilci iz Kobarida, 
s katerimi dobro sodelujemo. Po 
pozdravnih nagovorih predstavnikov 
društva in zveze je sledil ogled gasil-
skega doma ter opreme in vozil, ki 
jih ni malo. Sledil je prijeten klepet 
med veterani in dobra malica za 
okrepčilo in za nadaljevanje poti. 

Popoldan smo si rezervirali za obisk 
Breginjskega kota, ki ga je leta 
1976 prizadela moč narave. O po-
tresu, ki je zaznamoval življenja v va-
si in okoliških krajih, smo prisluhnili 
pričevanju domačinov. Ti so nam na-
to pokazali edino ohranjeno in ureje-
no vaško jedro iz tistih časov. Ogle-
dali smo si tudi zelo dobro pripravlje-
no zgodovinsko zbirko iz časov 1. 
svetovne vojne, etnološko zbirko in 
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Ob~ina Kobarid
Volitve 2006

Prvi krog lokalnih volitev občini Kobarid še ni 
prinesel župana za naslednji štiriletni mandat. 
Volivci so se v drugem krogu odločali med kandi-
datom Liste za prihodnost Robertom Kavčičem in 
kandidatom ZZP, nekdanjim županom Pavlom 
Gregorčičem. Po dvanajstletnem županovanju Gre-
gorčiča je na županski stol sedel Kavčič, ki bo 
občino vodil v naslednjem mandatu. 

Izmed 3.753 volilnih upravičencev se je po po-
datkih Republiške volilne komisije v prvem krogu 
volitev na volišča odpravilo 2.744 občanov. Oddali 
so 57 neveljavnih glasovnic, volilna udeležba pa je 
bila 73,11-odstotna. Največ glasov, 963 oziroma 
35,93 odstotkov, je dobil kandidat Liste za prihod-
nost Robert Kavčič, poleg njega pa se je v drugi 
krog s 705 glasovi oziroma 26,31 odstotki uvrstil 
kandidat ZZP Pavle Gregorčič. Za njima sta se 
razvrstila še županska kandidata NSi Tomaž Vi-
drih in Marijan Stres, ki ga je predlagala SDS.

V drugem krogu volitev je od 3.751 volilnih 
upravičencev glasovalo 2.612 občanov, tako da so 
se v Kobaridu lahko pohvalili z 69,61-odstotno 
volilno udeležbo. Med oddanimi glasovnicami je 
bilo 48 neveljavnih. 1.323 oziroma 52 odstotkov 
volivcev je svoj glas namenilo kandidatu Liste za 
prihodnost Robertu Kavčiču, katerega kandidaturo 
so podprle tudi LDS, DeSUS, SD in SLS, 1.221 
oziroma 48 odstotkov glasov pa je dobil kandidat 
ZZP Pavel Gregorčič.

Posamezne liste kandidatov za občinske svetni-
ke pa so 22. oktobra dobile naslednje število gla-
sov:

• v 1. volilni enoti:

število 
glasov

glasovi 
(%)

SD

ZZP

LDS

SDS

Lista za 
prihodnost

SKUPAJ

167

127

101

187

112

18,05

13,73

10,92

20,22

12,11

št. man-
datov

1

1

1

1

1

5

• v 2. volilni enoti:

število 
glasov

glasovi 
(%)

ZZP

NSi

SDS

Lista za 
prihodnost

SKUPAJ

100

159

93

71

16,08

25,56

14,95

11,41

št. man-
datov

1

2

1

1

5

• v 3. volilni enoti:

število 
glasov

glasovi 
(%)

SLS

NSi

LDS

Neodvisni 
kandidat 
Ana Faletič

SDS 

SKUPAJ

131

146

134

187

237

12,20

13,59

12,48

17,41

22,07

št. man-
datov

1

1

1

1

2

6

Občinski svet Občine Kobarid bo v naslednjih 
štirih letih sestavljalo šestnajst svetnikov in svetnic. 
Dovolj glasov so dobili naslednji kandidati:

1. volilna enota:    
• Branko Velišček (predlagatelj SD)
• Pavel Školč (predlagatelj ZZP)
• Metoda Mašera (predlagatelj LDS)
• Marijan Stres (predlagatelj SDS)
• Sabina Fon (predlagatelj Lista za prihodnost)

2. volilna enota:   
• Anton Urbančič (predlagatelj ZZP)
• Milan Štih (predlagatelj NSi)
• Tomaž Vidrih (predlagatelj NSi) 
• Rado Žagar (predlagatelj SDS)
• Danica Hrast (predlagatelj Lista za prihodnost)

3. volilna enota: 
• Marijan Lazar (predlagatelj SLS)
• Danilo Ivančič (predlagatelj NSi)
• Marko Miklavič (predlagatelj LDS)
• Darko Smrekar (predlagatelj Neodvisni kandidat
 Ana Faletič)
• Bruno Grosar (predlagatelj SDS)
• Darko Bajt (predlagatelj SDS)
Špela Kranjc

Viri:
• Poročilo občinske volilne komisije.
• (2006). [Online]. [Citirano 29. 10. 2006; 14.55]. Dostopno na 
spletnem naslovu: http://volitve.gov.si/lv2006/rezultati/obcina 
_kobarid.html . Op.: Na spletnih straneh je prikazano stanje po 
podatkih obdelanih do 15:50 ure, dne 27.10. Vsi podatki so 
neuradni.

DOLOGOLETNEGA ŽUPANA PAVLA GREGORČIČA (desno) 
je zamenjal Robert Kavčič, ki bo občino Kobarid vodil v nasle-
dnjem mandatu. Foto: Tatjana Šalej Faletič

OBČINSKI SVET OBČINE KOBARID bo v naslednjih štirih letih sestavljalo šestnajst svetnikov in svetnic. Foto: PN
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• (2006). [Online]. [Citirano 16. 11. 2006; 16.50]. Dostopno na 
spletnem naslovu: http://volitve.gov.si/lv2006/rezultati/obcina 
_kobarid.html . Op.: Na spletnih straneh je prikazano stanje po 
podatkih, obdelanih do 8:35 ure, dne 15.11. Vsi podatki so 
neuradni.

Ve~letna investicija
Temeljita obnova ceste Kobarid–Drežnica, ki so 

jo začeli leta 2004 in bo predvidoma končana pri-
hodnje leto, bo Občino Kobarid v celoti stala 340 
milijonov tolarjev. Vanjo so vključena tudi dela na 
Napoleonovem mostu, postavitev podpornih zidov, 
namestitev grobega asfalta in končna preplastitev 
cestišča. 

Letošnja dela so zaključili v drugi polovici okto-
bra, in sicer s 46 milijonov tolarjev vredno prepla-
stitvijo nekaterih odsekov. Kot je povedal svetova-
lec župana za okolje in prostor na kobariški ob-
činski upravi, Marko Lavrenčič, so v zadnjih treh 
letih v to občinsko cesto vložili skupno 300 mili-
jonov tolarjev, še 40 milijonov tolarjev pa bodo 
morali zagotoviti za dokončanje njene obnove. V 
naslednjem letu jih čakata še ureditev nekaterih 
podpornih zidov in preplastitev posameznih odse-
kov. V tem času bo promet zaradi delne zapore 
ceste spet urejal semafor, vendar pa popolne za-
pore – tako kot letos – po Lavrenčičevih besedah 
ne bo. Kdaj naslednje leto bodo dela na cesti Ko-
barid–Drežnica zaključena, še ne vedo, saj je to 
odvisno od denarja v občinskem proračunu.
Špela Kranjc

Praznovanja v ~ast 100-letnice 
spomina na pesnika Simona Gregor~i~a

Po vsej naši deželi se v letošnjem letu posveča 
posebno pozornost pesniku in duhovniku Simonu 
Gregorčiču, ki nas je zapustil pred 100 leti. Nepo-
sredna in globoka sporočilnost se je v njegovi pe-
sniški zapuščini ohranila in nadgrajevala do dana-

šnjih dni. Množica letošnjih dogodkov je priča 
temu dejstvu, prav tako smo prepričani v nemin-
ljivost pesnikove besede za prihodnje rodove. 

Prisotnost pesnikovega duha je letos v občini 
Kobarid prisotna vse leto, saj so različna društva, 
posamezniki, učenke in učenci ter mentorji osnov-
ne šole posvečali skoraj vso svojo prireditveno 

cert Združenih pevskih zborov Posočja v sozvočju 
s poezijo, ki jo je z izrednim občutkom podal 
igralec Boris Ostan, je v Cankarjevem domu v 
Ljubljani izzvenela pod naslovom Tvoj tek je živ in 
je legak. Slavnostni govornik Saša Vuga je v svo-
jem govoru Gregorčiča postavil ob bok največjim 
in zaključil z upanjem, da nikoli več ne bo treba 

TEMELJITA OBNOVA CESTE KOBARID–DREŽNICA vključu-
je tudi dela na Napoleonovem mostu. Foto: T. Š. F.

dejavnost prav našemu velikemu rojaku.
Še posebej slovesna sta bila meseca oktober in 

november, saj se je Šimen 15. oktobra rodil, 24. 
novembra pa je umrl. Občina Kobarid je za svoj 
občinski praznik izbrala dan pesnikovega rojstva 
in tako so se dogodki v zadnjih mesecih leta niza-
li iz dneva v dan. Uvod v praznovanje občinskega 
praznika je bila velika prireditev na osrednjem 
trgu v Kobaridu z naslovom Srce človeško – sveta 
stvar. Dan pred tem smo, v Domu Andreja Man-
frede odprli razstavo, posvečeno pesniku Simonu 
Gregorčiču, spremljala pa jo je izdaja dopisnice s 
spominskim žigom. S posebnim veseljem smo 
nato v Kobaridu gostili priznane slaviste, ki so na 
celodnevnem znanstvenem simpoziju predstavili 
svoj pogled na pesnika z različnih zornih kotov. 
Zbornik referatov iz omenjenega simpozija, ki bo 
kmalu izdan, bo dodal pesnikovemu spominu ne-
precenljivo vrednost in pogled na njegovo poezijo 
po sto letih. Zbornik bo skozi čas postal ogledalo 
sedanjega trenutka in možnost primerjave za pri-
hodnje rodove.

Prenovljena muzejska zbirka v rojstni hiši na 
Vrsnem, ponatisi pesnikovih poezij in izdaja raz-
ličnih publikacij, posvečenih Simonu Gregorčiču, 
nove glasbene stvaritve, katerih osnova je Simono-
va beseda, gledališke in čitalniške postavitve … 
skoraj ni bilo tedna, v katerem se ne bi spomnili 
našega pesnika.

Na dan pesnikove smrti smo bili priče ustvarjal-
nosti mladih Osnovne šole Simona Gregorčiča Ko-
barid in njenih podružničnih šol. V uvodnem delu 
je spregovoril pesnik Ciril Zlobec. Poudaril je glo-
boko simbiozo pesnika in primorskega človeka, ki 
do današnjih dni ohranja neprecenljivo narodno 
zavest. 

Pesniku pa se je poklonila tudi prestolnica. Kon-

našim otrokom in vnukom nositi Gregorčičevih 
pesmi v vojnem nahrbtniku.

Dostojno in z velikim spoštovanjem do pesnika 
Simona Gregorčiča so potekali dogodki po širni 
Primorski in drugod po Sloveniji. V goste so pri-
hajali k nam iz raznih koncev Slovenije in zamej-
stva, prav tako pa so naši kulturniki ponesli Simo-
novo pesem širom domovine in tujine. Tokrat smo 
vam le nanizali nekaj dogodkov, več pa si boste 
lahko prebrali v prihodnji številki EPIcentra.

100-letnica spomina na pesnika Simona Gregor-
čiča je tako potekala v hrepenenju pesnikovega 
duha in povezovanju med različnimi skupinami 
ljudi, mladimi in starejšimi, verujočimi in neveru-
jočimi … ter obujala vse tiste vrednote, ki jim je 
pesnik ostal zvest do konca in ki jih morda v teh 
“modernih” časih potiskamo na rob naše zavesti. 

Ko v naše življenje iz kakršnega koli razloga 
pride takšna ali drugačna nadloga, ko izgubiš lju-
bljeno osebo, ko imaš občutek, da se ti je svet 
podrl na glavo, ko izgubiš svobodo … takrat vse 
materialne vrednote izgubijo vrednost. In takrat se 
čustveno in miselno približamo našemu pesnika, 
ki se je skozi sebi lastno trpljenje približal vseob-
segajoči resnici:

V delavnico sem tvojo zrl,
ki bitij si rodil brez broja!
Skrivnostno snuje roka tvoja:
nikjer je stalne ni stvari,
a prah noben se ne zgubi …
No duhu poženo peroti,
ki jih iz dola solz in zmot
razvije na skrivnostno pot …
Da zrl bi solnčnojasno lice,
obraz ljubezni in resnice! …

Simon Gregorčič: Človeka nikar! 
Nada Pajntar, Občina Kobarid

S PRAZNOVANJA V ČAST 100–LETNICE SPOMINA NA PESNIKA SIMONA GREGORČIČA na osrednjem kobariškem trgu. 
Foto: Foto Červ (arhiv Občine Kobarid)
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Ob~ina Tolmin
Volitve 2006

Na lokalnih volitvah 22. oktobra nihče od šestih 
kandidatov za tolminskega župana ni dosegel po-
trebne večine, zato so morali volivci 12. novembra 
glasovati še v drugem krogu. V njem sta se pome-
rila skupni kandidat strank SMS in LDS Uroš Bre-
žan, ki sta ga poleg AS podprla še SDS in NSi, ter 
kandidat SD Radovan Taljat, ki ga je podprl še 
DeSUS.

Po podatkih Republiške volilne komisije je v 
prvem krogu od 9.976 volilnih upravičencev svoj 
glas za županske kandidate oddalo 6.095 občanov, 
177 glasovnic pa je bilo neveljavnih. To pomeni, 
da je bila volilna udeležba 61,10-odstotna. Uroš 
Brežan, skupni kandidat SMS in LDS s podporo 
AS je dobil 1407 glasov oziroma 23,77 odstotkov. 
Kandidata SD Radovana Taljata pa je podprlo 1205 
oziroma 20,36 odstotkov volivcev. Za njima so se 
razvrstili še naslednji kandidati: Jože Režonja (De-
SUS), Mercedes Fratnik (NSi), Darjo Velušček 
(SDS) in Janko Humar (ZZP).

V drugem krogu lokalnih volitev se je na volišča 
odpravilo 5.408 občanov. Volilna udeležba je bila 
torej nekoliko slabša kot v prvem krogu, saj je 
tokrat glasovalo le 54,21 odstotka volilnih upravi-
čencev. Med njihovimi glasovnicami so našteli 117 
neveljavnih, med veljavnimi pa jih je 3.612 oziroma 
68,27 odstotka za župana podprlo Uroša Brežana 
in 1.679 oziroma 31,73 odstotka Radovana Taljata

Posamezne liste kandidatov za občinske svetni-
ke pa so že 22. oktobra dobile naslednje število 
glasov:

• v volilni enoti 1 (Tolmin):

število 
glasov

glasovi 
(%)

št. man-
datov

NSi

SD

LDS

SDS

DeSUS

SMS

SKUPAJ

251

337

198

231

270

277

1564

13,98

18,76

11,02

12,86

15,03

15,42

1

1

1

1

1

1

6

• v volilni enoti 2 (Tolmin – okolica):

število 
glasov

glasovi 
(%)

št. man-
datov

NSi

LDS

SDS

DeSUS

SKUPAJ

236

148

335

121

840

15,75

9,88

22,36

8,08

1

1

2

1

5

• v volilni enoti 3 (Most na Soči):

število 
glasov

glasovi 
(%)

št. man-
datov

SD

SLS

ZZP

SDS

DeSUS

SMS

SKUPAJ

220

180

140

233

169

233

1175

14,14

11,57

9,00

14,97

10,86

14,97

1

1

1

1

1

1

6

• v volilni enoti 4 (Baška grapa):

število 
glasov

glasovi 
(%)

št. man-
datov

NSi

SD

SLS

LDS

SMS

SKUPAJ

65

119

146

140

117

587

7,10

12,99

15,94

15,28

12,77

1

1

1

1

1

5

Občinski svet Občine Tolmin tako sestavlja 22 
svetnikov in svetnic. Dovolj glasov so dobili nasle-
dnji kandidati:

Volilna enota Tolmin:    
• Mercedes Fratnik (predlagatelj NSi)
• Dragica Rejec Taljat (predlagatelj SD)
• Rajko Podgornik (predlagatelj LDS)
• Danijel Oblak (predlagatelj SDS)
• Jože Režonja (predlagatelj DeSUS)
• Maša Klavora (predlagatelj SMS)

Volilna enota Tolmin – okolica:   
• Ivan Rutar (predlagatelj NSi)
• Radko Carli (predlagatelj LDS)
• Darjo Velušček (predlagatelj SDS) 
• Aleš Bizjak (predlagatelj SDS)
• Franc Simčič (predlagatelj DeSUS)

Volilna enota Most na Soči:    
• Radovan Taljat (predlagatelj SD)
• Silverij Mervič (predlagatelj SLS)
• Branko Kranjc (predlagatelj ZZP)
• Matjaž Leban (predlagatelj SDS)
• Karel Laharnar (predlagatelj DeSUS)
• Dragomir Rijavec (predlagatelj SMS)

Volilna enota Baška grapa:
• Stanislav Šorli (predlagatelj NSi)
• Martina Levpušček (predlagatelj SD)
• Jožef Ernest Kemperle (predlagatelj SLS)
• Leon Fratina (predlagatelj LDS)
• Martina Kenda (predlagatelj SMS)
Besedilo in foto: Špela Kranjc
Viri: 
• Poročilo občinske volilne komisije
• (2006). [Online]. [Citirano 29. 10. 2006; 14.55]. Dostopno na 
spletnem naslovu: http://volitve.gov.si/lv2006/rezultati/obcina 
_tolmin.html . Op.: Na spletnih straneh je prikazano stanje po 
podatkih obdelanih do 15:50 ure, dne 27. 10. Vsi podatki so 
neuradni.
• (2006). [Online]. [Citirano 16. 11. 2006; 9.20]. Dostopno na 
spletnem naslovu: http://volitve.gov.si/lv2006/rezultati/obcina 
_tolmin.html . Op.: Na spletnih straneh je prikazano stanje po 
podatkih, obdelanih do 8:35 ure, dne 15. 11. Vsi podatki so 
neuradni.

Dela na cestah
Po nesrečnem dogodku Pod Ključem na cestnem 

odseku Most na Soči–Tolmin so delavci pobočje 

DOBRO RAZPOLOŽENI ČLANI novega tolminskega občinskega sveta.
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nad tem delom uredili, zato je vožnja 
spet varna.

Delavci Cestnega podjetja Gorica 
(CPG) so odstranili kamenje, ki se je 
nabralo za zaščitnimi mrežami, in 
namestili nove. Cesta je bila več te-
dnov delno oziroma popolnoma za-

predorom Kupovo, na katerem so 
preplastili cestišče, postavljajo ograje 
in nove cestne krone. V Podbrdu bo-
do del ceste, ki je bil poškodovan v 
zadnjih poplavah, sanirali še letos, 
medtem ko so obnovo podpornega 
zidu na koncu mesta zaradi previso-

strojno opremo v njej in črpališče, 
zgradili zadrževalni bazen za dežev-
nico in uvedli daljinski nadzor. Po 
besedah direktorja Komunale Tolmin, 
Bertija Rutarja, je “naprava sicer 
vedno izpolnjevala parametre za iz-
tok, a je bila energetsko potratna in 

kih cen ponudnikov prestavili na 
naslednje leto. Takrat je predvidena 
tudi sanacija zemeljskega podora nad 
cestnim odsekom Grahovo ob Bači–
Koritnica.

Špela Kranjc

Tolminska ~istilna 
naprava je zmogljivej{a

Po petih letih pridobivanja gradbe-
nih dovoljenj je končana prva faza 
rekonstrukcije Čistilne naprave (ČN) 
Tolmin. Nanjo sta sedaj v celoti pri-
ključena Tolmin in Obrtna cona Po-
ljubinj, poleg njiju pa še večina vasi 
Poljubinj. 

Investicija je stala 225 milijonov 
tolarjev. Obnovili so upravno stavbo, 

NA ČISTILNO NAPRAVO TOLMIN sta sedaj v celoti priključena Tolmin in Obrtna cona Poljubinj, 
poleg njiju pa še večji del vasi Poljubinj. Pridobitve rekonstrukcije so ob odprtju pokazali tudi 
udeležencem slovesnosti. Foto: Špela Kranjc

90. OBLETNICO IZGRADNJE SPOMINSKE CERKVE SVETEGA DUHA V JAVORCI je na slove-
snosti obeležilo veliko pomembnih predstavnikov diplomatskega zbora in cerkve ter vernikov in 
drugih ljudi. 

prta, vendar večjih težav z obvozom, 
ki je potekal čez Kozaršče, ni bilo. 

Neprijetnega obvoza pa so se reši-
li tudi prebivalci zgornjega dela Ba-
ške grape. Z začetkom oktobra so 
namreč – tako kot so obljubili – po 
25. juliju znova odprli cesto v Klon-
tah. Sicer promet zaenkrat poteka le 
v eno smer in ga ureja semafor, a 
vendar. Po županovih besedah so na 
republiški direkciji za ceste zagotovi-
li, da je bila odločitev za trajno reši-
tev in miniranje previsnih skal pra-
vilna. Delavce CPG sicer čaka še ve-
liko dela, a kljub temu nameravajo s 
sanacijo zaključiti do konca letošnje 
gradbene sezone. Prav tako urejajo 
kilometrski odsek med Hudajužno in 

NEPRIJETNEGA OBVOZA so se rešili tudi prebivalci zgornjega dela Baške grape. Z začetkom 
oktobra so namreč znova odprli cesto v Klontah. Foto: Špela Kranjc

Vojaki vsaj štirinajstih različnih ev-
ropskih narodnosti so namreč potre-
bovali kraj, na katerem so za trenu-
tek lahko pozabili na grozote s fron-
te in se poklonili spominu na svoje 
padle tovariše, katerih 2567 imen so 
vžgali v trde hrastove plošče. 

Slovesnost se je začela z mašo, ki 
jo je vodil apostolski nuncij v Slove-
niji, msgr. Santos Abril y Castelló, 
udeležil pa se je je tudi koprski nad-
škof, msgr. Metod Pirih. Msgr. San-
tos Abril Y Castelló je razmišljal, da 
bi v Javorci najverjetneje slišali dvoje 
trepetajočih besed, če bi le okolica 
lahko govorila, in sicer trpljenje in 
smrt. Opozoril je, da imamo danes v 
svetu poleg vojne še veliko sodobnih 
problemov, zaradi katerih prav tako 
trpijo nemočni in nedolžni.

“Te pomnike iz zgodovine moramo 
negovati in ohranjati spomin – v opo-
min naslednjim generacijam, da se 
takšna morija ne bi nikoli več pono-
vila,” je v drugem delu slovesnosti o 
pričevanju cerkvice poudaril takratni 
tolminski župan Ernest Kemperle. 
Sicer pa je več o pomenu tega spo-
menika zbranim povedal sekretar na 
Ministrstvu RS za kulturo Silvester 
Gaberšček, ki je dodal, da so cerkvi-
co ravno pred kratkim uvrstili tudi 
na listo spomenikov evropske dedi-
ščine. Avstrijski veleposlanik dr. Va-
lentin Inzko pogosto obiskuje prire-
ditve v cerkvici sv. Duha, saj se je na 
okoliških hribih boril tudi njegov 
ded, ki je kljub ranam preživel vojno. 
“Lepo je, da se srečujemo tu in se 
spominjamo žrtev,” je dejal in cerkvi-
ci zaželel še veliko romarjev, ki naj 
molijo za mir na svetu. Program slo-
vesnosti je z nastopom popestrila 
violinistka Tina Grego iz tolminske 
glasbene šole.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

je imela dotrajano opremo”. Do one-
snaženja tudi med rekonstrukcijo ni 
prihajalo, saj je naprava nenehno 
obratovala, sedaj pa bo iztočna voda 
zaradi bližine kopališča na sotočju 
Soče in Tolminke tudi bakteriološko 
neoporečna. Trenutna obremenitev 
ČN Tolmin je 7.500 enot, največja 
možna pa je 12.500 enot, zato bodo 
nanjo lahko priključili tudi druga 
okoliška naselja.

Kot je na odprtju poudaril takratni 
tolminski župan Ernest Kemperle, 
se lahko občina pohvali s čistim oko-
ljem. “Odpiramo novo obrtno cono, 
zato potrebujemo večje kapacitete za 
čiščenje. Glede komunalne ureditve je 
bilo že veliko postorjenega, še več pa 
bo v mandatu naslednjega župana,” 
je še razložil. ČN so v Tolminu zgra-
dili leta 1986, leta 1999 pa so se za-
radi dotrajane opreme in možnosti 
širitve odločili za njeno prvo rekon-
strukcijo.

Špela Kranjc 

Cerkvica v Javorci 
letos praznuje 90 let

Veliko pomembnih predstavnikov 
diplomatskega zbora in cerkve ter 
vernikov in drugih obiskovalcev se je 
13. oktobra zbralo na slovesnosti, s 
katero so obeležili 90. obletnico iz-
gradnje spominske cerkve sv. Duha 
v Javorci. 

Cerkvico so med 1. marcem in 1. 
novembrom leta 1916 gradili vojaki 
Tretje gorske avstro-ogrske brigade. 
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( 20 )Sklad za male projekte programa PHARE ~ezmejno sodelovanje Slovenija-Italija 2003

Zaklju~ek {tirih Pharovih projektov
Septembra so se zaklju~ili projekti, ki so bili sofinancirani s sredstvi Sklada za male projekte pro-
grama Phare ~ezmejno sodelovanje Slovenija-Italija 2003. Kot smo zapisali �e lani, je bilo na razpis 
prijavljenih 64 projektov, izbranih pa jih je bilo 14.

Z gornjeposoške institucije so na  
 razpis uspešno prijavile štiri  
 projekte: Avtodomski turizem, 

ki ga je prijavila Občina Bovec, Gor-
sko kolesarstvo – razvoj novega turi-
stičnega produkta, na čelu z Lokalno 
turistično organizacijo Bovec, Digi-
talni popis padlih na soški fronti, s 
Fundacijo Poti miru v Posočju kot 
glavnim prijaviteljem projekta in Uč-
ni center gorništva Tolmin, ki ga je 
prijavilo Planinsko društvo Tolmin.

AVTODOMSKI TURIZEM
Prijavitelj: Občina Bovec
Vodja projekta: Cecilija Ostan
Višina donacije Phare: 63.576,00 €
Čezmejni partner: Občina Čenta 
(Tarcento)
Ostali partnerji: Turistično društvo 
Soča-Trenta

S projektom se je Občina Bovec 
odzvala na porast avtodomskih turi-
stov in z njimi povezanih potreb po 

specifični ponudbi območja. Njihov 
cilj je namreč gostoljubno sprejeti 
nov segment obiskovalcev, hkrati pa 
poskrbeti za minimiziranje nevarno-
sti onesnaževanja narave.

V okviru projekta so določili stra-
teške usmeritve ter politiko spremlja-
nja in izvajanja ukrepov v zvezi z 
naraščajočim avtodomskim turizmom 
na Bovškem. Z ureditvijo sodobnega 
postajališča so poskrbeli za možnost 
parkiranja in oskrbe prehodnih avto-
domskih obiskovalcev. K urejanju 
tovrstne infrastrukture so vzpodbu-
dili nekatere lastnike kampov, pri 
katerih avtodomski turisti navadno 
bivajo več dni.

Ob odprtju postajališča so organi-
zirali promocijsko srečanje z avto-
domskimi turisti, partnerji in novi-
narji. Izvedli so predpisano označe-
vanje postajališča, izdali večjezično 
informativno zloženko ter oblikovali 
predstavitveno spletno stran.

GORSKO KOLESARSTVO � 
RAZVOJ NOVEGA 
TURISTI^NEGA PRODUKTA
Prijavitelj: Lokalna turistična orga-
nizacija Bovec
Vodja projekta: Marko Vidič
Višina donacije Phare: 55.688,50 €
Čezmejni partner: Ente Parco Preal-
pi Giulie
Ostali partnerji: Športno društvo 
OUTDOOR FREAKS

Zaradi vse večjega zanimanja za 
kolesarstvo se je Lokalna turistična 
organizacija (LTO) Bovec odločila 
pripraviti večji povezovalni projekt, 
ki bi po eni strani zadovoljil ljubitelje 
ekstremnega kolesarstva (za kar so 
uspešno uredili Gorsko kolesarski 
park Kanin), po drugi strani pa pro-
moviral obstoječe gorsko kolesarske 
poti na Bovškem.

Največji izziv projekta je bil pove-
zati občine Bovec, Rezijo, Kluže in 
Trbiž s kolesarsko potjo. Pot se prič-

ne v Bovcu, nadaljuje čez mejni pre-
hod Učja, se preko prelaza Krnica 
spusti v Rezijo, pri Klužah vstopi v 
dolino Reklanice ter se po cesti preko 
Sedla v Žlebeh, doline Zajezere in 
mejnega prehoda Predel vrne v Bo-
vec. Pot je (vsaj na slovenski strani) 
primerno označena s količki.

V okviru projekta so pripravili zgi-
banko, kolesarsko pot pa tudi medij-
sko promovirali na spletnih straneh. 
Z namenom promocije projekta so 
organizirali “Outdoor” festival, ki se 
ga je udeležilo veliko število ljubite-
ljev narave in športa.

DIGITALNI POPIS 
PADLIH NA SO[KI FRONTI
Prijavitelj: Fundacija Poti miru v Po-
sočju
Vodja projekta: Zdravko Likar
Višina donacije Phare: 24.944,00 €
Čezmejna partnerja: Pro loco “Nedi-
ške doline – Valli del Natisone” in 

Utrinki

KME^KI PRAZNIK NI 
NAMENJEN SAMO KMETOM
Tolmin – Drugi vikend v oktobru so 
na svoj račun najbolj prišli kmetoval-
ci in ljubitelji tradicionalnih kmečkih 
opravil. Poleg ljudi s podeželja pa so 
organizatorji letošnjega Kmečkega 
praznika z vsebinsko obogatenim 
programom privabili tudi številne ob-
čane. 
Že lani so prireditev prenesli na Po-
ljubinjsko polje in to se je pokazalo 
kot najbolj  primeren prostor za nje-
no izvedbo. Zato so glavni organiza-
torji – Turistična zveza Gornjega 
Posočja (TZGP), Kmetijska za-
druga (KZ) Tolmin, Občina Tol-
min in novogoriški zavod Kmetij-
sko gozdarske zbornice Sloveni-
je (KGZS) – glavnino dogajanja tudi 
tokrat postavili tja. Poleg njih je v iz-
vedbo prireditve z nastopi na Me-
stnem trgu, razstavami ter prikazi in 
delavnicami tradicionalnih kmečkih 

opravil vključilo še 30 drugih subjek-
tov, je povedala glavna koordinator-
ka prireditve, sicer predsednica 
TZGP, Mojca Rutar. 
Kot vedno je bila tudi tokrat osrednji 
dogodek razstava in avkcija plemen-
ske živine, novost pa so predstavljali 
državno tekmovanje v striženju ovc, 
vseslovensko srečanje rejcev drob-
nice in državna razstava drobnice. 
Kot je razložil direktor KZ Tolmin Ni-
ko Maver, so letos dali več poudar-
ka ovčereji, ker se je v zadnjih letih 
na Tolminskem povečala in nadome-
šča govedorejo oz. izpad dohodka 
od nje. Obiskovalci so si lahko ogle-
dali tudi razstave sirov in sirarskega 
orodja, različnih sort medu in izdel-
kov iz voska, novejših sort jabolk, iz-
delkov otrok in razstavo fotografij ob 
30. obletnici delovanja Društva po-
deželskih žena Gornjega Poso-
čja. Sirarji, ki so v postopku certifi-
kacije sirarn, pa so se lahko udeleži-

TRADICIONALNI KMEČKI PRAZNIK – Za pester in vsebinsko zanimiv večdnevni program, ki 
pritegne pozornost precejšnjega števila obiskovalcev, gre v prvi vrsti pohvaliti vse organiza-
torje kot tudi številne razstavljavce, društva, posameznike itd. Foto: Tatjana Šalej Faletič
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Občina Srednje – Študijski center 
“Okno na slovanski svet”
Ostali partnerji: Tolminski muzej

Osnovni namen projekta je bil 
zbrati podatke o vojakih, padlih med 
prvo svetovno vojno na soški fronti, 
na enem mestu in jih približati čim 
širšemu krogu uporabnikov. V sklopu 
projekta je bila tako vzpostavljena 
elektronska evidenca padlih vojakov 
in objavljena na svetovnem spletu 
(spletna stran je v treh jezikih). Vse-
buje podatke o avstro-ogrskih voja-
kih, padlih na območju od Rombona 
do Kalsko-Lomske planote, ter padlih 
italijanskih vojakih, pokopanih na 
slovenskem delu nekdanjega soškega 
bojišča (v kostnici v Kobaridu). Upo-
rabna je tako pri čezmejnem in med-
narodnem povezovanju strokovnja-
kov, ki se ukvarjajo z raziskovanjem 
in proučevanjem zgodovine prve sve-
tovne vojne, kot za sorodnike padlih 
vojakov ter druge uporabnike. Hkra-
ti je evidenca uporabna kot vir infor-
macij tudi za razne raziskovalne na-
loge v šolstvu.

Evidenca je nekakšen virtualni 
spomenik vsem padlim, ne glede na 
narodnost.

U^NI CENTER 
GORNI[TVA TOLMIN
Prijavitelj: Planinsko društvo Tolmin
Vodja projekta: mag. Žarko Trušno-
vec
Višina donacije Phare: 32.418,00 EUR
Čezmejni partner: Club Alpino Itali-
ano Tarvisio

Ostali partnerji: Planinsko društvo 
Bovec

Alpski svet Zgornjega Posočja in 
sosednjega čezmejnega območja obi-
skuje vse več ljubiteljev adrenalinskih 
športov in gorništva. Vsakodnevne 
izkušnje kažejo, da je zelo pomemb-
no dobro poznavanje gorskega sveta, 
vzgoja in usposabljanje večjega šte-
vila vodnikov, alpinistov in gorskih 
reševalcev ter njihovo sodelovanje v 
izjemnih primerih.

V okviru projekta je Planinsko dru-
štvo Tolmin uredilo in opremilo pro-
stor učnega centra gorništva in ga 
opremilo z nizko plezalno steno vr-
hunske kakovosti. V njem že izvajajo 
aktivnosti za vzgojo in usposabljanje 
mladih gornikov v smislu varovanja 
naravnega okolja in pridobivanja 
praktičnih gorniških znanj. Vzposta-
vili so tudi sodelovanje z alpinisti in 
reševalci iz Trbiža in Vidma ter zače-
li z izmenjavo strokovnih izkušenj in 
prijateljskimi druženji.

V okviru projekta so izvedli še al-
pinistično šolo, tečaj varne hoje v 
gorah, predavanja za otroke in mlade 
planince, plezalno šolo za otroke in 
tekme v plezanju. Za promocijo gor-
niškega centra in projekta so pripra-
vili zgibanko v treh jezikih.
Mateja Kutin

VIR:
ZBORNIK sofinanciranih projektov. (2006). 
Nova Gorica, Ljubljana: RRA severne Primor-
ske d.o.o. Nova Gorica, Služba Vlade Republi-
ke Slovenije za lokalno samoupravo in regio-
nalno politiko. 48 strani.

Utrinki

VODA � VIR 
@IVLJENJA IN ZNANJA
La Maddalena (Italija) – Sodelova-
nje v evropskih projektih in pridobi-
vanje sredstev na evropskih razpisih 
prek programov Socrates in Come-
nius, namenjenih šolskemu prosto-
ru, postaja pomemben način bogati-
tve šolskih programov ter ponudb v 
okviru šolskih in obšolskih dejavno-
sti. Gimnazija Tolmin je tako v 
preteklem letu pripravila program 
naravoslovnega projekta, s katerim 
želi preučiti vode, njihovo onesnaže-
nost in vpliv na življenje ljudi v lokal-

rih šol na italijanskem otoku La Mad-
dalena. Skupaj z vrstniki iz Italije, Av-
strije in Velike Britanije so v okviru 
projekta že izvedli prve skupne de-
javnosti. Zbirali so vzorce morske 
vode, jih analizirali v laboratorijih, 
spoznavali skrb tamkajšnjega narod-
nega parka za ohranjanje naravnega 
okolja, popoldneve pa so si pope-
strili s športnimi dejavnostmi, ki jih 
nudi morje. Gostitelji so jim pripravili 
bogat program izletov in ogledov, od 
katerih so naše gimnazijce najbolj 
navdušili začetni tečaji jadranja in 
potapljanja. 

li izobraževanja za ocenjevanje sirov 
v izvedbi Mlekarskega inštituta iz 
Ljubljane.

Višji svetovalec za razvoj na Občini 
Tolmin, mag. Miran Drole, je pove-
dal, da je bil letošnji Kmečki praznik 
tretji od štirih dogodkov v sklopu 
mednarodnega Interregovega pro-
jekta, s katerim so tudi tik pred izda-
jo zgibanke in DVD-ja o ekoloških 
kmetijah. V sklopu tega pa je pripra-
vljena tudi knjiga Mlečne planine v 
Zgornjem Posočju avtorja Davorina 
Korena iz Triglavskega narodnega 
parka, ki so jo v tolminski knjižnici 
predstavili po okrogli mizi z naslovom 
Priložnosti primorske živinoreje. Kot 
je na novinarski konferenci pred Kme-
čkim praznikom razložil predstavnik 
KGZS Bogdan Črv, se je kmetijstvo 
na Tolminskem prestrukturiralo. Šte-
vili krav molznic in goveje živine se 
še naprej zmanjšujeta, medtem ko 
se povečuje reja drobnice. Zanimivi 

sta pasma cika in bovška ovca. 
“Starostna skupina kmetov je ka-
tastrofalna, problem predstavljata 
tudi nekonkurenčnost in razparce-
liranost, zato računamo na pomoč 
EU,” se nadeja Črv. Obenem je po-
stregel še z nekaj statističnimi po-
datki o kmetijstvu na Tolminskem v 
letu 2005. Po teh je bilo lani 1.027 
kmetij, od katerih jih je 589 redilo 
govedo, 350 pa drobnico. Dobrih 
5.000 glav je bilo govedi, skoraj 
dvakrat več pa mesne in mlečne 
drobnice. Približno 140 kmetij je po 
njegovih podatkih oddalo kakšnih 
šest milijonov litrov mleka v kobari-
ško mlekarno, dodaten milijon in pol 
litrov pa so kmetje še drugače pora-
bili za prodajo in predelavo. Črv 
opaža, da se zmanjšuje število kme-
tij, ki izpolnijo vloge za subvencije, 
kot možen vzrok pa navaja obilico 
papirjev in birokratskih postopkov. 

Špela Kranjc

nem okolju. Projekt je koordinatorka 
preteklega novembra v Varšavi že 
predstavila na seminarju, namenje-
nem iskanju evropskih partnerskih 
šol. Zamisel so podprli predstavniki 
liceja Garibaldi z otoka La Maddale-
na ob otoku Sardinija, srednje šole 
iz Boeheimkirchna blizu Dunaja in 
dekliške katoliške gimnazije iz Liver-
poola. Skupaj so nato prijavili pro-
jekt z naslovom Voda – vir življenja 
in znanja in z njim na razpisu de-
centralizirane akcije Socrates – Co-
menius spomladi uspeli pridobiti 
sredstva Evropske unije (EU). 

Priprave in prve aktivnosti projekta 
so stekle že to poletje, nadaljevale 
pa so se v oktobru, ko so se pred-
stavniki vseh omenjenih šol srečali 
na prvi od sodelujočih šol. Skupina 
naših gimnazijcev se je tako skupaj 
z ravnateljem Bojanom Tuto, men-
torico biološkega krožka Ireno Ču-
jec in koordinatorko projekta Bran-
ko Hrast Debeljak udeležila enote-
denskega srečanja dijakov vseh šti-

Na srečanju so si mladi z mentorji 
zadali naloge, ki jih bodo čez zimo 
izvedli na svojih šolah, nato pa jih 
združili na ponovnem srečanju, ki bo 
maja v Tolminu. V prihodnjih treh le-
tih nameravajo v projekt vključevati 
tudi zgodovinski in ekonomski po-
men vode, svoje delo pa bodo spro-
ti predstavljali tudi na posebni sple-
tni strani. Meritve onesnaženosti vo-
da, izvedene na Sardiniji, bodo v pri-
hodnje ponovili tudi na svojih nasle-
dnjih srečanjih v Tolminu, v okolici 
Dunaja in v Liverpoolu.

Glavni cilj projekta, ki ga v celoti fi-
nancira EU, pa ni zgolj raziskovanje, 
temveč tudi primerjanje in spoznava-
nje, predvsem pa povezovanje in 
odpiranje evropskega šolskega pro-
stora. Tolminski gimnazijci so na 
Sardiniji vsekakor dokazali, da imajo 
dovolj sposobnosti, znanja in pogu-
ma za tovrstno delo. 

Branka Hrast Debeljak, koordinatorka 
projekta, Gimnazija Tolmin

PREDSTAVNIKI GIMNAZIJE TOLMIN NA SREČANJU DIJAKOV – Po delovnih dopoldnevih 
so gostitelji pripravili bogat program izletov in ogledov, od katerih so naše gimnazijce najbolj 
navdušili začetni tečaji jadranja in potapljanja. Foto: Arhiv Gimnazije Tolmin
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T urjeva jama in arheološke najd-
be znotraj nje so vseskozi pri-
vabljale domačine iz bližnjih 

vasi Robič, Kred, Borjana in Staro 
selo. Jama je za arheologe postala 
zopet zanimiva v zadnjih letih, ko je 
Tolminski muzej pridobil nekaj dra-
gocenih najdb.2 Sicer pa zgodovina 
raziskovanj v jami seže že v konec 
19. stoletja, ko sta tam izkopavali 
ekipi Carla Marchesettija in speleo-
loško-hidrološkega društva iz Vidma.3 
Novejše odkritje sega v leto 1992, ko 
so v jami z iskalcem kovin odkrili 
depo bronastih predmetov.

Posebnost bronaste dobe, pred-
vsem 11. in 10. stoletja pred Kri-
stusom, je veliko {tevilo depojskih 
najdb. Gre za najdbe namerno 
zakopanih kovinskih predmetov, 
v glavnem oro`ja in orodja, delov 
bakrenih poga~ kot surovine za 
izdelavo zlitine ter ulitih kosov 
neobdelane kovine. Zelo pomemb-
na je lega depojev, ki veliko pove 
o namenu zakopa. Glede na to 
lo~imo profane in sakralne depo-
je. Profani depoji predstavljajo za-
kop lastnine trgovca, obrtnika ali 
livarja v nemirnih ~asih z name-
nom, da bi ga kasneje znova od-
kopal. Pogostej{i so sakralni ali 
votivni depoji. Predmeti iz teh de-
pojev so pogosto namenoma po-
{kodovani in predstavljajo daritev 
raznim bo`anstvom ali demonom.

Bronastodobni zaklad
Zaklad sestavljajo tri ločene skupi-

ne predmetov: bronasti srpi, bronasti 
ingoti ali surovci ter plavutasta sekira 
in bodali. Depo je pomemben zaradi 
lege ob prazgodovinski poti, ki je 
Furlansko nižino povezovala s Poso-
čjem. Glede na različnost predmetov 
je težko ugotoviti, kdo in zakaj je 
najdbe na tem mestu odložil. Sestava 
predmetov zaznamuje moško in žen-

Bronasta doba ob Nadi`i

Arheolo{ki biseri Turjeve jame
Jame in spodmoli so ljudem nudili zato~i{~a in stalna bivali{~a v vseh prazgodovinskih obdobjih, 
tudi v bronasti dobi. V Nadi{kih dolinah je kar nekaj jam, v katerih so arheologi odkrili najdbe, ki 
dokazujejo bivanje ljudi. Pomembna so zlasti najdi{~a Velika jama, Ciondar des Paganis, Landarska 
jama in [usterjeva jama na bene{ki strani ter Turjeva jama pri Robi~u (imenovana tudi Kova~eva, 
Pelerin~eva) v gornjem toku reke Nadi`e.1

sko komponento. Moški, bojevniški 
karakter predstavljajo bronasta pla-
vutasta sekira in bodali, srpe pa lah-
ko razlagamo kot rokodelski aspekt 
ženske. Težje opredeljiva je vloga 
izgubljenih surovcev ali ingotov, ki 
nakazujejo možnost metalurške ali 
kultne dejavnosti.4

Kak{no posodje 
so uporabljali?

Bogati depo iz Turjeve jame priča 
o navezavi zahodnoslovenskega ob-
močja z italskimi in mediteranskimi 
kulturami pozne bronaste dobe, ki jo 
dodatno potrjuje novo odkrita kera-
mika. Prav zaradi izpovednosti praz-
godovinske lončenine želimo podrob-
neje predstaviti izjemnost tega najdi-
šča in območja, ki skozi tisočletja 
kaže povezanost v enovit kulturni 
prostor. Keramično gradivo vsebuje 
odlomke ustij, ročajev in dna lonče-
nih posod in vijček. Med najdbami 
so tudi živalske kosti. Primerljivo lon-
čenino prepoznamo na bližnjih bro-
nastodobnih naselbinah Posočja in 
Benečije. Med inventarjem bronasto-
dobne stavbe z Mosta na Soči najde-
mo sorodno klekasto oblikovane 
posode, ki zaznamujejo kraške kašte-
lirje ter furlanska in nadiška najdišča. 

Med slednjimi izstopa Most sv. Kvi-
rina (Ponte S. Quirino), kjer so bili 
ob skledah in skodelah s klekom od-
kriti še podobni trebušasti lonci z 
izvihanim ustjem. Nemalo primerjav 
keramiki iz Turjeve jame smo našli 
tudi med gradivom iz Vipavske doli-
ne, predvsem z Gradišča nad Ajdo-

vščino, katerega najdbe so umeščene 
v čas srednje in pozne bronaste do-
be. Lončenina iz Turjeve jame je, 
predvsem v skledah in skodelah s 
klekom, trebušasto oblikovani skode-
lici z ročajem ter loncih, primerljiva 
z bronastodobnim gradivom severno-
italskega in severovzhodnoitalskega 

PREDMETI IZ BRONASTODOBNEGA DEPOJA V TURJEVI JAMI – Večina omenjenih najdb je 
predstavljenih v sklopu stalne arheološke razstave v Tolminskem muzeju. Foto: Tatjana Šalej 
Faletič

REKONSTRUIRANI KERAMIČNI DVORO-
ČAJNI LONČEK IZ TURJEVE JAME (hrani 
Tolminski muzej). Foto: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

KAK[NE PRILO@NOSTI 
SE KA@EJO PRIMORSKI 
@IVINOREJI
Tolmin – Precejšnjo pozornost med 
kmečkim prebivalstvom in lepim šte-
vilom strokovnjakov je vzbudila okro-
gla miza z naslovom Priložnost pri-
morske živinoreje, ki je sodila v 
sklop pestrega spremljevalnega pro-
grama letošnjega kmečkega prazni-
ka. V dobrih dveh urah so se udele-
ženci dotaknili perečih tem na temo 
živinoreje ter pretehtali njene pozitiv-
ne in negativne plati. Poleg mlečne-
ga tipa so predstavili in izpostavili tu-
di vse bolj zanimivo rejo mesnega ti-
pa goveda, govora pa je bilo še o 
avtohtonih pasmah, lokalno tipičnih 
izdelkih in pridelkih ter o možnostih 
trženja omenjenih produktov. Ob 
tem so poudarili tudi koriščenje pa-
šnih možnosti, ohranjanje obdelane 

in nezaraščene kulturne krajine, za 
kar je bilo in bo vedno zaslužno le 
kmetijstvo.

Med ključne ugotovitve okrogle mize 
sodi denimo ta, da je govedoreja pri 
nas v upadu, kar pa ne gre trditi za 
ovčjerejo, ki se postopoma razvija 
tako v Zgornjem Posočju kot tudi šir-
še po regiji. Poleg tega smo lahko iz 
debate razbrali, da se kmetom pri 
vzreji mesnega tipa goveda zasta-
vljajo številna vprašanja: kako prila-
goditi pasemski izbor, kako zagoto-
viti kakovost mesa in njegovo trže-
nje, ki nenazadnje narekuje vse 
ostale procese. Težavo pa predsta-
vlja vedno več zaraščenih površin in 
čedalje manj živine, kar je po vsej 
verjetnosti še najhuje. Sicer pa je 
okrogla miza zbranim postregla še z 
zgodbami lokalno tipičnih izdelkov, 
ki se ponašajo z različnimi značil-

EPIcenter, letnik VII, {t. 10, 2006



EPIcenter, letnik VII, {t. 10, 2006

( 23 )

območja.5 Vsako območje kaže svoje 
regionalne posebnosti. Glede na 
opravljene primerjave z različnimi 
območji, zajema lončenina z najdišča 
Turjeva jama čas od okoli 1400 do 
okoli 1200 pr. n. š.6

Turjeva jama 
kot prostor kulta

Arheološko najdišče v Turjevi jami 
pri Robiču lahko obravnavamo kot 
možni kultni prostor prebivalcev z 
naselbine na Sv. Volarju. Temu v prid 
govorijo bronaste najdbe iz depoja, 
ki so bile verjetno darovane ali le 
odložene znotraj jame. Drugačen iz-
vor pripisujemo v prispevku obrav-
navani bronastodobni keramiki. Ta je 
domnevno prišla v jamo po vodnem 
kanalu, ki naj bi jo povezoval z gra-
diščem.7 Lahko govorimo o naselbin-
ski keramiki, značilni za čas pozne 
srednje in začetka mlajše bronaste 
dobe. Ne smemo pa izključiti možno-
sti, da so nekatere prostoročno izde-
lane lonce v jamo prinesli občasni 
bronastodobni obiskovalci!
arheologa Miha Mlinar, Tolminski muzej 
in Martina Knavs 

Opombe:
1 Bressan 1989, 519–523.
2 Pred leti je po površini v jami nabiral in hranil 
keramične odlomke tudi Aleksander Lavren-
čič s Kreda 62 ter jih leta 1999 podaril Tol-
minskemu muzeju. Turjevo jamo so na pre-
dlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
iz Nove Gorice pred nadaljnjim odnašanjem 
arheološke dediščine leta 1997 zaprli s ko-
vinskimi rešetkami.
3 Marchesetti 1890, 32, Bressan 1988–89, 
520. Odkrita je bila bronastodobna lončeni-
na in bronasta igla. Material hranita Museo 
Friulano di Storia Naturale di Udine (Italija), 
delno pa Civici Musei di Trieste (Italija).

Robič

Der KobaridSv. Volar

Turjeva jama

Nadiža

VHOD V TURJEVO JAMO – Turjevo jamo so na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz 
Nove Gorice pred nadaljnjim odnašanjem arheološke dediščine leta 1997 zaprli s kovinskimi 
rešetkami. Foto: arhiv Tolminskega muzeja

4 Pavlin 1995, 221–223; Teržan 1996, 243–
257.
5 Knavs, Mlinar 2005, 59–72.
6 Po italijanski bronastodobni kronološki she-
mi (Cardarelli 1983, Preistoria del Caput Adri-

Turjeva jama se nahaja na 
desnem bregu reke Nadiže 
v neposredni bližini vasi Ro-
bič. Severno od nje se nad 
okljukom Nadiže dviga na-
ravno zavarovan plato s cer-
kvijo sv. Volarja. Z znanega 
prazgodovinskega gradišča 
izvirajo tudi nekatere brona-
stodobne najdbe. Gradišče 
je že od bronaste dobe dalje 
nadziralo komunikacijo, ki je 
potekala iz Furlanske nižine 
po dolini Nadiže proti Soški 
dolini. Na levi strani reke je 
bilo, neposredno nad nase-
ljem Robič, še drugo gradi-
šče na griču Der. Najdišči 
sta v celoti obvladovali pre-
tok ljudi in blaga po dolini.

ae): bronzo antico (1800–1600 pr. n. š.), 
bronzo medio (1600–1300 pr. n. š.), bronzo 
recente (1300–1100 pr. n. š.) in bronzo finale 
(1100–900 pr. n. š.).
7 Osmuk 1992, 294.
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Utrinki

nostmi (avtohtonimi pasmami, dolgo 
tradicijo …), na drugi strani pa je 
predstavila zgodbe izčrpanih kmeto-
valcev. Ti namreč v želji, da bi vse 
tehnološke procese izvedli v celoti 
sami (od reje do sira), dobesedno 
pregorevajo.

Zato so udeleženci okrogle mize re-
šitev videli predvsem v delitvi dela, ki 
zahteva združevanje kmetovalcev 
(na primer skupno sirjenje itd.). Po-
leg omenjene so opomnili še na za-
poslitev dodatne delovne sile, ki je z 
vidika ustvarjanja novih delovnih 
mest prav tako zelo dobrodošla, 
vendar pa je omejena zgolj na velika 
kmetijska gospodarstva. 

Priložnosti v živinoreji torej so, le vi-
deti jih je treba. Primorska ima oči-
tno dober potencial, ki se skriva v 
avtohtonih pasmah, pestri ponudbi 
tradicionalnih izdelkov in vse pogo-

stejši ekološki reji. Da pa bi v priho-
dnje dosegli še boljše rezultate – 
predvsem pri tipičnih izdelkih – bi bi-
lo treba razbremeniti kmetovalca, 
poskrbeti za specializacijo po posa-
meznih tehnoloških procesih, temu 
pa bi morala slediti še premišljena 
strategija trženja. 
Peter Domevšček

STARE POTI ZA NOVE VEZI
Robidi{~e – Stare poti za nove ve-
zi je naslov projekta, ki ga snujejo tri 
vasi: Črni Vrh, Prosnid in Robidišče. 
Čeprav prebivalce teh skorajda iz-
praznjenih gorskih vasic danes še 

PRED R´BIŠKO ČRNO KUHINJO – V njej je 
bila na ogled razstava Le kam so vsi odšli, ki 
je s pomočjo fotokopij starih fotografij Robi-
diščanov pričarala tamkajšnje življenje ne-
koč. Foto: arhiv društva
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^ eprav smo si lahko več o tem obdobju ogle- 
 dali na začasni razstavi Zahodno od raja,  
 ki je bila javnosti prvič prikazana 1. julija 

v trdnjavi Kluže, nedavno pa tudi v Knjižnici Ci-
rila Kosmača Tolmin, smo se zaradi zanimive 
vsebine v našem uredništvu odločili, da se skupaj 
z avtorico razstave Ksenijo Krivec za kratek čas 
povrnemo v čas okupacijskih con. Kot pravi, so se 
avtorji razstave za naslov odločili, ker so hoteli 
poudariti, da je prebivalstvo teh krajev želelo biti 
del nove države Jugoslavije, saj bi bili tako končno 
združeni z ostalimi Slovenci. Tako bi lahko upo-
rabljali svoj, slovenski jezik, in ne bi bili več le 
zapostavljena slovenska manjšina v italijanski dr-
žavi. Zavezniška vojaška uprava je zanje pomenila 
le prehodno obdobje, pravi raj pa jim je predsta-
vljala takratna Jugoslavija. (Uredništvo EPIcentra)

Polo`aj dvojne zasedbe
Na Bovškem in Kobariškem sta se po predaji 

nemške vojske prve dni maja 1945 srečali dve oku-
pacijski vojski, jugoslovanska in zavezniška. Nastal 
je položaj dvojne zasedbe, ki je trajal vse od 2. 
maja do 12. junija 1945. General William D. Mor-

Zahodno od raja
^as zavezni{ke voja{ke uprave Bov{ko in Kobari{ko pahne v tako imenovano cono A Ju-
lijske krajine, medtem ko s cono B upravlja Voja{ka uprava Jugoslovanske armade, ka-
mor sodi ve~ji del Tolminske.

UMIK JUGOSLOVANSKE VOJSKE 12. junija 1945 iz Kobari-
da v cono B. Foto: A. Rakušček

PRED VOJAŠNICO V BOVCU – Vojaki 351. polka 88. pehotne 
divizije s sliko modrega vraga v ospredju. Fotografijo hrani 
Goriški muzej

Utrinki

vedno loči meja, si vsi skupaj prizadevajo, da bi 
sem vsaj čez poletje vrnili življenje. Zato so se od-
ločili, da s skupnimi močmi oživijo stare poti, po 
katerih so nekoč v slabe pol ure prišli iz ene vasi v 
drugo. 

Prvo srečanje je bilo na Robidiščih, ko so člani 
Kulturnega društva (KD) Stol Breginj – sekci-
ja Ohranimo Robidišče, očistili stezo do Črne-
ga Vrha. Tako so Črnovršani, katerih narečje zveni 
tako rekoč enako kot R´biščanom, v goste prišli 
kar po stezi, ki vodi mimo slikovitih kraških skal in 
Svinske jame ter starega zidu, za katerega pravijo, 
da je iz rimskih časov.

Zbralo se je lepo število prijateljev, katerim so Ro-
bidiščani odprli vrata dveh domačij: Košarjevo in 
Pavelnovo. Tu so prikazali stare navade in pripra-
vili pokušino domačih dobrot. Gospodinje iz Čr-
nega Vrha so ugotovile, da so njihove skoraj ena-
ke: pripravile so krofe po r´biško, pa mužersko 
kuhnjo, hrustljavo friko, muzet, polento in skuto. 
Košarjova Loredana in njen mož Tulio sta pred 
hišo pripravila žehto ob stari šterni, Pevski zbor 
Matajur pa je zapel kakšno domačo in življenje 
pred hišami je spet oživelo. 

Vmes so si ljudje pripovedovali zgodbe iz časov, 
ko so se pogosteje obiskovali ob verskih in vaških 
praznikih. Spominjali so se, kako so nekdaj ob 
nedeljah čez rečico Legrado hodili v Prosnid k 
maši. Debatirali so tudi o vodovodu, ki so ga sku-
paj gradili že leta 1933. Spomnili pa so se tudi čr-
novrških gospodinj, ki so jih zaradi protestov, ker 
so nekatere vasi vodo zapirale, zaprli kar za tri dni. 

Pri Pavelnovih so se nato zbirali okoli špargeta in 
skupaj zapeli. Ugotavljali smo, da meja resnično 
počasi pada, malo pa jo moramo odstraniti še sa-
mi. 

Na srečanju so sodelovala različna društva: Naše 
vasi Tipana, Planinsko društvo Benečije in 
društvo Od-meje, na slovenski strani pa KD Stol 
– sekcija Ohranimo Robidišče. Podboneški podž-
upan je Robediščanom ob tej priložnosti podaril 
dve pesniški zbirki, gostitelji pa so mu izročili koš 
in grablje. Omeniti pa je treba tudi to, da je prire-
ditev na skrajnem zahodnem obrobju Slovenije 
podprl tudi Slovenski svetovni kongres, ki že 
nekaj let spremlja napore odmaknjenih vasi ob 
meji. 
Vida Škvor, KD Stol – sekcija Ohranimo Robidišče

gan je nato 9. junija 1945 v Beogradu podpisal 
dokument, na osnovi katerega so bili med drugimi 
tudi ti kraji razdeljeni v dve coni: cono A pod 
Zavezniško vojaško upravo (ZVU) in cono B pod 
Vojaško upravo Jugoslovanske armade (VUJA). 
Okupacijski coni je ločevala tako imenovana Mor-
ganova črta.

Vklju~itev ameri{kih vojakov
V teh krajih so se poleg angleške VIII. armade 

in jugoslovanske vojske gibali tudi ameriški vojaki 
10. gorske divizije, vojaštvo 34. pehotne divizije, 
imenovane tudi Red Bull, ki je poleti 1945 začelo 
izvajati nadzor v coni A Julijske krajine ter 88. 
pehotna divizija, imenovana tudi Blue Devils, ki je 
imela nadzor v coni A od 3. oktobra 1945 do 15. 
septembra 1947. 

Vladavina guvernerjev
ZVU je sprva nameravala vzpostaviti “indirect 

rule”, posredno upravo (upravljanje prek domačih 
organov uprave kot v ostalih predelih Italije). Te-
žava je nastala, ker na slovenskih območjih ni 
bilo organov stare uprave. Ker pa ZVU ni hotela 
prevzeti organov ljudske oblasti, je 11. avgusta 
1945 s splošnim ukazom št. 11, ki je urejal krajev-
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GUVERNER BEATT (kleči drugi z desne) z lovci iz Bovca in Loga pod Mangartom. Foto: E. 
Trinka

DEMONSTRACIJE na trgu v Kobaridu. Foto: A. Rakušček

no upravo, uvedla “direct rule”, ne-
posredno upravo. V krajih, ki so bili 
naklonjeni Jugoslaviji, so ljudje od-
klanjali sodelovanje v upravi, zato so 
morali naloge predsednika v večini 
občin opravljati zavezniški častniki 
za civilne zadeve. Zanje se je upora-
bljal tudi naziv guverner. 

Pomembnej{e zna~ilnosti 
tega obdobja

ZVU je vsaj delno upoštevala ena-
kopravnost jezikov. Druge pomemb-
nejše pridobitve pa se vežejo tudi na: 

šol. Na socialnem področju je ZVU 
uspelo aktivirati pokojninske sklade 
in blagajne ter zagotoviti plačevanje 
pokojnin, invalidnin in raznih pod-
por. Za to obdobje pa so bile značil-
ne tudi demonstracije, s katerimi so 
prebivalci Bovškega in Kobariškega 
izražali svoje nestrinjanje s postopki 
ZVU in željo po priključitvi k Jugo-
slaviji.  

Kontrolna mesta
Za prehod Morganove črte so lju-

dje v Julijski krajini potrebovali oseb-

vključitev določenega števila Sloven-
cev v policijsko službo, svobodo ti-
ska, zborovanja in političnega zdru-
ževanja ter vzpostavitev slovenskih 

ne izkaznice. Rapalsko mejo, ki je 
ločila cono B Julijske krajine od Ju-
goslavije, je bilo mogoče prestopiti le 
s posebnimi dovoljenji, za prehod 

čez zahodno mejo cone A Julijske 
krajine v Italijo pa so bila vpeljana 
posebna potna dovoljenja. Zavezniki 
so v coni A postavili tudi posebna 
stražarska ali kontrolna mesta oziro-
ma “check posts” ob Morganovi črti 
in v njeni bližini. Mesta so bila ošte-
vilčena.

V {olstvu je {kripalo
V šolstvo je ZVU vpeljala sistem, 

ki je temeljil na italijanskih zakonih 
izpred 8. septembra 1943. Učni pro-
gram slovenskih je bil enak progra-

mu italijanskih šol. Izločeni so bili 
deli, ki jih je navdihoval fašizem. Na-
tisnjeni so bili slovenski učbeniki, ki 
pa jih večina učiteljev ni želela upo-

rabljati. Na področju šolstva na obeh 
straneh do konca zavezniške uprave 
ni prišlo do plodnega sodelovanja.

Gospodarski posegi
Na slovenskem delu ozemlja cone 

A gospodarskih posegov ZVU ni bilo 
čutiti, če izvzamemo delno obnovo 
prometnih zvez in delno obnovo v 
vojni porušenih naselij. Ceste in mo-
stove (na Bovškem 7) je ZVU dokaj 
hitro obnovila. Najpomembnejši go-
spodarski poseg v naših krajih je 
bila obnova porušenih naselij, med 

Utrinki

katerimi so bili Strmec, Stanovišče, 
Žaga, Čezsoča, Svino in zaselek Foni. 
Obnovo je ZVU zaupala različnim 
podjetjem.

OBISKALI SMO 
STOLETNO SUZANO  
Bukovski Vrh – Vsak dan ni nava-
den dan. Še posebej, če nekdo pra-
znuje stoti rojstni dan. Tega je doča-
kala tudi Suzana Kuštrin iz Buko-
vskega Vrha, ki smo jo ob njenem 
visokem jubileju obiskali tudi učenci 
in učiteljici s Podružnične šole 
(PŠ) Šentviška Gora. Nesli smo ji 
nekaj darilc, ki smo jih sami izdelali, 
največje izmed njih pa je bila velika 
papirnata sončnica, kamor smo na-
pisali naše želje za stoletno Suzano. 

Ko smo prispeli, smo ji najprej zape-
li pesem Vse najboljše, tej pa doda-
li še naš repertoar ljudskih; med 
drugim tudi Janez Kranjski Janez, 
ker smo izvedeli, da ji je pesem zelo 
pri srcu. In ker Suzana kljub letom 
še vedno zelo rada zapoje, se nam 
je z veseljem pridružila. Kasneje 
smo ji prebrali še želje, ki smo jih 
napisali na sončnico. Z njimi smo ji 

zaželeli, da: • bi bila zdrava in da bi 
se hitro pozdravila, če bi bila slučaj-
no kdaj bolna • ne bi preveč kašlja-
la • bi lahko šla še kaj ven • bi jo 

pozimi ne zeblo • bi  še naprej rada 
in tako lepo pela • bi bila vesela in 
da bi se dobro imela • bi imela 
družbo in veliko obiskov • ji ne bi bi-

lo dolgčas • še ne bi hitro umrla in 
da bi živela vsaj še 10 let.

Kasneje smo ji zastavili še nekaj 
vprašanj in tako izvedeli, da se je ro-
dila na Pečinah. Ko je bila otrok, roj-
stnih dni niso praznovali, pa tudi go-
dov ne. Takrat ni bilo daril, kaj šele 
torte. Prav tako ni bilo v navadi, da 
bi si ob osebnem prazniku voščili. 
Kot otrok ni imela niti punčke niti žo-
ge. V glavnem so se igrali tako, da 
so se skrivali in lovili. Njen tata je si-
cer znal narediti veliko stvari iz lesa, 
a ni imel časa, da bi izdelal igrače. 
Tudi šolo je obiskovala na Pečinah. 
Najbolj ji je bilo všeč branje in kot 
pravi, še danes rada kaj prebere. 
Poklica se ni izučila, saj je delala na 
kmetiji. Prve svetovne vojne se ne 
spominja in tudi druge ne pomni 
več. Nekoliko slabše se ji je v spo-
min zapisal tudi njen skorajšnji uso-
dni dan, ko jo je med grabljenjem 
zadela strela. Gospodinja Angela 
nam je povedala, da nogavic in rute STOLETNA SUZANA v krogu svojih najbližjih. Foto: iz družinskega albuma
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KONTROLNO MESTO ŠT. 51 v Kalu-Koritnici. Fotografijo hrani Goriški muzej

LJUDJE V BOVCU PRIČAKUJEJO PRIHOD MEDNARODNE RAZMEJITVENE KOMISIJE –  
Uro in pol po polnoči 16. septembra 1947 so v kraje nekdanje cone A že vkorakale čete jugoslo-
vanske armade, v drugi del cone A pa italijanske čete. Foto: M. Klavora

Dolo~itev meje med 
Jugoslavijo in Italijo

Večji del leta 1946 je bil v zname-
nju manifestacij, demonstracij in pi-
sanja resolucij, saj se je v tem letu 
odvijala pariška mirovna konferenca. 
Ta je na osnovi predlogov mednaro-
dne razmejitvene komisije, ki je bila 
v naših krajih marca in aprila 1946, 

Pobudo za razstavo o zavezni{ki voja{ki upravi v na{ih krajih, teme, ki se je slovenski zgodovinarji pove~ini izogi-
bajo, sta dala Zoran Ka{ca in Jani Kravanja `e leta 2003. Zamisel je bila zanimiva tudi za Zgodovinsko sekcijo 
Bovec, ki je kasneje kandidirala na enem od razpisov Veleposlani{tva ZDA v Sloveniji. Veleposlani{tvo je v 
za~etku leto{njega leta odobrilo finan~na sredstva za razstavo, del sredstev pa je prispevala tudi Ob~ina Bovec. 
Razstava je bila javnosti prvi~ prikazana 1. julija v trdnjavi Klu`e v sklopu prireditev ob bov{kem ob~inskem pra-
zniku. Odprtja sta se udele`ila tudi veleposlanika iz Zdru`enih dr`av Amerike in Velike Britanije. V prvi polovici 
septembra je bila na ogled tudi v galeriji Knji`nice Cirila Kosma~a Tolmin. Pri izvedbi projekta je zgodovinski del 
(zbiranje slikovnega in dokumentarnega gradiva, tekstov) prevzel domoznanski oddelek tolminske knji`nice, raz-
stavne panoje sta oblikovala in ra~unalni{ko obdelala Jani Kravanja in Davor Ga{per~i~.   

določila mejo med Jugoslavijo in Ita-
lijo. Ta meja je bila vključena tudi v 
mirovno pogodbo z Italijo, podpisano 
10. februarja 1947. Pogodba je začela 
veljati 15. septembra 1947. 16. sep-
tembra 1947 uro in pol po polnoči so 
v kraje nekdanje cone A že vkoraka-

le čete jugoslovanske armade, v dru-
gi del cone A pa italijanske čete.

Ljudje, ki so se v času druge vojne 
aktivno opredelili za boj na strani 
Osvobodilne fronte, so doživljali čas 
zavezniške uprave in življenja v coni 
A zavezniške uprave kot nadaljevanje 

boja za svobodo z novim sovražni-
kom. Večino prebivalstva, ki si je 
želela zgolj miru, pa je to obdobje 
vrednotila pozitivno, predvsem zara-
di izboljšanja gmotnega položaja in 
pridobitve materialnih dobrin, ki so 
v naše kraje prišle z zavezniki. Kljub 

temu so si ljudje želeli priključitve k 
Jugoslaviji. Čas ZVU je za večino  
prebivalstva predstavljal čas velikega 
pričakovanja. Vmesni čas.

Ksenija Krivec, domoznanski oddelek, 
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Utrinki

skoraj ni bilo več, ker jih je menda 
dobesedno scvrlo. Na vsakem če-
vlju je zazijala luknja. Takrat ji je ži-
vljenje rešil njen sin Darko, ki ji je 
dal umetno dihanje.
Slavljenko smo še vprašali, če je bi-
la kdaj na morju. Povedala nam je, 
da morja ni videla in da je bila najdlje 
od doma na Sveti gori. 
Seveda pa smo tako kot drugi tudi 
mi želeli izvedeli, kako moraš živeti, 
da dočakaš takšno starost. Natanč-
nega recepta seveda nismo izvedeli. 
Suzana pravi, da živiš toliko, kolikor 
ti je usojeno. In če ti jih je usojeno 
dočakati sto, potem jih boš dočakal. 
Izvedeli pa smo, da mora biti po nje-
nem mnenju “Človek priden, dela-
ven in pošten. Ne jamrat, ker nič 
ne pomaga, le potrpeti je treba.”
Po pogovoru  smo ji zapeli še nekaj 
pesmi. Ona pa nam je razdelila daril-
ca – paketke. Prav take, kot jih pona-
vadi pripravimo za sošolce, ko ima-
mo rojstni dan. Gospodinja Angelca 

nas je povabila še na okusno torto. 
Ker nas je nato čakala še pot nazaj 
na Goro, smo se morali posloviti. 
Pod oknom smo Suzani za slovo še 
eno zapeli. Med potjo na Goro smo 
razglabljali, kako je lahko dočakala 
toliko let. Mislimo, da najbrž zato, 
ker nikoli ni bila prav hudo bolna in 
ker je imela srečo, da ni umrla med 
vojnama in ker ji je Darko hitro dal 
umetno dihanje, ko jo je zadela stre-
la. Nekateri pa so prepričani, da je 
to tudi zato, ker ima okrog sebe veli-
ko svetih reči, ker je molila, pela na-
božne pesmi in ker še danes bere 
tovrstne knjige. 
Angelčina vnukinja Jana nam je ka-
sneje v šoli povedala, da je po na-
šem obisku Suzana  pripovedovala, 
da je bilo pri njej na obisku “puhno 
lepih otrok”. To gotovo pomeni, da 
smo jo z našim obiskom resnično 
razveselili.
Učenci PŠ Šentviška Gora in učiteljici 
Vlasta Sotenšek in Erika Laharnar

STOLETNO SUZANO KUŠTRIN IZ BUKOVSKEGA VRHA so obiskali tudi učenci PŠ Šentviška 
Gora, ki so ji pripravili pester repertoar ljudskih. In ker Suzana kljub letom še vedno zelo rada 
zapoje, se jim je z veseljem pridružila. Foto: arhiv šole

Zavezni{ka voja{ka uprava na Bov{kem in Kobari{kem 1945�1947
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Popotresna obnova v Po- 
so~ju obsega {tiri sklope: 
Log pod Mangartom, ob-
nova po potresu 2004, 
obnova po potresu 1998 
ter posamezni sklopi objek-
tov, kamor sodijo planine 
Kuhinja, Razor in Sleme 
ter Trg Golobarskih `rtev.

Skupno je tako v procesu obnove v različnih 
fazah �e nekaj manj kot 700 objektov iz raz-
ličnih faz. Popotresna obnova pa vključuje 

tudi mnoge dodatne investicije, ki prina�ajo večjo 
kakovost bivanja. Med največjimi posegi sta zagoto-
vo Log pod Mangartom (celovita komunalna ureditev 
vasi s čistilno napravo) in Trg Golobarskih �rtev (ce-
lovita ureditev trga z odvodnjavanjem).

Stanje na stanovanjskih objektih
Večina stanovanjskih objektov je trenutno v fazah 

projektiranja in pridobivanja gradbenih dovoljenj. 
Tako bosta naslednji fazi predvsem zaključevanje 
financiranja obnove oziroma gradnje stanovanjskih 
objektov ter sama gradnja.

Izbira projektantov
Na razpis za projektante in izvajalce del, ki je 

potekal marca letos, se je odzvalo skupaj 28 projek-
tantov in 21 izvajalcev gradbenih del. Upravičence 
do dr�avne pomoči v Dr�avni tehnični pisarni (DTP) 
napro�ajo, da si izberejo projektante, ki so manj 
zasedeni � saj bo tako delo pri projektiranju steklo 
hitreje. Informacije o tem, kateri projektanti imajo �e 
proste kapacitete, lahko dobite na informacijskem 
telefonu 041-390-229 ali v DTP: 05/ 38-83-028.

Dose�ki popotresne obnove 2006
V teh mesecih bodo predvidoma zaključena dela 

na planini Kuhinja, kar je vsekakor ena izmed po-
membnih pridobitev za Zgornje Posočje. Obnova 
objektov in infrastrukture prina�a predvsem razvojne 
prilo�nosti. Med pomembnimi dose�ki je tudi osnova 
za začetek del na infrastrukturi v Logu pod Mangar-
tom � vas bo v okviru dr�avne pomoči pridobila 
celovito komunalno ureditev in čistilno napravo. 

Obdobje po potresu 2004 je bilo intenzivno pred-
vsem na področju projektiranja. Poleg tega pa je 
bilo po potresu 2004 izvedenih 52 ru�itev, 26 novo-

gradenj in 464 dimnikov in streh. Izpeljani sta bili 
tudi dve ključni organizacijski nalogi � izbrani izva-
jalci in projektanti na javnem razpisu, vpeljan pa je 
bil tudi dodaten zunanji nadzor nad potekom obnove. 
Slednjega izvaja Zavod za gradbeni�tvo Slovenije 
(ZAG). Dr�avna tehnična pisarna tako ZAG redno 
obve�ča o poteku del na konkretnih objektih, nad-
zorniki pa potem naključno izbirajo posamezne objek-
te za pregled.

Finančni izračuni za 
obnovo posameznih objektov

Po projektiranju in pridobitvi dovoljenj sledita fi-
nančni izračun in začetek gradnje stanovanjskih 
objektov upravičencev do dr�avne pomoči po potresu 
2004. Trenutno �e potekajo zadnja usklajevanja med 
Stanovanjskim skladom RS, Ministrstvom za okolje 
in prostor ter DTP-jem za postopek priprave finančnih 
obračunov.

OBNOVA V LOGU POD MANGARTOM
Obnova v Logu pod Mangartom je v polnem teku 

� tako pri stanovanjski gradnji kot pri pripravah na 
urejanje infrastrukture. Vas bo dobila čisto novo 
osnovo za bolj kakovostno bivanje. Vlada RS bo v 
okviru proračuna financirala tako osnovne infrastruk-
turne ureditve kot nadgradnjo komunalnega omre�ja 
s sodobno čistilno napravo. V mesecu oktobru je 
Občina Bovec na podlagi javnih razpisov podpisala 
pogodbi z izbranima izvajalcema � Vegrad d. d. Ve-
lenje za izvedbo čistilne naprave in varovalnega zidu 
ter Primorje d. d. Ajdov�čina za izvedbo komunalnih 
naprav. Skupna vrednost infrastrukturnih ureditev bo 
zna�ala 633 milijonov tolarjev, zaključek del pa je 
predviden avgusta naslednje leto.

Izvedena nujna predhodna dela
V sklopu izvedbe del so v Logu pod Mangartom 

�e izvedena nekatera nujna predhodna dela (izvedba 

teh del je vezana na usklajevanje izvedbe mostu čez 
Predelico in izvedbe stanovanjskih nadomestnih hi�). 
Tako so bili urejeni platoji za izvedbo nadomestnih 
gradenj stanovanjskih objektov skladno s pogoji Stro-
kovnega odbora za plazove zaradi zagotovitve po-
trebne kote pritličja objektov. Izvedena je bila �e 
komunalna oprema v območju premostitve Predelice 
in opravljena prestavitev komunalne opreme zaradi 
izvedbe nadomestnih gradenj.

Dela v okviru komunalne ureditve
V okviru komunalnih ureditev bodo potekala na-

slednja dela: ureditev vodovoda, kanalizacije, dela 
na elektroomre�ju ter izvedba dostopnih cest do 
novih objektov in priključkov. Dela na čistilni napravi 
s 300 enotami pa vključujejo izvedbo zunanje ure-
ditve vključno z varovalnim zidom, izvedbo objekta 
(s črpali�čem, z iztokom z laguno in vso potrebno 
tehnolo�ko opremo) ter celotno upravljanje objekta 
v času poskusnega obratovanja, ki vključuje �olanje 
bodočega upravljavca in izvajanje prvih meritev vse 
do pridobitve uporabnega dovoljenja.

Stanovanjski objekti
Prva faza izgradnje nadomestnih stanovanjskih hi� 

je bila zaključena v septembru 2003 s primopreda-
jo �tirih novozgrajenih objektov. Trenutno je v teku 
druga faza izgradnje stanovanjskih objektov � za en 
objekt je v izdelavi projektna dokumentacija, za �tiri 
objekte poteka podpis pogodb za izvedbo del in za-
gotovitev virov financiranja, �est objektov pa je v 
gradnji. Vseh teh petnajst stanovanjskih objektov je 
nadomestnih zaradi ogro�enosti na prej�njih lokaci-
jah. Ru�itve starih stanovanjskih objektov potekajo 
skladno z napredovanjem drugih del (izvedba novega 
mostu čez Predelico, izvedba nadomestnih stano-
vanjskih objektov �) in po terminskem načrtu. 

Besedilo pripravila Špela Polak, Pristrop d. d.

Informacijski telefon za popotresno obnovo v Posočju: 041-390-229.

Popotresna obnova

SLOVESNI PODPIS POGODBE med Občino Bovec in izvajal-
cema del na infrastrukturi v Logu pod Mangartom. Foto: Car-
men Leban

Pla~ana objava
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Triglavska ro�a � 
drobne kapljice Zlatorogove krvi

V  svojem pohlepu je človek lovec streljal na 
belega gamsa z zlatimi rogovi, da bi se po-
lastil njegovih zakladov. Iz drobnih kapljic 

krvi je zrasla čudežna cvetlica – triglavska roža. 
Njeni cvetovi in srebrni lističi so ozdravili Zlatoro-
ga, ki je nato v besu lovca pahnil v prepad in uni-
čil svoje vrtove. V tej bajki je poudarjena poveza-
nost med človekom in naravo. Narava je človeku 
prijazna, če je človekov odnos do nje spoštljiv. Ko 
prekrši vsa pravila, se mu narava maščuje in hkra-
ti zbere dovolj moči, da iz smrtnih kapelj krvi 
vzbudi v sebi novo življenje. Pravljica o Zlatorogu 
in triglavski roži je vez s preteklostjo, njena nara-
vovarstvena simbolika pa opozorilo za prihod-
nost.

“Filozofska ro`a”
Na naših tleh je triglavsko rožo pred več kot 

dvesto leti na pobočjih Triglava prvi našel naravo-
slovec Balthasar Hacquet. Ker je mislil, da je od-
kril novo, še neopisano vrsto, jo je poimenoval po 

Triglavska ro`a (Potentilla nitida) nas spominja na eno od najlep{ih slovenskih pripo-
vedk, na bajko o Zlatorogu, iz katere dihajo son~ne planine in iz katere zveni vsa bujna 
ljudska domi{ljija iz pastirskih ~asov. 

naši najvišji gori. V latinskem imenu 
na žalost zaradi imenoslovnih 
pravil ni obdržala Hacqueto-
vega imena, mi pa smo še 
vedno ohranili pridevnik 
triglavska. Matjaž Kme-
cl je v uvodnem eseju 
k fotografski monogra-
fiji Luke Pintarja Rože 
na Slovenskem zapisal, 
da imamo Slovenci vsaj 
dve filozofski roži: tren-
tarski grintavec in trigla-
vsko rožo.

Redki cvetovi 
v vrtu so le bled odsev

Triglavska roža je blazinasta, ble-
ščeče srebrno dlakava rastlina s trojnatimi 
listi in razmeroma velikimi, rožnato rdečimi cve-
tovi. Razširjena je na sončnih straneh jugozaho-

dnih in jugovzhodnih 
Alp in v zahodnih Ape-
ninih. Pri nas je pogo-
sta zlasti v Julijskih Al-

pah, v Kamniško-Savinj-
skih Alpah raste le na 

Grintavcu in na Storžiču, v 
Karavankah pa na Kepi in na 

Vrtači.
V Juliani je triglavska roža “prišla 

pač do mnogo obetajočih, razraslih, strnjenih 
listnatih blazin, do cvetenja pa še ne”, kar je ugo-
tovil že Julius Kugy. Redki cvetovi v našem edi-
nem alpskem botaničnem vrtu so le bled odsev 
“ene najlepših in najbolj živobarvnih gorskih cvetic”. 

dr. Nada Praprotnik, muzejska svetnica, vodja Kustodi-
ata za botaniko in vodja alpskega botaničnega vrta Julia-
na, Prirodoslovni muzej Slovenije

TRIGLAVSKA ROŽA – Da bi se polastil 
njegovih zakladov je pohlepni lovec 

streljal na belega gamsa z zlatimi 
rogovi. Iz njegovih kapljic krvi je 

zrasla čudežna cvetlica, katere 
cvetovi in srebrni lističi so 

ozdravili Zlatoroga. Ta je nato 
lovca v besu pahnil v prepad 
in uničil svoje vrtove. Foto: 
Ciril Mlinar

�Bele `ene so ga naredile neranljivega: ~e ga je strelec zadel, je iz njegove krvi, pa naj je kamor koli 
padla, izrastlo ~udovito zeli{~e, imenovano ~ude`ni balzam ali triglavska ro`a. Ako je Zlatorog pou`il 
le en list tega zeli{~a, je takoj ozdravel, pa najsi ga je lovec zadel v samo srce.� 
(Jakob Kelemina: Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva.)

Utrinki

ITALIJANSKI [OLARJI 
ODKRIVALI LEPOTE PARKA
Trenta – Informacijsko središče 
Triglavskega narodnega parka 
(Info središče TNP) – Dom Trenta 
vsako leto gosti več šolskih skupin iz 
Italije. Večdnevni program parka, ki 
se ga je letos udeležilo 140 italijan-
skih osnovnošolcev in srednješolcev, 
je vključeval ogled Info središča 
TNP, vodenje po Soški poti, lutkov-
no predstavo Krivopetnice in Zlato-
rog v izvedbi zaposlenih v Info sredi-
šču TNP ter posebne programe gle-
de na usmerjenost srednjih šol. 
Mladi večinoma prihajajo iz urbane-
ga okolja Italije in v Sloveniji spozna-
vajo prvobitnost narave, krajine in 
kulturne dediščine. Namen progra-
ma je mlade seznaniti z življenjem in 
delom v dolini Trente in jim omogo-

čiti doživljanje narave - živalstva in 
rastlinstva ter kulturne dediščine, 
kar je v primorski alpski dolini Trente 
zaradi blagega podnebja posebno 
doživetje tudi v jesenskih in zimskih 
mesecih. Za skupine dijakov iz kme-
tijske šole, ki parkovno središče obi-
skujejo že tradicionalno, vključuje 
program tudi poznavanje živinoreje 
in predelave mlečnih izdelkov, po-
znavanje ekološkega kmetovanja ter 
povezanost naravovarstva s kmetij-
stvom. V programe so vključeni tudi 
domačini doline z vodenjem po ovčji 
kmetiji, članice Društva podežel-
skih žena pa poskrbijo, da mladi 
dnevno dobijo svež kruh.    
Za Dom Trenta in dolino je tovrstna 
ponudba pomembna predvsem za-
radi podaljšanja relativno kratke po-
letne sezone obiska. Novost pri 
strokovnih vodenjih po Soški poti je 

V INFO SREDIŠČU TNP V TRENTI BODO Z NOVIMI VSEBINAMI IZOBRAŽEVALNIH PROGRA-
MOV NADALJEVALI TUDI V PRIHODNJE – V pripravi so že posebni programi za predšolske 
in osnovnošolske otroke z ogledom razstavnih prostorov središča in sprehodom po poti Kri-
vopetnic, dobrih belih žena z naprej obrnjenimi petami, ki so domačinom prinašale mir, srečo 
in zdravje. Foto: arhiv TNP
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P ot začnemo pred Podružnično  
 šolo Smast, od koder se po 
asfaltirani cesti – gre pravza-

prav za znano Evropsko pešpot E 7 
– strmo vzpenjamo proti vasi Libu-
šnje. Ob cesti vidimo številne majhne 
kapelice, ki so jih posamezniki veči-
noma zgradili v zahvalo za srečen 
povratek s fronte, in senike s hlevi, 
za gradnjo katerih so ljudje upora-
bljali vojne ostaline s krnskih pobo-
čij. Na Libušnjah, kjer je mali Simon 
obiskoval prvi razred osnovne šole, 
se povzpnemo na grič s cerkvijo sve-
tega Duha, v kateri je prejel vse za-
kramente od krsta do birme in leta 
1867 pel novo mašo, preden je šel za 
kaplana v Kobarid. Slike križevega 
pota v njej so delo slikarja Ivana 
Groharja.

Kjer so pastirji tolminskega 
grofa gnali volovsko ~redo

Pot nadaljujemo po cesti skozi 
zgornjo vas, Gregorčič pa jo je tudi 
sam velikokrat prehodil, ko je še kot 

Po Gregor~i~evi pe{poti
V letu, ko praznujemo 100. obletnico smrti pesnika Simona Gregor~i~a, je iz sma{ke podru`nice 
kobari{ke osnovne {ole, ki nosi ime Gori{kega slav~ka, pri{la pobuda za ureditev Gregor~i~eve 
pe{poti. V na~rtih imajo tudi izdajo vodnika, ki naj bi obiskovalce popeljal po tej u~ni poti.

Utrinki

PRED GREGORČIČEVO ROJSTNO HIŠO V VRSNEM so se zbrali učenci ter njihovi učitelji iz podružničnih šol kobariške osnovne šole. Foto: 
Špela Kranjc

predstavitev tehnične dediščine: riže 
za spravilo lesa iz strmih pobočij v 
dolino in žage venicijanke, edine 
ohranjene na Tolminskem. Ker je 
namen parkovnega informacijskega 
središča promocija narodnega par-
ka ter varstva narave in kulturne de-
diščine, se bodo podobni izobraže-
valni programi z novimi vsebinami 
nadaljevali tudi v prihodnje. V Info 
središču TNP v Trenti tako pripravlja-
jo posebne programe za predšolske 
in osnovnošolske otroke z ogledom 
razstavnih prostorov središča in 
sprehodom po poti Krivopetnic, do-
brih belih žena z naprej obrnjenimi 
petami, ki so domačinom prinašale 
mir, srečo in zdravje. Novost progra-
ma bodo tudi učni delovni listi, ki jih 
bodo otroci izpolnjevali, se ob njih 
učili in se zabavali.
Tina Markun, TNP

ZA “ISKRENJE” SO 
POSKRBELI GASILCI 
Bovec – Poveljstvo Gasilske zveze 
Bovec (GZ) je v mesecu požarne 
varnosti v sodelovanju s podjetjem 
Iskra Bovec pripravilo veliko gasil-
sko-reševalno vajo Iskra 2006. Vaje 
smo se lotili z namenom, da preizku-
simo usposobljenost in pripravlje-
nost gasilcev ter gasilske tehnike in 
opreme za gašenje ob morebitnem 
gašenju velikega požara ter sočasno 
preizkusimo še usklajenost in nena-
zadnje vodenje velike intervencije.

Poleg naštetega je zelo pomembno, 
da se gasilci seznanijo z nevarnost-
mi in samo lokacijo podjetja, pristo-
pom gašenja in reševanja, preizku-
som uporabe požarne vode ter ne-
nazadnje skupnega sodelovanja 
med samo intervencijo. V vaji, ki 

ISKRILO NAJ BI SE V ISKRI – V gasilsko-reševalni vaji je sodelovalo 85 gasilcev z 18 gasil-
skimi vozili. Foto: arhiv GZ Bovec
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otrok obiskoval šolo ter nedeljske in 
praznične maše v libušenjski cerkvi, 
kjer je župnikoval njegov stric. Cesta 
se pod strmim pobočjem Kurnika 
počasi dviga, od nje pa se odcepi 
Volovska pot. Po njej so nekoč pastir-
ji tolminskega grofa gonili volovsko 
čredo na Volovsko drago pod Kr-
nom.

Gregor~i~eva rojstna hi{a
Ko prispemo na Vrsno, se za prvi-

mi hišami znajdemo na majhnem 
vrsenskem placu s spomenikom, ki 
so ga postavili v spomin na padle in 
umrle internirance v drugi svetovni 
vojni. Če bi pot nadaljevali, bi po eni 
uri dosegli vas Krn in nato planino 
Kuhinja, na kateri so okoliški kmetje 
poleti pasli živino in sirarili. Z vrsen-
skega placa zavijemo desno, kjer se 
po ozki ulici sprehodimo do Gregor-
čičeve rojstne hiše. Na Pomolčevem 
doru (dvorišču) lahko izvemo veliko 
o hiši, kjer je danes urejen muzej, in 
Šimnu, obiskovalcem pa je na voljo 
tudi okrepčevalnica.

Gregor~i~ev slap je 
le eden izmed enajstih

Vrnemo se na cesto, kolovoz pa 
nas mimo vaškega korita pripelje na 

rob vasi, na razgledno točko Knik. 
Pred nami se odpre pogled na Mrzli 
vrh, Sleme, Krnski krog in vas Krn, 
poleg tega pa vidimo še 88-metrski 
Gregorčičev slap. Sicer se pod Vr-
snom stekajo trije potoki, v spodnjem 
toku z imenom Volarnik ali Volarija. 
Imajo zelo velik in neenakomeren 
strmec, nastalo pa je kar enajst sla-
pov, visokih od deset in 104 metrov. 
Če je Gregorčičev slap najbolj znan, 
pa je najvišja Brinta. Nato se vrnemo 
do vaškega korita in pri njem zavije-
mo levo na nižjo pot, po kateri pri-
demo na Črešnje. Poleg pesnikovega 
doprsnega kipa na tem griču stoji 
mogočna hiša, ki so jo zgradili po 
priključitvi Primorske k Sloveniji. 
Sprva so mislili, da bo v njej potekal 
pouk, vendar je zaradi premajhnega 
števila otrok nikoli niso uporabljali v 
šolske namene. V jasnem vremenu 
lahko uživamo v razgledu na dolino 
Soče od Tolmina do Kobarida, obkro-
žajo pa nas vrhovi Stola, Matajurja, 
Kuka in Kolovrata ter pogorji Krna in 
Kanina.

Sledimo markacijam 
z likom slav~ka

Spustimo se do najbližje hiše in se 

mimo kapelice začnemo spuščati po 
poljih, travnikih in pašnikih proti se-
lški gmajni. Lepa pot prečka Bukov-
je, kjer je Simonova mati začutila, da 
je na poti njen drugi otrok, in kmalu 
prispemo na asfaltirano cesto. Na 
razpotju, ki označuje odcep za vas 
Selce, nadaljujemo pot proti vasi Ka-
mno. Čez kakšnih 50 metrov s ceste 
zavijemo na označeno stezo ter po 
gozdu, pašnikih in senožetih spre-
mljamo zanimive markacije, lesene 
ploščice z likom slavčka. Po tej poti 
so še pred 30 leti nosili pokojnike na 
pokopališče pri cerkvi Svetega Lo-
vrenca ali pa so jo le uporabljali za 
obiskovanje njihovih grobov. Po ozki 
stezi se spustimo do struge Suhega 
potoka, nadaljujemo pot najprej po 
stezi, kasneje pa po kolovozu. Preč-
kamo gozd, nekaj travnikov in pašni-
kov, nato pa po opuščeni stezici pri-
spemo na glavno pot, ki se vzpenja 
na grič s cerkvijo Svetega Lovrenca. 
Na pokopališču je tudi Gregorčičev 
grob z marmornim nagrobnikom po 
motivu čolnarja iz ene od njegovih 
pesmi.

Sicer pa cerkev Svetega Lovrenca 
trenutno prenavljajo, pri čemer so 
moči združile Krajevna skupnost 

(KS) Ladra-Smast-Libušnje, KS Vr-
sno, Občina Kobarid in Župnija Li-
bušnje. Betonirali pa so že pot, ki se 
proti cerkvi odcepi z občinske ceste 
Kamno–Ladra. Ozka cesta nas med 
polji in travniki vodi nazaj proti vasi 
Smast, kjer tudi zaključimo našo kro-
žno pot po stopinjah Goriškega slavč-
ka.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

INFOFLE[: 
• Pot je primerna tudi za najmlaj{e,

saj smo jo prehodili s 70 otroki iz 
{tirih podru`nic O[ Simona 
Gregor~i~a Kobarid: Podru`ni~na 
{ola (P[) Smast, P[ Dre`nica, P[ 
Breginj in P[ Livek.

• Odrasli bodo za pot potrebovali  
 dobre tri ure.
• Najni`ja to~ka Gregor~i~eve 

pe{poti je vas Smast (235 m), 
najvi{ja pa vas Vrsno (616 m).

• Zaradi vetra � predvsem na raz- 
 glednih to~kah � tudi na son~en  
 dan priporo~amo kak{no toplej{e  
 obla~ilo. 

VIR:
• OŠ Simona Gregorčiča Kobarid (2006).
 Gregorčičeva pešpot: vodnik po učni poti  
 (osnutek)

Utrinki

smo jo izpeljali konec oktobra, je 
sodelovalo 85 gasilcev z 18 gasilski-
mi vozili iz GZ Bovec, Prostovoljne-
ga gasilskega društva (PGD) 
Kranjska Gora, PGD Kobarid, 
PGD Tolmin, iz sosednje Italije pa 
tudi enote CZ in PGD Žabnica 
(Camporosso).

Na koncu vaje je sledil postroj vseh 
sodelujočih enot ter analiza vaje. 
Sodelujoči gasilci so se v njej izka-
zali kot dobro usposobljeno moštvo. 
Vsa tehnika in hidrantno omrežje v 
podjetju sta delovala brezhibno, do-
bri pa so bili tudi dostopi za gasilska 
vozila. Edini negativni pokazatelj va-
je je bil pretok vode v hidrantnem 
omrežju, ki je bil premajhen za pol-
njenje gasilskih vozil, ki bi ob izda-
tnem gašenju potrebovala veliko ko-
ličino pretoka vode. Zato bi morali 
ob morebitnem večjem požaru več 
uporabljati podzemne požarne baze-
ne ter delovati z motornimi brizgal-
nami. 

Prisotne sta poleg poveljnika GZ 
Bovec nagovorila tudi župan občine 
Bovec Danijel Krivec in predstavnik 
podjetja Iskra Bovec Robert Tram-
puž, ki sta v svojih nagovorih pohva-
lila uspešno izvedeno vajo ter na 
koncu izrazila željo po dobrem na-

daljnjem sodelovanju.
Miro Bozja, vodja vaje in poveljnik GZ 
Bovec 

INTENZIVNEJ[A PRIPRAVA 
NA REGIJSKI GASILSKI KVIZ
Breginjski kot – V minulem letu sta 
Gasilska zveza (GZ) Kobarid in 
GZ Bovec prvič izpeljali tabor, na-
menjen gasilski mladini, ki je potekal 
v Podbeli. Po lanskoletnih dobrih iz-
kušnjah in želji mladih, da tak tabor 
ponovimo, smo se mentorji prej 
omenjenih zvez ponovno odločili za 
izvedbo tabora, namenjenega gasil-
ski mladini. 

Letošnji drugi tabor je potekal pred-
zadnji vikend v septembru v obno-
vljeni  karavli v Breginjskem kotu. Ta-
bora so se udeležili mlajši in starejši 
pionirji ter mladinci iz prostovoljnih 
gasilskih društev (PDG), ki delujejo 
pod okriljem omenjenih GZ. Pouda-
rek letošnjega gasilskega tabora je 
bil na intenzivnejši pripravi na regij-
ski gasilski kviz, ki bo v Ajdovščini. 
Priprave so potekale v okviru različ-
nih delavnic, kjer so se mladi sezna-
nili z osnovami prve pomoči, gasil-
skimi orodji in opremo ter preizkusili 
splošno znanje. Poleg priprav na 
kviz je bilo na taboru poskrbljeno tu-

di za športne igre, obisk Breginjske-
ga muzeja in za spoznavanje življe-
nja v Breginju nekoč.

Tabor se je zaključil v nedeljo s pri-
kazom praktične vaje, ki so si jo 
ogledali tudi predsednik GZ Bovec 

Edi Melinc, predsednik GZ Kobarid 
Darko Gregorčič in poveljnik GZ 
Kobarid Marijan Stres. Omenjeni 
vodilni predstavniki GZ so prikaz 
praktične vaje ocenili kot dobro izve-
deno, prav tako pa so izrazili zado-
voljstvo nad izpeljanim taborom in 

DRUGI MLADINSKI GASILSKI TABOR – Pristop dela na taboru zahteva prilagajanje posame-
znika na delo v skupini in odgovornost, kar je v gasilskih vrstah zelo pomembno. To pa je tudi 
priložnost za druženje in nagrada mladim gasilcem za njihovo dejavno delo med letom. Foto: 
arhiv GZ Bovec 

Vsi na zrak za zdrav korak
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Velika pri~akovanja se niso uresni~ila
Kot smo letos `e velikokrat omenili, je prvi vlak po Bohinjski progi prisopihal pred sto leti. @ivljenje 
se je spremenilo `e med samo gradnjo proge in tudi po njej: v nekaterih stvareh na bolje, v drugih 
na slab{e. Enim je prinesla zaslu`ek, drugim pogubo.

Gradnja proge je v dolino pri-
nesla velik nemir. Hiter in 
velik pritok ljudi iz vseh stra-

ni, domačih in tujih, je med tukajšnje 
prebivalstvo vneslo velike spremem-
be. V Soči so poročali o številnih ne-
soglasjih med tujci in domačini. 

Dopisnik iz Svete Lucije je takole 
poročal o vzrokih, ki so sprožili pre-
tep v gostilni Mikuž: “… Gostilničar 
je opozoril na lep način vso družbo 
(sestoječo iz vladnih inženirjev in 
onih Redlichove tvrdke), da je policij-
ska ura in da z ozirom na zakonite 
naredbe glavarstva in občine ne sme 
dati več pijače. A nekateri gospodje 

se presneto malo menijo za naredbe 
gospodske, ko brezpogojno zahtevajo 
od gostilničarja pijače po policijski 
uri.” (Soča, 19. 8. 1905)

Poročali so tudi o krajah: “… V. 
Keber, mesar v Grahovem, je nazna-
nil policiji, da je neki železniški de-
lavec Lorenzoni iz Tridenta šel okoli 
svojih tovarišev ter kasiral denar za 
meso, katero jim je dal mesar. Loren-
zoni ni imel od mesarja za to nika-
kega pooblastila. Tako je nabral sle-
par K 136,96, potem pa pobegnil …” 
(Soča, 24. 9. 1904)

So pa inženirji s seboj prinesli tudi 
nov način zabave in sprostitve. Ma-
rija Rutar je zapisala, da so na Braj-
di postavili igrišče tenisa, ki ga je 
uporabljala tudi tolminska gospoda 
obeh spolov, še posebej učiteljice.

[tevilne nezgode
Gradnja proge je bila vse prej kot 

lahka: “… Jekleni svedri so posnema-

li kožo z golih rok. Delo niti za tre-
nutek ni ponehalo. … Stotere roke so 
vihtele kramp, zasipale prepade, vr-
tale predore. … Zdaj pa zdaj so se 
dvignili modri oblački eksplozij. Neka 
mina je ubila tri kamenarje. … Ritem 
dela je odmeval od jutra do večera, 
včasih še dolgo v noč. Razlegalo se je 
vpitje palirjev. Zdaj pa zdaj bolestni 
krik delavca, ki mu je zmlelo prste. 
Teklo je vino, tekla je kri. Dolina se 
je tresla v drhtavici slasti in bolečine, 
dolina je živela.” (France Bevk, Že-
lezna kača)

V časopisu Soča so stalno poroča-
li o raznih nezgodah, ki so nastajale 
pri gradnji: “17 letni laški delavec v 
Grahovem L. Manzini je nesel vrečo 
cementa čez progo, po kateri na ma-
li železnici prevažajo material. Žele-
znica je tekla tiho, delavec se ni ozrl 
na nobeno stran. Strojevodja je videl 
nevarnost, ko je bilo že prekasno, ko 
ni mogel več vstaviti stroja. Ubogega 

delavca je zmečkalo in razmesarilo 
na strašen način. Orožniki so nazna-
nili nesrečo okr. sodniji v Tolminu.” 
(Soča, 24. 9. 1904)

Članek z naslovom Nesreča pri bo-
hinjski železnici je poročal: “Dne 13. 
t. m. zjutraj ob 6 in pol so šli delavci 
na delo v velik kamnelom. Korakali 
so proti vrhu kamneloma, kar je je-
dnemu spodrsnilo, ker so bile tla 
opolzka vsled dežja, ter je zletel z vr-
ha dol kakih 14 m globoko in padel 
na glavo. Vsa glava se mu je razcepi-
la, kar na mestu je bil mrtev. Pokoj-
nik se imenuje Alojzij Vinkler, doma 
z Lokvij, star 20 let.” (Soča, 15. 10. 
1904)

“Pri Sv. Luciji se je zgodila zopet 
nesreča. V kamnelomu tvrdke Redlich 
& Berger je zadel material ob eksplo-
ziji delavca M. Mišiča, ga vrgel na tla 
ter mu polomil obe nogi.” (Soča, 10. 
12. 1904)

Pri težki gradnji proge je veliko 

Utrinki

BOHINJSKA PROGA je v stotih letih doživela že marsikaj. Med drugim poplavo, ki je pred 80 leti zalila vznožje viadukta v Bači. Foto: arhiv študij-
skega krožka Podmelška fara skozi čas

podporo pri izvedbi tovrstnih  projek-
tov tudi v prihodnje. Razmišljali so 
tudi, da bi v prihodnje takšen tabor 
izpeljali za celotno območje Zgor-
njega Posočja, saj želijo v svoje vr-
ste pritegniti tudi mlade gasilce, ki 
delujejo v okviru GZ Tolmin. 

Mentorji gasilske mladine se zave-
damo pomena mlajše generacije v 
gasilskih vrstah, saj je to tudi garan-
cija za pridobitev dobrih kadrov za 
organizacijske in operativne naloge 
v PGD. Pomembno se nam zdi tudi 
medsebojno povezovanje gasilskih 
društev v celotnem Posočju, saj to 
doprinese k boljšem sodelovanju in 
kakovostnejši medsebojni pomoči v 
kriznih situacijah. Sam tabor pa je 
odlična priložnost za navajanje mla-
dega gasilca na red in disciplino ter 
pridobitev novih teoretičnih znanj. 
Sam pristop dela na taboru namreč 
zahteva prilagajanje posameznika na 
delo v skupinah in odgovornost, kar 
je v gasilskih vrstah zelo pomemb-
no. Sicer pa je tabor hkrati prilo-
žnost za medsebojno druženje in 
spoznavanje ter nenazadnje nagra-
da mladim za njihovo dejavno delo 
med letom. 
Klavdija Stergulc, PGD Bovec
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delavcev zbolelo in se poškodovalo. 
Ob takem velikem številu ljudi se je 
pokazala potreba, da se poleg bolni-
šnice v Podbrdu, zgradi dodatna bol-
nišnica. Občina je železniškemu pod-
jetju za postavitev odobrila prostor 
nad sotočjem Soče in Tolminke. Že-
lezniško podjetje je kasneje, ko je 
železnica že začela obratovati, vse, 
kar je postavilo pri Tarči, prepustilo 
občini.

Danes vozi prvi vlak
“… Prikazal se je vlak s salonskimi 

vozovi. Lokomotiva je bila okrašena 
z zastavami in venci. V oknih so bili 
ljudje. Menda se s tem vlakom vozijo 
nadvojvode in ministri. Zgolj ljudje, 
ki jih nikoli ni bilo v tej dolini, a jo 
je njihova volja izorala, ugnetala uso-
de ljudi … Ivaniš je ko začaran strmel 
v vlak, ki je počasi, ko da otipava 
pot, drsel od predora do predora. To 
je torej?” (France Bevk)

V četrtek, 19. 7. 1906 je bil velik 
praznik za zavedne slovenske rojake. 
Ti so, da bi gostje vedeli, da se na-
hajajo na slovenskih tleh nekatere 
železniške postaje okrasili tako, da 
so kazale “narodno lice”. Na teh po-
stajah so visele slovenske zastave; 
belo-modro-rdeča, govoril se je slo-
venski jezik, narod je hotel pokazati, 
kdo tu živi. Soča je poročala: “V Pod-
melcu so visele same narodne zasta-
ve; na bregu je bila Vodnikova slika 
z napisom ‘Živio slovenski narod’. 
Postaja Sv. Lucija – Tolmin je bila 
okrašena tudi z narodnimi zastava-
mi. Tudi občinski zastopi so se posta-
vili z narodnimi prapori. In celo re-
zervni stroj je bil odičen z narodnimi 
zastavami. … Bilo je navzoče na sto-
tine šolske mladine iz šol v bližini Sv. 
Lucije. Deklice z slov. zastavami. 
Ljudstvo več tisoč, ki je navdušeno 
pozdravljalo visoke goste. Vrtovec iz 
Tolmina je pripeljal s seboj več zastav, 
katere je porazdelil med župane in 
obč. odbornike, tam zbrane. Za slov. 
trebojnice na visokih drugih na ko-
lodvoru se je zavzel župan iz Sv. Lu-
cije gosp. Leban. … Pevci in pevke iz 
Tolmina so zapeli skupno z pevci iz 
Sv. Lucije prav krepko in precizno 
‘Slovenski svet’. (Soča, 21. 7. 1906)

Konec velikih pri~akovanj
“… Zadnji delavci so odšli, tudi 

barake so že razdrli. Le tu in tam 
ostanki, spomin na množico, ki je za 
kratko dobo tu živela. Po sredi doline 
je ležala proga. Predori, mostovi in 
nasipi, rezan kamen, kamen, ka-
men, ki se je zdel ko otrplo roganje. 

Dve železni črti, ki sta rezali dežele 
in jih spajali. Čakali sta, da zazveni-
ta in se razžarita pod kolesi. … Tiha 
samota grape je bila ranjena, v rano 
je bil vtisnjen pečat večnega nemira 
…” (France Bevk)

Prva velika pričakovanja, da bo 
železnica bistveno vplivala na življe-
nje domačinov, so se izkazala za 
nerealna. Res je gradnja domačinom, 
prav tako kot številnim delavcem iz 
drugih krajev, prinesla lep zaslužek, 
jim omogočila boljšo zvezo s svetom 

in kasneje prenekaterim zaposlitev. 
Prevzela je večino prometa po cestah 
in zmanjšala zaslužek obcestnim fur-
manskim gostilnam ter furmanov 
parizarjev (parizar = močan, lesen 
voz, v katerega je bilo vpreženih tu-
di po več parov konj in s katerimi so 
prevažali težka bremena), ki so do 
tedaj dnevno prevažali tovor iz Gori-
ce do Tolmina in od tam naprej po 
dolini Bače in Idrijce na Gorenjsko. 
In kot je zapisala Rutarjeva: “Tudi 
poštni postiljon, ki je dotlej dnevno 

vozil iz Tolmina skozi Ročinj in Kanal 
v Gorico, ni več trobil v svoj rog.” Že 
avgusta so skoraj v vsaki številki So-
če objavili kakšen članek, v katerem 
so se ljudje pritoževali nad neverje-
tno počasnostjo dostavljanja poštnih 
pošiljk: “Človek bi si mislil, da bode 
Bohinjska železnica hitreje vozila, 
nego prejšnji poštni voz korjola. Lju-
dje božji, to pa ni tako! Kar smo po-
prej dobivali v Tolminu po pošti zju-
traj do 9. ure, dobivamo sedaj popol-
dne, in kar smo dobivali prej popol-

NALAGANJE RANJENCEV NA VAGON – KOLERA na železniški postaji v Podmelcu. Foto: arhiv Zorke Kenda (povzeto iz knjige Življenje ob 
železni cesti)

Utrinki

Brskamo po preteklosti: @ivljenje ob tirih (3)
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Sončna nedelja sredi oktobra je v 
hribovsko vasico, ki jo številni pozna-
jo predvsem po siru Tolmincu, eko-
loškem kmetijstvu in Don Pierinovi 
komuni, zvabila veliko množico. 
Vzrok za obisk pa ni bil le lepo vre-
me, ampak predvsem praznovanje 
40. obletnice, odkar je v vas pripeljal 
prvi avto. Pogum za ta adrenalinski 
podvig je 15. novembra leta 1966 
zbral Vlado Šorli, za sopotnika pa 
vzel sina Hinka. Prevoziti ozko ma-
kadamsko pot ni bil mačji kašelj. 
Sekunda nepazljivosti bi bila lahko 
usodna in fičo bi se znašel v grapi 
Tolminke. 

Po 40 letih se je Šorli ponovno pri-
peljal s fičkom v Čadrg, kjer ga je z 
aplavzom pozdravila množica navzo-
čih, predvsem Čadržnov in njihovih 
potomcev. Že pred tem je tolminski 

Podobe preteklosti

40 let “fi~ota” v ^adrgu

PRVI FIČO V ČADRGU. Foto: Vlado Šorli

PO 40 LETIH. Foto: Mateja Kutin

župnik Silvester Čibej blagoslovil 
obnovljeno kapelico na Lajni, dr. 
Barbara Ivančič Kutin pa je predsta-
vila izsledke svoje raziskave o ledin-
skih imenih v Čadrgu. Praznovanje 
se je zaključilo z Županovo Micko v 
izvedbi Gledališke skupine Trenta.

Naj ob tem omenimo, da je za 
marsikoga tudi danes pot v Čadrg 
bolj ali manj adrenalinska. A tisti, ki 
se po tej poti pogosteje vozimo, smo 
je vajeni. Verjetno pa ne bom nikoli 
pozabila izjave nekega poklicnega 
šoferja, ki mi je ves zaprepaden re-
kel: “V Čadrg pa nikoli več!” Odgo-
vorila sem mu samo: “Kaj pa naj 
naredijo tisti, ki tam živijo?” Sicer pa 
je vsak, ki pride v Čadrg, navdušen 
nad tem, kar odkrije za devetimi ki-
lometri.
Mateja Kutin
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dne, prejmemo sedaj drugi dan zju-
traj. To je pa nezaslišano, to je pa 
naravnost škandal!” (Soča, 8. 8. 
1906)

Ve~jih vplivov na 
trajnej{i razvoj ni bilo

Zgrajena železniška povezava ni 
vplivala na trajnejši razvoj ozemlja v 
Baški grapi. V Klavžah je sicer nastal 
eden izmed prvih zgodnjih industrij-
skih obratov na Tolminskem. To je 
bila tovarna za izdelavo stavbnega 
pohištva na drobno in debelo, pod-
jetnika Antona Križniča. Prej so tu 
stali hiša, mlin, žaga in kozolec, po 
odkupu zemljišča pa so zgradili to-
varno. Leta 1908 se še omenja delo-
vanje elektrarne za potrebe žage, tri 
leta kasneje pa je tu že obratovala 
tovarna pohištva, ki je v letih proi-
zvodnje zaposlovala od 40 do 50 de-
lavcev. V njenem sklopu je obratova-
la takrat največja žaga na Primor-
skem, kamor so vozili žagat les iz 
gozdov nad Grapo. V zadnjem delu 
tovarne je bila tudi ledenica za pri-
pravo ledu, ki so ga največ vozili v 
Trst.

Med prvo svetovno vojno je Kneža 
zaradi železnice dobila posebno me-
sto. Avstrijski vojaški načrtovalci so 
namreč v tej vasi na prostoru ob že-
lezniški progi postavili vojaški logor, 
ki je obsegal osem poslopij in tabo-
rišče za vojne ujetnike. V vasi je bilo 
nastanjeno vodstvo 15. sarajevskega 
korpusa avstro-ogrske vojske. Avstrij-
ska vojaška komanda je zasilno bol-
nišnico za svoje ranjence in bolnike 
naredila v novozgrajeni stavbi Križni-

čeve lesne tovarne v Klavžah. Tu so 
bili nastanjeni ranjenci in zdravniki 
različnih narodnosti in prepričanj. 
Zdravili so tudi ranjene in bolne ci-
viliste iz zaledja tolminskega bojišča 
ter italijanske ujetnike. Oficirjem je 
bila namenjena posebna bolnišnica, 
ki so jo postavili v Klavžah v hiši 
številka 22.
Patricija Rejec
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Utrinki

KUHALI SO OGLJE
Trebu{a – V preteklosti se je v Tre-
buši in njeni širši okolici skuhalo veli-
ko oglja. Sodobnejši časi pa so obrt 
skorajda potisnili v pozabo. Da pa 
slednja le ne bi povsem zamrla, se 
je skupina mladih trebuških zanese-
njakov odločila postaviti ogljeno ko-
po in podoživeti čas starih oglarjev.

Dogodek se je odvijal pri Peršičevi 
domačiji. Tukajšnji mladi gospodar 
Robi Peršič je že mesec dni pred 
postavitvijo posekal les za kopo. Ker 
pa samo zagnanost mladih prijate-
ljev ni bila dovolj, je na pomoč pokli-
cal starega izkušenega oglarja Juli-
ja Carlija s Kozaršč. 

Delo se je začelo s pripravo kopi-
šča, na katerega so v obliki kope 

zložili okoli šest metrov pretežno le-
skovega lesa. Kopo so nato obdali z 
vejami in travo ter prekrili z deset-
centimetrsko plastjo zemlje. Potem 
ko so jo zakurili, so jo morali še nad-
zorovati noč in dan. Zato so dežur-
nemu oglarju postavili bivak. Ta mu 
je služil tudi kot zavetje pred dež-
jem, ki je tiste dni neusmiljeno zali-
val tudi kopo, zato so jo morali ka-
sneje tudi ustrezno zaščititi. Iz nje se 
je nato kadilo štiri dni in štiri noči. 
Ker se je oglarsko delo izkazalo kot 
uspešno in ker niti dež niti odročni 
kraji niso odgnali prenekaterega obi-
skovalca, so mladi oglarji dobili nov 
zagon in motivacijo. Z mislimi že zre-
jo v prihodnost, od katere si obetajo 
še večjo in višjo kopo. 
Besedilo in foto: Aleš Manfreda
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( 34 )10 let zasebne zobne ordinacije Sande Lah Kravanja, dr. dent. med.

�Vsak lepo oskrbljen zob 
in zadovoljen nasmeh mi 

pomeni spodbudo�

Učinkovita ustna higiena je 
�e kako pomembna, saj s 
sprotnim odstranjevanjem 
preprečuje rast in kopičenje 
bakterij. Slednje lahko 
v nasprotnem primeru 
obremenijo telo, saj med 
drugim povzročajo vnetje 
srčne mi�ice, povečajo 
nevarnost nastanka kapi, 
izpadanje las, zmanj�ujejo 
odpornost telesa proti 
infekcijam itd. 

Zasebna zobna ordinacija Sande Lah Kravanja, 
dr. dent. med., je koncesijska in samoplačni-
�ka zobna ordinacija z najsodobnej�o opremo 

za diagnostiko in celostno zobozdravstveno oskrbo 
zob na Bov�kem. Tu lahko opravite vse preglede in 
preiskave, ki jih potrebujete za natančno načrtova-
nje zdravljenja in nadome�čanje manjkajočih zob.

Ordinacija, prijazna za vso dru�ino
Ker smo dru�inska ordinacija, ste pri nas dobro-

do�li vsi, tako najmlaj�i, katerim zobje �ele izra�ča-
jo, kot tudi starej�i, ki so svoje lastne zobe iz različ-
nih razlogov �e izgubili in potrebujete zahtevnej�o 
oskrbo z novimi. Sprejmemo vas v prijazni čakalni-
ci, ki jo zaradi ustvarjalnega kotička radi obi�čejo 
tudi otroci. Trudimo se, da je čakalna doba minimal-
na in da so lahko vsi dru�inski člani oskrbljeni v is-
tem terminu, če seveda to �elijo. Nato vas sprejme 
prijazna delovna ekipa: zobni asistentki, ustna higi-
eničarka in zobozdravnica, ki prepriča in opogumi 
�e tako boječega pacienta. 

Učinkovita ustna in zobna higiena
Znanstvene raziskave dokazujejo, da je najbolj 

učinkovita za�čita pred kariesom in vnetjem dlesni 
prav reden obisk pri va�em zobozdravniku za izva-
janje profesionalne ustne higiene. Kar 98 odstotkov 
zobne gnilobe (kariesa) in bolezni obzobnih tkiv 
(parodontoza) se znatno zmanj�a ali popolnoma 
prepreči s pravilno nego �e od otro�tva. Kljub temu 
pa je dobro vedeti, da zgolj zobna �četka in zobna 
pasta ne zado�čata za natančno ustno higieno ter 
zato ne zagotavljata popolnega zdravja zob in dle-
sni. S temeljitim či�čenjem zob lahko v najbolj�em 
primeru odstranimo 50 odstotkov vseh bakterij. Re-
dna ustna higiena vam prihrani bolečine, neprijetna 
do�ivetja in strah, saj lahko s pravočasno in redno 
preventivo prihranite nadle�no vrtanje ter bolečine. 
Z novimi, prijaznimi pripomočki pa boste dosegali 
�e bolj učinkovito oči�čene zobe. 

Zato smo letos odprli ordinacijo za profesionalno 
ustno in zobno higieno, ki je ena prvih s tega podro-
čja pri nas. Na�a ustna higieničarka vam bo z različ-
nimi novimi pripomočki za natančnej�e doseganje 
nedostopnih medzobnih prostorov strokovno oči-
stila vse vrste zobnih oblog: mehke in trde, tiste nad 
in pod dlesnijo, med zobmi in vsemi vrstami zobnih 

nadomestkov. Uporabila bo na primer sodobni ul-
trazvočni čistilec, ki obloge odstrani z rahlimi vibra-
cijami in zagotovi potreben prostor dlesni, da se 
regenerira in vam omogoči ponovno učinkovito 
�četkanje z zobno �četko doma. S posebno metodo 
peskanja zob (Airflow) vam bo odstranila vsa zabar-
vanja zobnih povr�in, ki nastanejo od kave, čaja, 
cigaret ali barvil iz hrane ter povrnila zobem njihov 
naravni sijaj. Sočasno pa vam bo zobe tudi za�čiti-
la, da bodo čim dlje ostali gladki, beli in zdravi. 

Postopke zdravljenja in razmik med posamezni-
mi obiski vam bomo določili individualno, saj so 
razmere in pogoji v ustih ter te�ave zaradi njih zelo 
različne. Da bi lahko dosegli učinkovito za�čito zob, 
priporočamo, da obi�čete svojo zobozdravstveno 
preventivo vsaj dvakrat letno oziroma na �est mese-
cev. Ob večjih in bolj trdovratnih te�avah pa so obi-
ski in kontrole potrebne pogosteje. K preventivi so-
di najprej diagnosticiranje stanja obstoječe ustne 
higiene ter izdelava načrta zdravljenja. Ta vključuje 
či�čenje zobnih oblog in poduk o bolj�i ustni higieni 
in negi nadomestkov. 

Preventiva za otroke in mladino
Izvajamo vse za�čitne posege na mlečnih in stal-

nih zobeh, vključno z zalivanjem zobnih fisur, fluori-
dnimi premazi zob, kontrolami či�čenja zob z obar-
vanjem zobnih oblog, začetnimi interceptivnimi po-
segi zobne ortodontije, načrtovanimi in pravočasni-
mi ekstrakcijami mlečnih zob ... Poseben poudarek 
namenjamo preventivnemu zobozdravstvu otrok in 
mladine s pravočasno ter nebolečo oskrbo prvih po-
javov zobne gnilobe ter izobra�evanjem in svetova-
njem star�em ter otrokom. Tako imamo �na Bov-
�kem �e generacijo otrok brez zobne gnilobe, ki ne 
pozna zobobola, kar je velika nalo�ba v prihod-
nost,� s ponosom poudarja zobozdravnica Sanda 
Lah Kravanja. 

Laserska terapija
S sodobnim laserjem za mehka tkiva uspe�no 

zdravimo trdovratne razjede v ustih, boleče afte in 
ponavljajoče se herpesove izpu�čaje. S protibole-
činskim, regeneracijskim in relaksacijskim progra-
mom omilimo bolečino, pospe�imo celjenje in vpli-
vamo na bolj poredko pojavljanje v bla�jih oblikah 
ter čez čas celo na izginotje začetnih te�av. Z laser-
sko sondo lahko neboleče olaj�amo bolečine najra-
zličnej�ih izvorov in jakosti kjer koli v obrazni regiji. 

Rentgenski center
V sodobnem RTG centru vam lahko ponudimo vse 

diagnostične rentgenske storitve potrebne za načr-
tovanje zdravljenja in kontrole poteka zdravljenja. 
Posnetke posameznih zob lahko izdelamo na dva 
načina: � s klasično tehniko na RTG filmih, ki jih lah-
ko odnesete s seboj, ali k napotnemu zobozdravni-
ku ali � z najsodobnej�o digitalno tehniko, pri kate-
ri visokoobčutljivi senzor omogoča 10-krat manj�o 
izpostavljenost rentgenskim �arkom. Digitalni po-
snetek zoba preučimo na računalni�kem zaslonu, 
kjer je mo�na �e nadaljnja diagnostična obdelava 
slike. � Pohvalimo pa se lahko tudi s panoramskim 
rentgenskim aparatom, s katerim poleg na�e ordi-
ancije razpolagajo le večji centri v Sloveniji. Z njim 
lahko izdelamo klasični ortopantomogram � obe 
čeljusti z zobmi, obnosne votline (sinuse) in celo 
čeljustni sklep. Posnetki so izdelani v avtomatski 
temnici le v nekaj minutah. 
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Tehnologija CEREC
Estetsko-protetična oskrba zob s porcelanski-
mi dograditvami, izdelanimi na osnovi Cad/
Cam tehnike CEREC nam omogoča neposredno 
in takoj�njo estetsko ter funkcionalno dogra-
ditev zoba s porcelanskim nadomestkom le z 
enim samim obiskom pri zobozdravnici. 
S pomočjo optičnega trodimenzionalnega od-
tisa zoba z intraoralno kamero najprej na raču-
nalniku izdelamo konstrukcijo dograditve (za-
livke, delne prevleke, prevleke ali estetske fa-
sete � porcelanske venirje). Tako individualno 
oblikovano dograditev računalni�ko tudi izre-
�emo iz porcelanskega bloka ustrezne barve. 
S tem je bru�enje samega zoba v ustih mini-
malno. S posebnim načinom tako imenovane-
ga adhezivnega lepljenja pritrdimo dograditev 
na obstoječi zob, individualiziramo grizno po-
vr�ino (jo prilagodimo ostalim zobem) v ustih 
in zob zaključno spoliramo. Pri tem je treba 
poudariti, da je dograditev skoraj nevidna.
Pri tej tehnologiji naj omenimo osnovne tri 
prednosti pred klasičnimi protetičnimi rekon-
strukcijami: 
� minimalno bru�enje obstoječih zob, 
� prihranjeni so nam neprijetni odtisi s poseb-
nimi odtisnimi masami, 
� dokončna oskrba zoba z enim samim obi-
skom pri zobozdravnici.
Na ta način lahko obnovimo vse stare amal-
gamske zalivke, večje po�kodbe zobovine na-
domestimo z delnimi ali celotnimi prevlekami, 
z venirji lahko korigiramo različne razvojne na-
pake v obliki in barvi zob, dogradimo odlo-
mljene zobe, zapremo pre�iroke razmike med 
zobmi ali samo polep�amo nasmeh �, vse to 
brez amalgama in kovine. Za vrsto let lahko 
tudi prelo�imo bru�enje zoba za izdelavo zob-
ne prevleke. Znanje za izdelavo tovrstnih na-
domestkov redno izpopolnjujemo v tujini, saj 
so računalni�ko podprte tehnologije podvr�e-
ne nenehnemu razvoju in nadgrajevanju.

�Svoje delo imam zelo rada. Vsak lepo oskrbljen 
zob in zadovoljen nasmeh mi pomeni spodbudo,� 
pravi zobozdravnica Sanda Lah Kravanja, ki je �tu-
dij za doktorja dentalne medicine zaključila na Me-
dicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, na Odseku za 
dentalno medicino. �e v času �tudija je kot absol-
ventka sodelovala pri raziskovalnem delu s podro-
čja bolezni obzobnih tkiv in je bila za uspe�no za-
ključeno raziskovalno nalogo nagrajena tudi s Pre-
�ernovo nagrado za �tudente Medicinske fakultete 
v letu 1991. �ivljenjska pot jo je iz Celja peljala v Lju-
bljane in od tam pripeljala v Bovec in v Zdravstveni 
dom Tolmin, kjer je delala kot �olska zobozdravnica 
na Mostu na Soči, v Tolminu in Bovcu. 

Zobozdravnica zasebnica z lastno samoplačni�ko or-
dinacijo v Bovcu, ki deluje kot ambulanta za dru�in-
sko zobozdravstvo � za odrasle in otroke, ste postali 
leta 1995. S tem pa va�i cilji �e niso bili dose�eni �
Res je. Tri leta kasneje sem opravila podiplomsko 
izobra�evanje iz Otro�kega in preventivnega zoboz-
dravstva na ljubljanski medicinski fakulteti. V letu 
1999 sem nato pridobila koncesijo za opravljanje 
zobozdravstvenega varstva odraslih. Z lastno opre-
mo smo uredili novo zobno ambulanto za odrasle v 
bov�kem zdravstvenem domu, kjer sprejemamo in 
opravljamo storitve za zavarovance vseh zavaroval-
nic. Sicer pa moram reči, da se vse od začetka dejav-
nosti do danes nepretrgoma izobra�ujem na doma-
čih in tujih seminarjih in posku�am slediti smerni-
cam novega časa ter �iriti ponudbo dejavnosti.

Začeli ste z eno zasebno ordinacijo, danes pa zdra-
vite in vodite delo v treh ordinacijah? 
Ja. Koncesijska ordinacija je v Zdravstvenem domu. 
Pridobila sem namreč koncesijo za zobozdravstveno 
varstvo odraslih, od leta 1999 mi je uspelo čakalne 
dobe skraj�ati na minimum, tako da lahko vpisuje-
mo nove paciente praktično takoj, s pogodbo pa tu-
di določen dele� otrok. �al opa�am, da se z leti ob-
seg pravic iz zobozdravstva pri zavarovalnicah zmanj-
�uje, pacientom lahko v okviru zavarovanja ponudi-
mo vedno manj iz obsega storitev, ki jih znamo na-
rediti, napredek pri materialih, ki so prav vsi iz uvo-
za, pa je zmeraj hitrej�i. Storitve, ki niso plačane iz 
zavarovanja, moramo ponuditi kot mo�ne, vendar 
samoplačni�ko. Zato je moje zadovoljstvo toliko ve-
čje pri delu v drugih dveh, zasebnih ordinacijah, ki 
sta v celoti samoplačni�ki, in kjer lahko pacientom 
ponudim katero koli storitev, najbolj�e materiale in 
najkraj�i čas izvedbe. 

Zaradi česa je prav va�a ordinacija nekaj posebnega?
Razlogov je sicer več: strokovno in timsko delo, �te-
vilne tehnolo�ke zmo�nosti, prijaznost do pacientov 
in �e bi lahko na�tevala. Vendar pa bi morda ob 
vsem tem izpostavila edinstveno estetsko-protetič-
no oskrbo zob s porcelanskimi dograditvami, izde-
lanimi na osnovi tehnike CEREC, ki smo jo začeli iz-
vajati med prvimi v Sloveniji �e pred desetimi leti. To 
tehnologijo smo nadgradili z resnično vrhunskim 
izobra�evanjem na renomiranih univerzah v tujini, 
predvsem v Avstriji, ki so specializirane na področju 
metod in tehnologij za računalni�ko podprte rekon-
strukcije zob. Tak način zdravljenja in olep�evanja 
zob je postal trend in je v zahodnem svetu zelo raz-
�irjen. Zato smo ponosni, da tudi v na�i ordinaciji 
dr�imo korak z napredkom in časom. 

Lahko rečemo, da ste v desetih letih uspeli pribli�ati 

diagnostične storitve, ki so bile do sedaj dosegljive 
le v Novi Gorici oziroma na Jesenicah, tudi v Posočje?
Vsekakor, saj smo z lastnimi investicijami v tem času 
nabavili kot �e rečeno CEREC, opremili rentgenski 
center za intraoralno klasično in digitalno diagno-
stiko zobovja ter rentgen za panoramske ortopanto-
mografske posnetke, nabavili laser in odprli ordina-
cijo za profesionalno ustno in zobno higieno, ki je 
ena prvih s tega področja pri nas.

Nenehno izpopolnjevanje in �irjenje ponudbe omo-
goča va�i zasebni ambulanti tudi zaposlovanje no-
vih strokovnih kadrov in �irjenje delovnega tima. 
Koliko vas je trenutno zaposlenih? 
Poleg mene pacientom pomagata �e dve zobni asi-
stentki: Bojana Hvala in Alenka Zornik. Letos, ko 
smo na novo opremili �e ordinacijo za ustno higie-
no in nego zob ter pripomočkov, pa je pri nas delo 
dobila �e ena medicinska sestra, tudi diplomantka 
prve generacije slovenske �ole za ustne higienike, 
Danijela Kenda. Pri tehničnih opravilih na občutlji-
vih in dragih aparaturah, upravljanju mre�e in delu 

Osebna izkaznica Sande Lah Kravanja

s programsko opremo pa nam s svojim znanjem po-
maga moj mo�, Aleksander Kravanja. Sicer pa nas 
poslovno sodelovanje ve�e na več zobotehni�kih 
specialistov iz različnih koncev Slovenije, Avstrije in 
Italije, kar zagotavlja kakovostno in sodobno oskr-
bo z zobnimi nadomestki iz najbolj�ih materialov s 
svetovnega tr�i�ča. To nam ne predstavlja večjih te-
�av, saj z drugimi strokovnjaki z veseljem sodeluje-
mo. Sploh pa je dandanes praktično nemogoče, da 
bi bil v eni osebi zdru�en mojster za vse, saj se sto-
ritve zelo ozko specializirajo. Ob tem pa ne smem 
pozabiti �e na redne obiske ortodonta in občasne 
obiske oralnega kirurga ter parodontologa, ob po-
moči katerih sku�amo pacientom pribli�ati tudi te 
specialistične obiske.

Imate torej ekipo, ki je vredna zaupanja?
V to sem prepričana. Ne le strokovnost, tudi točnost 
in natančnost izvedbe sta za nas �zakon�. Vedeti pa 
morate, da smo vsi zaposleni zavezani k varovanju 
osebnih podatkov, kar zagotavlja najvi�jo stopnjo 
diskretnosti. Prav zato nam lahko brez skrbi zaupate  

Promocijsko besedilo
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tudi svoje najbolj skrite �elje ali pomisleke. Kot sem 
�e omenila, skupaj s strokovnjaki z drugih o�jih po-
dročij zobozdravstva zagotavljamo celostno zoboz-
dravstveno oskrbo.

Svojo zasebno ordinacijo imate v Bovcu. Je to va�a 
prednost ali slabost?
Ne vem, zakaj bi bila to slabost, prednost pa �e zda-
leč ni. Spomnim se svojih pomislekov pred odho-
dom med zasebnike. Bovec se mi namreč ni zdel ni-
kakr�na atraktivna lokacija za zobozdravnika, saj je 
vse tako zelo oddaljeno, da ne govorimo o samih 
povezavah. Takrat me je s trditvijo, da pacienti ve-
dno sledijo zdravniku, pri katerem se �elijo zdraviti, 
in mu zaupajo, opogumil starej�i kolega. Opozoril 
me je �e na to, da je le malo takih pacientov, ki jim je 
praktično vseeno, kdo jih zdravi. 
Dandanes pa je prednost zagotovo tudi v sodobni 
tehnologiji, ki nam omogoča pravočasno izdelavo in 
dostavo izdelkov tudi v �e tako oddaljene kraje. Zob-
ni nadomestek lahko na primer prejmete ob dogo-
vorjenem terminu ne glede na to, kje so ga za vas 
izdelali. Poleg tega imamo kar lep dele� pacientov, 
ki k nam prihajajo iz vse regije in tudi sosednje Av-
strije in Italije. 
Ob tem pa bi �elela poudariti �e to, da dajemo zdra-
vemu okolju precej�en pomen. Pri delu namreč ne 
zagotavljamo le varnosti posegov pri varovanju 
zdravja, temveč tudi pri okolju samem. Strogo upo-
�tevamo vse potrebne predpisane normative in dru-
ge nadstandardne postopke separacije, dezinfekcije 
in sterilizacije. 

Delo zobozdravnika je zaradi narave dela: prisiljene 
dr�e, stroge koncentracije, močne umetne svetlobe 
in hrupa, časovnih omejitev in nenazadnje zaradi 
visokih pričakovanj pacientov zelo zahtevno � Se 
sprostitev tovrstnih obremenitev izra�a v va�ih več-
letnih izjemnih dose�kih v golfu? 
Res je delo zobozdravnika precej fizično in psihično 
naporno. Zato je zelo pomembno, da znamo ostati v 
dobri kondiciji in da smo sposobni premagovati te 
napore. Zase lahko rečem, da svojo stalno dobro 
kondicijo ohranjam z rekreativnimi treningi različnih 
�portov. Seveda pa sem na svoje �portne dose�ke v 
golfu �e posebej ponosna. 

Pohvalite se lahko menda z naslovom večletne klub-
ske prvakinje Golf kluba (GC) Bovec in GC Trbi�. Ste 
igralka, ki �e vrsto let predstavlja klub na tekmah v 
slovenski amaterski golfski ligi. Sli�ati pa je, da ste 
aktivni tudi v zdravni�kem �portnem dru�tvu Medi-
cus � sekciji za golf. O kak�nih naslovih je govora?
Tu sem osvojila naslov dr�avne prvakinje in vicepr-
vakinje, �e drugo leto zapored pa sem osvojila tudi 
drugo mesto v prvi jakostni kategoriji na svetovnih 
medicinskih igrah.

Svoje energije pa ne razdajate le v zobozdravstvu in 
svoji dru�ini, temveč jo črpate tudi pri dobrodelnih 
dejavnostih. Vam je kdaj zmanjka?
Če ciljate na Lions klub Soča Kobarid, vam moram 
povedati, da bo kar dr�alo. �e vrsto let namreč opra-
vljam vlogo tajnice v omenjenem klubu. Kot vsako-
mur pa se tudi meni od časa do časa prikradejo tisti 
�črni dnevi�. Takrat pomislim na dru�ino: mo�a Ale-
ksandra in hčer Izabelo ter na �portne in kulturne 
dose�ke, ki nas zbli�ujejo. Takrat postane moj dan 
spet lep�i. 

Spletna stran: www.mydentist.si

A. K. in B. M.
Risbe in foto: Marijan Močivnik

VEDETI JE TREBA, KDAJ ODNEHATI
Tolmin – Dober mesec je bila zdoma osemčlan-
ska odprava, ki je 4. septembra krenila v Himala-
jo, da bi osvojila vrh 8.201 meter visokega Cho 
Oyuja. Med alpinisti je bil tudi Tolminec Peter Po-
ljanec, ki ga je v Himalaji bolj kot bolezen ohromi-
la pretresljiva izkušnja s kitajsko vojsko.

Uroš Samec, Urban Golob, Pavle Kozjak, Mi-
ha Habjan, Marjan Kovač ter Aljaž in Emil Tra-
tnik so sestavljali odpravo, ki se ji je Poljanec pri-
družil zadnji. Z brniškega letališča so odleteli do 
Katmanduja, kjer so potrebovali tri dni, da so ure-
dili potrebne dokumente, nabavili hrano in si našli 
kuharja, ki jih je spremljal na njihovi nadaljnji poti. 
Po cesti kitajsko-nepalskega prijateljstva so dose-
gli kitajsko mejo, od koder so se dvignili na 3.800 
metrov visoko tibetansko planoto. Zaradi vožnje z 
avtomobilom je nadmorska višina hitro naraščala, 
zato so alpinisti naredili prvo aklimatizacijo na 
4.600 metrov, nato pa nadaljevali pot vse do ka-
mionske baze. Ta je na 4.800 metrih, kar je – za 
primerjavo – tudi nadmorska višina strehe Evro-
pe, Mt. Blanca. Sledila je še ena aklimatizacija in 
naslednji dan je odprava nadaljevala pot proti 
osemtisočaku izključno s svojimi nogami.

Žal se je po Poljančevi pripovedi že prvo noč za-
čelo zapletati, saj se je pri Golobu razvil možgan-
ski edem. Da ne bi ogrozili življenja komaj zave-
stnega kolega, so poskrbeli za njegov prevoz do 
nižje nadmorske višine. Naslednje jutro se je 

pljučni edem razvil pri Poljančevem soplezalcu 
Habjanu in tudi zanj je bilo podviga konec. Preo-
stalih šest se je odpravilo na dvodnevno pot do 
baznega tabora, vmes so prespali pri prijaznih do-
mačinih na višini 5.200 metrov. Zaradi slabega 
počutja je Poljanec pri njih ostal dan več in se na-
to sam odpravil za kolegi. “Težave mi je povzro-
čala tudi zelo pikantna hrana, ki mi sploh ne 
ustreza,” je potožil. 

Aklimatizaciji na 6.400 metrov je na isti nadmorski 
višini sledila postavitev prvega tabora. Tam so se 
slovenski alpinisti zaradi sovpadanja z normalnim 
prestopom na Cho Oyu morali soočiti z veliko 
gnečo. Kot je povedal Poljanec, jo povzročajo 
predvsem komercialne odprave. Po vsem svetu 
namreč agencije bogatim ljubiteljem gora ponuja-
jo organizacijo odprav predvsem na Mt. Everest in 
Cho Oyu, prav slednji pa je zaradi lažjega dosto-
pa še posebej priljubljen. Kozjak in Kovač sta na-
to na dobrih 7.000 metrih postavila drugi tabor, 
vendar je takojšnje nadaljevanje podviga onemo-
gočilo pet dni slabega vremena, ko je zapadlo 30 
cm novega snega. V tem času se je Poljanec pre-
hladil, iz česar se je razvila angina. Odločil se je, 
da jo bo poskusil pozdraviti z antibiotiki, kar pa 
mu je popolnoma pobralo moči. Vrnil se je v prvi 
tabor in upal na izboljšanje počutja, vendar se je 
njegovo stanje slabšalo, zato je tabor podrl in se-
stopil v bazo. 

Pod steno je tako ostalo le še pet alpinistov. Koz-
jek se je odločil, da bo poskusil plezati sam, Sa-
mec in Aljaž Tratnik sta nameravala ponoviti eno 
že preplezano smer, Kovač in Emil Tratnik pa sta 
želela preplezati še nepreplezano smer. Nazadnje 
so vsi plezali isto, že omenjeno preplezano smer. 
Kozjek je vrh dosegel v štirinajstih urah, ostali pa 
naslednji dan. Poljanec je v tem času poskusil vrh 
doseči po tako imenovani normalki, a je zaradi za-
četka možganskega endema pravočasno odne-
hal. “Razočaran sem, ker je sledilo obdobje le-
pega vremena, ko je bilo toplo in brez vetra, jaz 
pa nisem mogel na vrh,” je pojasnil in dodal, da 
je kljub temu že takrat začutil, “da bo enkrat šlo”. 
Ob tem je poudaril, da so alpinistične odprave, še 
posebej takšne v Himalajo, precejšen finančni za-
logaj, zato si jih brez sponzorjev lahko privošči le 
malokdo.

Sicer pa so se fantje v domovino vrnili tudi z eno 
zelo neprijetno izkušnjo. Nekega jutra jih je na-
mreč pred njihovimi šotori v bazi zbudilo streljanje 
iz brzostrelk. Ko so prestrašeni pomolili glave na 
plano, so zagledali grozljiv prizor. Pripadniki kitaj-
ske vojske so tik pred tem streljali na Tibetance, 
ki so ponoči nezakonito prečkali kitajsko-nepal-
sko mejo na bližnjem prelazu. Kot so kasneje 
ugotovili, je to precej pogosta praksa tibetanskih 
staršev, ki želijo svojim otrokom omogočiti svetlej-
šo prihodnost in jih zato vodijo na izobraževanje v 
Indijo. Vojaki so tako pred očmi številnih alpinistov 
pokosili osem ljudi, njihove otroke pa zajeli in od-
peljali neznano kam. Po Poljančevih besedah so 
se mili in prijazni Tibetanci v bazi ustavili zgolj za-
to, da bi tam dobili kaj za pod zob. A kaj, ko naj-
brž ni nihče od njih pomislil na izdajo in srhljive 
posledice, ki so jih doletele. Najverjetneje še ena 
zgodba v nizu mnogih, nam k sreči tako tujih, a v 
svetu še kako realnih.

Špela Kranjc

Utrinki

TOLMINSKI ALPINIST Peter Poljanec. Foto: Marjan Kovač
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PRVI SVETOVNI KONGRES 
KLUBOV ZDRAVLJENIH 
ALKOHOLIKOV
Latino (Italija) – Kadar zase nekdo 
meni, da ni zasvojen, obstaja velika 
verjetnost, da se svoje zasvojenosti 
niti ne zaveda. Danes je namreč 
vsakdo od česa odvisen. Kako tudi 
ne, ko pa nas različne zasvojenosti 
(z alkoholom, drogami, igrami na 
srečo, kajenjem, prenajedanjem s 
hrano itd.) spremljajo praktično na 
vsakem koraku. Žal je zasvojenost 
postala del našega vsakdana, zato 
je pomembno, da se z njo spopade-
mo zdaj in takoj. Takrat pa navadno 
nastopi še en sovražnik – strah. Bo-
jimo se, ali bomo zmogli, ali nam bo 
kdo pomagal, kako naprej … V ta-
kšnih trenutkih je treba vedeti, da je 
roka pomoči tu in da se ponuja, sa-
mo sprejeti jo je treba.

Zasvojeni z alkoholom lahko na pri-
mer takšno pomoč najdemo v klubih 
zdravljenih alkoholikov. Svoje delo 
predstavljajo na letnem kongresu. V 
prvi polovici oktobra je v italijanskem 
Latinu potekal že 15. mednarodni 
kongres klubov zdravljenih alkoholi-
kov in hkrati prvi svetovni kongres. 
Ker se Slovenija tovrstnega srečanja 
poprej kljub večkratnim povabilom ni 
nikdar udeležila, smo se na skupšči-
ni Kluba zdravljenih alkoholikov 
Tolmin odločili, da sprejmemo po-
vabilo predstavnika kluba zdravljenih 

alkoholikov iz Remanzacca Renata 
Bernardinisa ter se kongresa ude-
ležimo. 

Pred 23 leti ozdravljen alkoholik 
Bernardinis je namreč poznan po 
tem, da danes podaja delo prizna-
nega, a žal že pokojnega zdravnika 
Vladimirja Hudolina. Bil je njegov 
prvi zdravljenec in hkrati učenec, saj 
ga je spremljal na vseh predavanjih 
in kongresih doma in po svetu, Hu-
dolin pa ga je v tem času postopo-
ma pripravil na nadaljnje delo z alko-
holiki. Njihov način dela, ki po meto-
di Hudolina temelji na osnovi delova-
nja celotne družine, je zelo podo-

ben našemu. Prav zato smo bili nje-
govega povabila še toliko bolj veseli. 

Precej obsežen kongresni program 
je zajemal različne teme s poudar-
kom na družini. Obravnavali smo 
osnove in potek odvajanja odvisno-
sti; družino in alkohol; mlade, alko-
hol in druge substance; pomoč od-
visniku in družini; kulturo pitja; eko 
alkohol itd. 

Izvedeli smo, da je pri odvajanju od 
zasvojenosti še kako pomembno, 
da sodeluje vsa družina. Zakonec 
naj pomaga zakoncu, starš otroku, 
otrok staršem, bratje in sestre med 

seboj … Pomagati pa je treba tudi 
sorodnikom, prijateljem, znancem, 
oziroma vsem tistim, ki te prosijo za 
pomoč, pa čeravno jih ne poznaš 
najbolje. Morda bo kakšen zasvoje-
nec s pomočjo drugih ljudi celo laže 
stopil na pravo pot. Pomembno je, 
da osebe, ki potrebuje našo pomoč 
in nas zanjo tudi zaprosi, nikoli ne 
pustimo same. V nasprotnem prime-
ru bomo s seboj nosili precejšnje 
breme, ki nas bo nenehno spremlja-
lo. 

Drugi dan je sledila predstavitev go-
stov iz sveta. Tako so se poleg Slo-
venije, ki se je predstavila kot prva, 
predstavile še Švica, Grčija, Beloru-
sija, Romunija, Norveška, Danska, 
Brazilija, Čile, Ekvador in Argentina. 
Ob pomoči terapevtke Andreje Le-
ban, predsednika kluba Mira Lapa-
nja in prevajalke Rosette Perovizza 
sem pripravila predstavitveno bese-
dilo. Z njim sem svetu prvič predsta-
vila delo kluba, v katerega so vklju-
čeni člani iz Bovca, Kanala ob Soči, 
Kobarida, Loga pod Mangartom, 
Podbrda in Tolmina, poleg tega pa 
opisala tudi naše kraje in ljudi. Kot 
prva udeleženka RS sem požela 
mnogo pohval, ki so me vzpodbudi-
le, da bom besede, mnenja in nalo-
ge, ki sem jih slišala na tridnevnem 
kongresu, prenesla v Slovenijo. 
Nada Kenda, odgovorna za odnose s 
tujino, Klub zdravljenih alkoholikov Tol-
min

SVETOVNEGA KONGRESA KLUBOV ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV se je kot prva in edina 
predstavnica Slovenije udeležila Nada Kenda iz Tolmina. Foto: arhiv Nade Kenda

Utrinki

Utrinki

TOLMINSKI STEG, ki letos praznuje petnajsto obletnico delovanja, trenutno šteje 72 članov. Sicer pa se v Sloveniji v več kot 70 stegov in 
skavtskih skupinah združuje več kot 1.400 mladih. Najmlajši med njimi so stari osem, najstarejši pa 21 let, čeprav se menda pri njih najde 
marsikaj zanimivega tudi za nekoliko starejše.

PETNAJST LET SKAVTSTVA 
NA TOLMINSKEM
Tolmin – Tolminski steg, ki trenutno 
šteje 72 članov, je letos praznoval 
petnajsto obletnico delovanja. Kraj-
šo slovesnost so skavti pripravili v 
Športnem parku Brajda, kjer so svo-
je dejavnosti predstavili tudi drugim.

Med letom, ki se zanje začne 1. ok-
tobra, se skavti srečujejo po različ-
nih starostnih skupinah. V vsakem 
letu se družijo na jesenovanju, zimo-
vanju, pomladovanju, vrhunec pa 
predstavljajo sedem do desetdnevni 
poletni tabori. Kot je povedala vodi-
teljica tolminskega stega, Tanja 
Šturm, takrat spoznavajo različne 
slovenske kraje, njihove ljudi in obi-
čaje, poleg tega pa preverijo med 
letom pridobljeno znanje. Sicer se 
povezujejo tudi s skavti iz drugih ste-
gov, s katerimi se srečujejo na oble-
tnicah, športnih dogodkih, orienta-
cijskih pohodih, filmskih festivalih, 
glasbenih natečajih in še kje. Zadnji 
dve leti Tolminci največ sodelujejo z 
bovškimi skavti, s katerimi so letos 
pripravili tekmovanje v orientaciji in 
nanj povabili vse slovenske stege. 
“Pomembna novost letos je bila 

tudi ta, da smo obiskali Švedsko,” 
se je še pohvalila Šturmova.

Obiskal jih je tudi Rafael Šuligoj s 
tolminske občinske uprave, ki jim je 
zaželel, da bodo znali izkušnje, ki so 
si jih pridobili v minulih petnajstih le-
tih, nadgrajevati in prenašati naprej. 
Povedal je, da se Občina Tolmin 

“na vse načine trudi prisluhniti že-
ljam mladih” in dodal: “V okviru 
možnosti skušamo zagotoviti vsaj 
toliko, da pokrijete osnovne potre-
be.” Poleg tega je skavtom obljubil 
pomoč pri reševanju prostorskih te-
žav, ki jih že kar nekaj časa pestijo.

V Sloveniji sicer deluje več kot 70 

stegov in skavtskih skupin, v katerih 
se združuje več kot 1.400 mladih. 
Najmlajši med njimi so otroci, stari 
osem let, najstarejši pa 21-letni mla-
dostniki, čeprav se po besedah 
Šturmove najde marsikaj zanimivega 
tudi za nekoliko starejše.
Besedilo in foto: Špela Kranjc 
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UREDILI IN OBNOVILI 
KAVERNO V POLOGU
Polog – Zamisel o ureditvi in obnovi 
bunkerja oziroma kaverne v Pologu 
je padla jeseni leta 2003 na delovni 
akciji Turističnega društva (TD) 
Tolmin pri urejanju tamkajšnjega 
avstrijskega pokopališča iz prve sve-
tovne vojne. Gre za objekt italijanske 
vojske, ki so ga po podpisu Rapal-
ske pogodbe postavili na mejo z Ita-
lijo in Kraljevino Jugoslavijo. 

Obnovo kaverne, zgrajene v letih 
1935–1939, smo po temeljitejšem 
premisleku naposled le uvrstili v letni 
načrt dela za leto 2005. Ker gre za 
precej velik objekt, ki je bil do začet-
ka naših del popolnoma zapuščen, 
lahko ocenimo, da je bil zastavljeni 
projekt precej zahteven. To je tudi 
razlog, da smo ga opravljali posto-
poma, s številnimi posameznimi de-
lovnimi akcijami, med katerimi smo 
izvedli še meritve za izdelavo lesenih 
vrat in mrež za zapiranje vhodov, od-
prtin in talnih jam v objektu itd. 

Prvo akcijo obnove smo izvedli že 
marca 2005. Izsekali smo grmovje 
in manjša drevesa pred vhodom in 
okolici. Takrat smo tudi pregledali 
možnosti dostopa oziroma ureditve 
poti s ceste v Pologu do bunkerja. 

Utrinki

član Stanko Breška skupaj s hčerjo 
Bredo Breška izmeril in izrisal celo-
ten tloris kaverne. Za to opravilo 
nam je Jamarska sekcija PD Tol-
min posodila napravo za merjenje 
tovrstnih objektov. 

Šesta in zadnja akcija je potekala 
dan pred uradnim odprtjem kaverne 
v Pologu. Takrat smo na različna 
mesta na samem objektu pritrdili 
več označevalnih tabel in še zadnjič 
poskrbeli za čisto notranjost, okoli-
co ter pot. Prav tako smo pripravili 
vse potrebno za uradno odprtje. 

Pri ureditvi in obnovi pološke kaver-
ne je TD Tolmin porabilo nekaj manj 
kot 140.000 tolarjev. To so stroški 
materiala za mreže in vrata, izposo-
jenih strojev in druge opreme ter 
stroški, ki so nastali ob odprtju utrd-
be. Sicer pa gre največja zahvala 24 
članom društva, ki so s prostovolj-
nim delom poskrbeli za izvedbo 
vseh del na objektu in na poti. V le-
tih 2005 in 2006 smo tako skupno 
opravili 226 prostovoljnih delovnih 
ur. Ob tem pa ne gre zanemariti še 
sodelovanja s Pašno skupnostjo 
Žabče ter finančno in logistično po-
moč Občine Tolmin in Komunale 
Tolmin.
Igor Rutar, predsednik TD Tolmin

verne ter iz nje odpeljali precej od-
padnega materiala: zemlje, opeke, 
kamenja. Poleg tega smo utrdili in 
uredili okoli tri četrtine poti (odsek 
od ceste do kaverne), ki deloma po-
teka po gozdu, deloma pa po travni-
ku. 

Nadaljevanje urejanja kaverne je 
sledilo marca 2006, ko smo se po-
novno lotili čiščenja okolice, vhodov  
in notranjosti ter dodelali pot do nje. 

Četrto akcijo smo izvedli  aprila 
2006. Takrat smo s hrastovimi plohi 
pokrili odprtine na tleh v notranjosti 
kaverne – izmero in izdelavo teh 
plohov sta nadzorovala Marko Ko-
vačič in Janko Koren. V tej akciji 
smo uredili in očistili še zadnji del 
poti do kaverne in namestili začasno 
usmerjevalno tablo z osnovnimi in-
formacijami glede dostopa. Ponov-
no smo očistili tudi okolico kaverne 
z okoliškimi položaji za topove. Vzeli 
smo tudi mere za izdelavo lesenih 
vrat. Peto akcijo smo izvedli avgusta 
2006. Takrat smo čistili notranjost 
bunkerja, zvrtali luknje, v katere smo 
pritrdili dvoje vrat, ter na petih izho-
dih za topovske položaje položili za-
ščitne mreže, ki jih je brezplačno iz-
delal Stanko Breška. 

V času do naslednje akcije je naš 

V drugi akciji, ki je potekala novem-
bra 2005, smo posekali še nekaj 
grmovja in manjših dreves okoli ka-

PRVI URADNI IZPIT 
ZA DETERMINATORJE
Most na So~i – V okviru 23. tradici-
onalne razstave gob, ki jo je pripra-
vilo Gobarsko društvo Most na 
Soči, so v okviru Mikološke zveze 
Slovenije (MZS) potekali tudi prvi 
uradni slovenski izpiti za strokovna 
naziva determinator in determinator 
svetovalec. 

Glede na etiko morajo biti izpiti na-
mreč vezani na gobarsko razstavo 
enega od slovenskih društev, je po-
vedal predsednik MZS Amadeo 
Dolenc, ki je tudi uvedel strokovne 
nazive in vodil pripravo prvega pra-
vilnika za njihovo podeljevanje. Po 
njegovih zagotovilih si bo Zveza, v 
katero je vključenih 26 slovenskih 
gobarskih društev, prizadevala za 
dobro sodelovanje z determinatorji, 
obenem pa opozarja, da se “mora-
mo obvarovati pred poplavo teh 
nazivov”. Po njegovem bi bilo naj-
bolj smotrno izpite za pridobitev teh 
strokovnih nazivov pripraviti enkrat 
na vsaki dve leti ali celo na štiri leta. 

Po besedah predsednika izpitne ko-
misije, dolgoletnega gobarja dr. 
Alojzija Boha, MZS že najmanj de-
set let poudarja pomen izobraževa-
nja svojih članov. Po dolgih pripra-
vah in govorjenju so sedaj le izvedli 
tudi uradne izpite za determinatorje 

oziroma določevalce gob. Pri tem je 
iniciativo prevzelo prav Gobarsko 
društvo Most na Soči z vodjo organi-
zacijskega odbora Zoro Kavčič. Iz-
pit je obsegal dva dela: v teoretič-
nem kandidat odgovarja na največ 
50 strokovnih vprašanj, v praktič-
nem pa mora prepoznati, opisati in z 
latinskim ali slovenskim imenom 

imenovati najmanj 60 odstotkov gliv 
iz obveznega seznama. Prav tako 
mora kandidat poznati uradne doku-
mente s tega področja in sodelovati 
pri delovanju svojega društva. Zah-
tevnost izpita je seveda odvisna od 
stopnje strokovnega naziva, ki jo želi 
gobar pridobiti. 
Tokrat je izpit opravljalo skupno štiri-

najst kandidatov, vendar žal niso bili 
uspešni vsi. Med prvimi “uradnimi” 
determinatorji oziroma določevalci 
gob v Sloveniji pa so tudi trije gobarji 
iz Posočja, in sicer Bojan Rot iz 
Bovca ter Valentin Leban in 13-le-
tni Gregor Blažon iz Gobarskega 
društva Most na Soči.
Besedilo in foto: Špela Kranjc 

IZPOLNJUJEJO VIZIJO 
EVROPA BREZ MEJA 
Alpe-Adria – Zamisel za tabor, v ka-
terem gorski reševalci iz Avstrije, Ita-
lije in Slovenije svojo dejavnost po-
vezujejo z otroki, je leta 1988 prvič 
podal Sepp Lederer, takratni pred-
sednik avstrijskega planinskega dru-
štva (PD) iz Kötschach–Mauthena. 
Lederer je kasneje svojo zamisel tu-
di realiziral. Organiziral je prvi pet-
dnevni tabor, ki so se ga udeležili 
mladi planinci iz treh dežel. Nasle-
dnje leto so se nadobudni mladeniči 
in mladenke z gojzarji na nogah, 
oprtani z nahrbtniki srečali kar dva-
krat: najprej v Avstriji in nato še v 
Mojstrani. Z leti so se jim pridružili 
še mladi planinci iz drugih avstrijskih 
in italijanskih krajev, lani pa smo se 
na povabilo mladinskega odseka iz 
Mojstrane prvič odzvali tudi Tolmin-
ci. Nekatere najbolj neumorne pla-
ninke PD Tolmin: Tjaša Leban, An-

KANDIDATI ZA STROKOVNA NAZIVA DETERMINATOR IN DETERMINATOR SVETOVALEC 
PRI OPRAVLJANJU PRAKTIČNEGA DELA IZPITA – Prvi uradni slovenski izpit je obsegal dva 
dela: v teoretičnem je moral kandidat odgovarjati na največ 50 strokovnih vprašanj, v praktič-
nem pa prepoznati, opisati in z latinskim ali slovenskim imenom imenovati najmanj 60 od-
stotkov gliv iz obveznega seznama.

Utrinki
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Keltika
V tokratni rubriki Pesniki iz naših logov obja-

vljamo pesem Keltika, ki je nastala pod peresom 
81-letne gospe, podpisane Si.K. Izbrali smo jo za-
to, ker se prav po tej poti mnogo Posočanov od-
pravi v svet že v študentskih letih. Veliko jih tam 
ostane za vedno. Keltika pa, čeprav stara in uboga, 
ostaja vez z rodnim krajem.
Mateja Kutin

KELTIKA

Ko se v mestnem vrvežu prebudiš,
skozi okno glavo pomoliš,
smog te duši in megla zatre ti oči.

Takrat se spomni na dolino zeleno,
s soncem obsijano,
tu ptički veselo pojo 
in vse poljske cvetice cveto.

Urno se v avto usedi,
proti zahodu jo uberi,
ko vrvež na cesti zapustiš,
se v Keltiko spustiš.

Pelješ se skozi naselja in vasi,
do soteske pridrviš,
pazljivo se po njej vozi,
stara je in betežna.

Tesno se pobočja drži,
da v grapo ne zgrmi,
iz ovinka v ovinek te pelje,
skrbno pazi, da te ne zapelje.

Tod so nekoč Kelti po stezicah hodili,
nato po kolovozu se vozili,
vsaka generacija je malo dodala
in Keltika je nastala.

Nešteto vojska jo je prehodilo,
veliko topov jo prevozilo.

Ko v dolino se spustiš,
po ravni cesti naprej pohitiš,
čez most se zapelješ,
spodaj Soča veselo žubori,
prišlecu srečno pot zaželi.

Po Soški dolini naprej hitiš,
proti mogočnim vrhovom drviš,
ki v snegu in soncu se lesketajo,
smučarjem veselje vzbujajo.

Prva gora, ki jo prav blizu zagledaš, je Krn,
lep je kot bi ga umetnik izklesal,
veliko gorja je pretrpel,
vsaka vojska se ga je dotaknila,
veliko vojakov je tu izgubila.

Malo naprej na gričku cerkvico zagledaš,
spodaj je kostnica, na tisoče kosti italijanskih vo-
jakov,
kot spomin, da zgodovina bo večno v opomin.

Zadaj za hribom je vasica,
tam naš pesnik in prerok Simon Gregorčič se je rodil,
kot fantiček se po planinah je podil,
ko je odrasel, šel je v svet,
le eno željo je imel,
nazaj v planinski raj živet.

Tam spodaj nad Sočo mi grob stoji,
že sto let trohnijo mu kosti.

Ko na kobariški trg se pripelješ,
ti pogled v velik kip zastrmi,
tu naš pesnik stoji in prav otožno se drži.

Nasproti doprsni kip pesnika
Hrabroslava Volariča v zelenici stoji.
Moža se spogledujeta,
te skromne, a dobre ljudi varujeta.

Še malo naprej in uboga stara Keltika se konča.

Tam spodaj pod Napoleonovim mostom
pa Soča burno guči, ko se iz skale v skalo podi,
tu se popotnik lahko osvežiš
in če srečo boš imel, postrvico uloviš.
Si.K.

Utrinki

dreja Benedejčič, Neža Miklavič 
in Katarina Uršič pod mentorstvom 
Sandre Kozorog smo se tudi letos 
udeležile mednarodnega tabora Al-
pe-Adria-Alpin, ki bo prihodnje leto 
beležil že dvajseto organizacijo.

Naj povemo, da se tabora navadno 
udeleži med sto in 140 otrok ter nji-
hovih vodnikov. Skupine spremljajo 
izkušeni vodniki, gorski reševalci, al-
pinisti, vojska, gozdarji, policija, 
starši itd. Njegova značilnost pa je 
tudi, da se vsako leto seli iz kraja v 
kraj oziroma iz ene države v drugo. 

In kako izgleda dan? V dopoldan-
skem času ponavadi osvojimo ka-
kšen vrh ali si ogledamo krajevne 
znamenitosti prireditelja. Drugi del 
dneva nas čaka urjenje v plezanju, 
nogometu, odbojki in zvečer morda 
tudi kakšna kulturna prireditev, 
ogled diapozitivov in razne družabne 
igre. Na zadnji večer pa se vsi sku-
paj zberemo še pri maši, ki jo po na-
vadi vodi Don Ginanni iz Rezije. Te-
mu pa sledi obvezni zabavi del.

Na srečanju se mladim predstavijo 
tudi župani gostujočega kraja oziro-
ma občine in druge pomembnejše 
osebnosti. Zanimivo je, da zadnja le-
ta tabor odlično sovpada tudi z vizijo 
Evrope brez meja.
To, da smo od lanskega leta tudi tol-
minski planinci postali pomemben 

člen v tej verigi, vsekakor ni nepo-
membno. S svojo udeležbo smo bi-
stveno pripomogli k večji zastopano-
sti slovenskega naroda, saj je bila 
vse do lani skupina iz Mojstrane edi-
na, ki se je udeleževala tabora. Ime 
Tolminske pa smo v svet ponesli tudi 
s svojim lahkim korakom po planin-
skih in gorskih poteh, s poslušno-
stjo, predvsem pa z znanjem angle-
ščine in italijanščine. Mladi planinci 
pa vsekakor upamo, da bomo lahko 
nekoč tovrstni tabor organizirali tudi 
v naših krajih ter mladim sosedom 
predstavili tudi naše lepote. 
Sandra Kozorog, mentorica

“GASILEC” V VSAKO 
GOSPODINJSTVO
Tolmin – Oktober je že tradicional-
no mesec požarne varnosti in v tem 
času tako gasilci kot tudi ostale re-
ševalne službe, ki jih združuje Upra-
va RS za zaščito in reševanje, 
pripravijo različne preventivne dejav-
nosti. Letos je program potekal pod 
geslom Gasilec v vsako gospodinj-
stvo.

Vseh osem prostovoljnih gasilskih 
društev (PGD), ki so vključena v Ga-
silsko zvezo (GZ) Tolmin, se je po-
vezalo z domačini in šolami ter tako 
poskusilo privabiti v svoje vrste nove 

člane, pregledali so tudi hidrantna 
omrežja. Kot je povedal poveljnik 
GZ Tolmin Jože Dakskobler, so v 
sodelovanju z občinskim štabom ci-
vilne zaščite in gasilskim servisom, 
ki deluje v okviru GZ Tolmin, v me-
secu požarne varnosti obiskali štiri-
najst krajev v občini, kjer so prikazali 
delovanje gasilnih aparatov. “Naš 

gasilski servis je v zadnjih letih za-
radi boljše osveščenosti ljudi pro-
dal veliko več gasilnih aparatov,” je 
povedal Dakskobler in pojasnil, da 
so stanovanjski bloki z njimi že opre-
mljeni, nekatere hiše imajo tudi po 
dva. “Sploh na podeželju se ljudje 
ognja še bolj bojijo – skrbijo, da 
imajo pravočasno pri roki gasilni 

NA GASILSKEM SERVISU TOLMIN so zaposleni trije: Rado Hrast (desno), Srečko Krajnik in 
na fotografiji manjkajoči Ivan Pervanje.
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Jesenski akordi
V počastitev 100. obletnice smrti 

Simona Gregorčiča je Društvo upo-
kojencev Kobarid izdalo pesniško 
zbirko Jesenski akordi. Nastala je v 
okviru študijskega krožka, ki ga je 
izvajal Posoški razvojni center.

Kot je zapisala odgovorna urednica 
zbirke Mila Uršič, so k sodelovanju 
povabili vsa društva upokojencev na 
severu Primorske. Odzvalo se je kar 
35 avtorjev. Uredniški odbor je izbral 

76 pesmi in jih strnil v knjigi. Razde-
ljene so v šest sklopov: Človek, Ljube-
zenske, Pomlad, Domovinske, Posve-
tilo in Razno. Za pokušino smo za 
vas izbrali pesem Iskanje sreče, ki jo 
je zapisala Jožica Komel:

ISKANJE SREČE

Je veter prijeten
objemal noči
in pustil za sabo
je sanje ljudi.
A sanje so kratke,
ker veter močan
jih odnesel daleč
je stran.
Ljudje pa hitijo,
drvijo za srečo
in se ne zavedo,
da lovijo le
utvaro bežečo.

ČLOVEK POSTOJ!

Pobrskaj po duši,
poglej v srce
in čisto na dnu,
skrito nam vsem,
boš našel,
kar bo osrečilo te.

NASLOV: Jesenski akordi. Zbirka 
pesmi upokojencev severne Pri-
morske. KRAJ IN LETO IZDAJE: Ko-
barid, 2006. ZALO@ILO: Dru{tvo 

upokojencev Kobarid. FORMAT: 
14 x 24 cm. [TEVILO STRANI: 116.

Traditiones
Inštitut za slovensko narodopisje 

in Glasbenonarodopisni inštitut 
Znanstveno raziskovalnega centra 
Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti sta izdala zbornik Tradi-
tiones, v katerem je zbranih 13 raz-
prav in razgledov. 

Med njimi je tudi prispevek Barba-
re Ivančič Kutin Ledinska in hišna 
imena v vasi Čadrg – del kulturnega 
izročila. V svoji raziskavi je popisala 
ledinska imena v Čadrgu in jih vpi-
sala v orto foto načrt. Tako je nazor-
no pokazala, “kako veliko je (bilo) 
bogastvo tovrstnega izročila na rela-
tivno majhnem območju, ki pa se 
zaradi spremenjenega načina življe-
nja hitro pozablja. V prispevku so 
bila popisana tudi hišna imena, saj 
je velik delež ledinskih imen povezan 
prav z njimi.”

Avtorica je ob pomoči domačinov 
naštela kar 251 ledinskih imen v Ča-
drgu in njegovi bližnji okolici, ki jih 
je zapisala tudi na priloženem orto 
foto načrtu. Poleg poenostavljenega 
zapisa ledinskega imena pa v zbor-

niku najdemo tudi nekoliko poknji-
žen zapis in značilnost posameznega 
območja. Zbrala je tudi zgodbe v zve-
zi s hišnimi in ledinskimi imeni. “Po-
čivalo se reče delu poti, ki pelje od 
Čadrškega malna proti Čadrgu. Tam 
je kamen, ki je bil prav pripravljen 
za to, da si nanj naslonil poln koš in 
se spočil. Nekoč je nekoga, ki je ne-
sel težak koš, že vso pot iz doline 
zasledoval volk. Možakar se je na 
Počivalu ustavil, naslonil koš na ska-
lo, tedaj pa mu je volk skočil zadaj 
na koš, da bi ga zgrabil. Mož pa za-

Utrinki

aparat in da so njihovi dimniki do-
bro omedeni.” Največ prodajo 6-ki-
logramskih ˝gasilcev˝, ki jih tudi naj-
bolj priporočajo. V avtomobilu pride-
jo prav kilogramski ali 2-kilogramski 
˝gasilci˝, s katerimi naj bi bili po 
Dakskoblerjevih ocenah opremljeni 
že dve tretjini voznikov. “Slišati pa je 
že tudi predloge, da bi gasilni apa-
rat postal del obvezne opreme,” je 
še dodal.

Med osmimi PGD v občinski zvezi 
mora največkrat, približno 140-krat 
letno, posredovati PGD Tolmin. 
Med dvema tretjinama tehničnih in-
tervencij je največ prometnih nesreč 
in razlitij nevarnih snovi. Po Daksko-
blerjevih besedah na srečo velikih 
požarov ni, saj zaradi starih stavb 
prevladujejo manjši dimniški. Če-
prav naj bi bila opremljenost njihovih 
društev nekje na polovici priporočlji-
ve, je Dakskobler je poudaril, da je 
kader dobro izobražen in da je da-
nes tudi vozil dovolj, da pa je po-
manjkljiva osebna oprema gasilcev. 

Sicer pa je pohvalil sodelovanje z 
Občino Tolmin, ki je do sedaj za 
požarno varnost še vsakič našla do-
volj denarja. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

TOLMINSKA KNJI@NICA � 
MOJA KNJI@NICA
Tolmin – S svetovnim dnevom otro-
ka se je znova začela akcija Moja 
knjižnica – Knjižnica Cirila Kosma-
ča Tolmin. Z njo želijo učence tre-
tjih razredov navdušiti za branje in 
obiskovanje vseh enot knjižnice.

K podobnemu projektu so v tolmin-
ski knjižnici sicer pristopili že v šol-
skih letih 1999/2000 in 
2000/2001, vendar so takrat v 
njem lahko sodelovali vsi osnovno-
šolci. Kot je povedala v. d. direktorja 
Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin Jo-
žica Štendler je letošnja akcija prva 
v zmanjšanem obsegu in bo poteka-
la do 27. aprila prihodnje leto. V njej 

bodo lahko sodelovali tretješolci iz 
vseh treh posoških občin, učenci s 
posebnimi potrebami iz Centra za 
izobraževanje in usposabljanje 
Tolmin ter varovanci Varstveno-de-
lavnega centra Tolmin.

“Otroci bodo skupaj s starši ali sa-
mi obiskovali eno od naših enot, 
si sami izbirali knjige, primerne 
njihovi starosti, in za prebrane 
knjige izpolnjevali vprašalnike. Za 
vsakih pet prebranih knjig bodo 
prejeli mikavne nagrade z logoti-
pi,” je pravila razložila Štendlerjeva. 
Želi si, da bi akcija ob pomoči občin 
in drugih sponzorjev postala tradici-
onalna. Na ta način bodo imele na-
mreč vse generacije osemletnikov 
možnost, da se seznanijo s knjižni-
co, se privadijo rednemu obiskova-
nju in samostojnemu branju. Tokra-
tno akcijo so finančno podprle Ob-
čina Bovec, Občina Kobarid in 
Občina Tolmin ter Založba Učila 
International.
Špela Kranjc

PRI IZSELJENCIH V FRANCIJI
Freyming-Merlebach (Francija) – 
V začetku leta smo člani folklorne 
skupine Razor iz Tolmina prejeli 
povabilo Društva prijateljev slo-
venske katoliške misije, da bi na-
stopili na tamkajšnjem tradicional-
nem slovenskem prazniku, ki ga pri-
rejajo prvi vikend v septembru. Po-
vabilo smo sprejeli z navdušenjem, s 
seboj pa vzeli še glasbeno skupi-
no Dednina in ansambel Doma-
čica, saj smo bili mnenja, da bo ta-
kšna zasedba na pester in raznolik 
način predstavila slovenske ljudske 
plese, običaje, pesmi in različne na-
čine izvajanja našega glasbenega iz-
ročila.

Pripravili smo dva različna celove-
černa programa, saj slovenski pra-
znik traja kar dva dni. Predstavili 
smo plese celotnega Posočja od 
goriških, tolminskih, breginjskih do 
bovških plesov z značilnimi običaji 
zbiranja denarja za godce, plesa z 
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škega kmetijstva. “Ekološko kmetij-
stvo zmanjšuje negativne vplive na 
okolje ter ohranja pestrost živalskih 
in rastlinskih vrst. Trajnostno kmeto-
vanje, ki upošteva kmetijo kot celo-
ten sistem v krogu tla-rastline-živali-
človek ima poudarek na ohranjanju 
rodovitnosti tal z uporabo humusa in 
organskih gnojil, kot tudi prijazni 
reji živali, ki veliko prispeva k njene-
mu zdravju in dobremu počutju.”

“Združenje ekoloških kmetov se-
verne Primorske je bilo ustanovljeno 
z namenom razvoja ekološkega kme-
tovanja, povezovanja ekoloških kme-
tov predvsem zaradi izobraževanja 
ter lažjega trženja ekoloških pridel-
kov in izdelkov.”

Na vložnih listih so predstavljeni 
bovška ovca, drežniška koza, cika, 
meso pašne drobnice, bovški sir, sir 
Tolminc ter ekološko sadjarstvo in 
izdelki iz sadja. Na posebnem listu 
pa so zbrane tudi ekološke kmetije s 
svojo ponudbo.

NASLOV: Ekolo{ko kmetijstvo Se-
verne Primorske. BESEDILO: Da-
vorin Koren. IZDALA: Ob~ina Tol-
min v okviru projekta Lacio Drom. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Tolmin, 
2006. FORMAT: 11 x 22 cm.

EPIjeva knji`na polica

vihtel roke nazaj, z vso silo zgrabil 
volka za vrat ter si ga čez glavo za-
lučal v prepad.”

Preberemo pa lahko tudi prispevek 
Vladke Tucovič Motiv ribe faronike 
v slovenski književnosti in likovni 
umetnosti 20. stoletja. “Prispevek 
analizira medbesedilno in intermedi-
alno razmerje motiva svet noseče 
ribe faronike v slovenski ljudski pe-
smi iz Podmelca v Baški grapi in 
njegovega prenosa v književnost in 
likovno umetnost 20. stoletja. Trans-
formacija v šibkem besedilnem nizu 
je opazovana v poznih delih Ivana 
Preglja Plebanus Joannes, Saše Vuge 
Na rožnatem hrbtu faronike, Gustava 
Strniše Riba faronika in v intermedi-
alnem razmerju likovnih del Marija 
Preglja, Franceta Miheliča, Marka 
Pogačnika in Boštjana Kavčiča.”

NASLOV: Traditiones. Zbornik 
In{tituta za slovensko narodopis-
je in Glasbenonarodopisnega 
in{tituta ZRC SAZU. GLAVNA 
UREDNIKA: Jurij Fikfak in Ingrid 
Slavec Gradi{nik. ZALO@ILA: 
Zalo`ba ZRC, SRC SAZU in Slo-
venska akademija znanosti in 
umetnosti. KRAJ IN LETO IZDAJE: 
Ljubljana, 2006. FORMAT: 16,5 x 
24 cm. [TEVILO STRANI: 297.

Ekolo{ko kmetijstvo 
Severne Primorske

Občina Tolmin je v okviru projekta 
Lacio Drom izdala mapo z vložnimi 
listi z naslovom Ekološko kmetijstvo 
Severne Primorske. V njej lahko pre-
beremo o Združenju ekoloških kmetov 
severne Primorske in pomenu ekolo-

Zbornik sofinancira-
nih projektov

Septembra sta RRA severne Pri-
morske d. o. o. Nova Gorica in Služ-
ba Vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko izdala Zbor-
nik sofinanciranih projektov (Antho-
logy of co-financed projects), v ka-
terem je predstavljenih 14 projektov, 
ki so bili sofinancirani iz Sklada za 
male projekte programa Phare čezmej-
no sodelovanje Slovenija/Italija 2003. 
Gre za projekte, ki so se lani uspešno 
prijavili na razpis takratne Agencije 
RS za regionalni razvoj.

Kot so v zborniku zapisali, je bil 
osnovni namen Sklada za male pro-
jekte “nuditi podporo projektom 
manjšega obsega, povezovanju ljudi 
na lokalni ravni in ‘mehkim’ razvoj-
nim dejavnostim čezmejnega znača-
ja. Takojšnji cilj je bil preseči neka-
tere zgodovinske, politične in kultur-
ne razlike v čezmejni regiji in na ta 
način pripraviti obe strani ob meji na 
vstop Slovenije v EU. Končni cilj pro-
grama je bil povečati sposobnosti 
lokalnih in regionalnih oblasti za ra-
zvoj in izvedbo skupnih projektov v 
obmejni regiji.”

Finančno podporo so dobili projek-
ti, ki imajo čezmejni vpliv in povezu-

Utrinki

ogledalom, z metlo, povštertanc in 
kolo. Pri nekaterih smo v ples vklju-
čili tudi gledalce, med katerimi je na 

naše zadovoljstvo obsedela le pe-
ščica. Skupaj smo prepevali in se 
ob poskočnih vižah vrteli še pozno v 

noč. Da so bili gostitelji z našim na-
stopom zadovoljni, pove njihova izja-
va: “Vous etes geniales”.

Svojevrstno doživetje je bila tudi s 
čustvi prevzeta nedeljska maša. Ta 
je bila v kapeli, ki slovi po ročno iz-
delanem oltarju Kristusovega vstaje-
nja. Slednjega so sestavili iz ka-
menčkov, ki so jih dobili iz različnih 
krajev in jih nato zložili v mozaik. Si-
cer pa je dan v glavnem minil v ple-
snem in pevskem duhu. Gostiteljem 
je bila še posebej všeč pesem Moja 
mati kuha kafe, ki smo jo morali za-
peti večkrat. V zameno pa so nas 
tamkajšnji Slovenci naučili svojo raz-
ličico pesmi Mi se imamo radi, ki 
gre, če si v mislih prikličete še melo-
dijo, nekako takole: “Saj smo vsi 
Slovenci, radi se imamo; saj smo 
vsi Slovenci, radi se imamo; saj 
smo vsi Slovenci, radi se imamo; 
saj smo vsi Slovenci, slovenskega 
rodu.” 

Naši prvotni načrti, da se bomo od 

naših gostiteljev poslovili pravoča-
sno, so splavali po vodi. Njihovo go-
stoljubje in sama organizacija sta bi-
la namreč nepozabna, kot je bila ne-
pozabna okusna hrana, izlet v bližnji 
Luksemburg in obisk največjega 
ameriškega pokopališča iz 2. sve-
tovne vojne, Saint-Avold. Tik pred 
odhodom so nam organizatorji zau-
pali, da so bili sprva kar malce za-
skrbljeni ob pogledu na našo foto-
grafijo, saj baje nismo več videti ta-
ko zelo mladi. Vendar so kasneje 
sprevideli, da o revmi in artritisu ni 
ne duha ne sluha in da smo kljub le-
tom še vedno kar precej poskočni. 
Vsekakor je prav ta poskočnost del 
razloga, da smo se domov vračali 
razmeroma pozno, vendar polni vti-
sov, prešernih src in s hvaležnim 
spominom na naše ljudi, ki jih je že-
lja po boljšem življenju odpeljala v 
lorenske rudnike. 

Člani Folklorne skupine Razor

Foto: arhiv Folklorne skupine Razor
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jejo ljudi iz naslednjih področij: • 
prostorsko planiranje in razvoj, • za-
ščita okolja (tudi spremljanje in nad-
zor voda in morja), • lokalni gospo-
darski razvoj (vključno s turizmom), 
• širjenje čezmejnega sodelovanja na 
področju zdravstva (poudarek na sku-
pni rabi virov in opreme), • razvoj 
ali izgradnja objektov in virov za iz-
boljšanje pretoka informacij in komu-
nikacij med obmejnimi regijami, • 
lokalno zaposlovanje, vzgoja in izo-
braževanje ter • kulturne izmenjave. 
Med 14 projekti so v knjižici predsta-
vljeni tudi štirje projekti, ki so jih 
uspešno prijavile zgornjeposoške in-
stitucije: Avtodomski turizem (Občina 
Bovec), Digitalni popis padlih na so-
ški fronti (Ustanova Fundacija Poti 
miru v Posočju), Gorsko kolesarstvo 
– razvoj novega turističnega produkta 
(Lokalna turistična organizacija Bo-
vec) in Učni center gorništva Tolmin 
(Planinsko društvo Tolmin). Več o 
omenjenih projektih lahko preberete 
na strani 20.

EPIjeva knji`na polica

NASLOV: Zbornik sofinanciranih 
projektov (Anthology of co-finan-
ced projects). UREDNI[KI ODBOR: 
Tanja Golja, Tja{a Petelin Ba~ar, 
Du{a Sodnik. IZDALA: RRA sever-
ne Primorske d. o. o. Nova Gorica 
in Slu`ba Vlade RS za lokalno sa-
moupravo in regionalno politiko. 
KRAJ IN LETO IZDAJE: Nova Gori-
ca, Ljubljana, 2006. FORMAT: 
20,5 x 20,5 cm. [TEVILO STRANI: 
48.

Knjižno polico napolnila Mateja Kutin

Utrinki

Kjer osel le�i �

Opa`anja

Pred časom sem se z družino od-
pravila peš po makadamski cesti iz 
Hudajužne proti Zakojci. Cesta je 
bila pretekla dva meseca rezervirana 
za jeklene konjičke, sedaj pa je spet 
uporabna bolj le za sprehajalce, saj 
je glavna cesta iz Hudajužne proti 
Grahovem ponovno odprta. Lepo 
sončno nedeljsko popoldne nam bo 
v spominu ostalo ne le zaradi uživa-
nja v hoji, pač pa tudi zaradi grenke-
ga priokusa ob pogledu na odvržene 
pločevinke in škatlice cigaret, ki so 
ležale ob cesti. Očitno so tej cesti 
velik pečat pustili delavci, ki so ure-
jali obvoz, tu in tam pa še kakšen 
malomarnež, ki marsikaj odvrže kar 
skozi okno avtomobila. Z otroki smo 
skupaj nabrali veliko vrečo pločevink 
in plastenk. Našli smo tudi nekaj od-
vrženih papirčkov od bonbonov, saj 
to cesto prehodijo  šolarji  iz različ-
nih osnovnih šol iz Slovenije (od 

Radovljice do Nove Gorice), ki  po-
gosto obiskujejo domačijo mladinske-
ga pisatelja Franceta Bevka. Vendar 
nas bolj moti malomarno početje od-
raslih ljudi. V Hudajužni ni veliko 
otrok, vendar imamo vsako leto ob 
dnevu Zemlje v aprilu čistilno akcijo. 
Letos smo veliko smeti pobrali prav 
za delavci, ki so urejali cesto, ter dru-
gimi malomarneži. Tovrstno početje 
ni nikomur v ponos, zato nam je 
vzgoja naših mlajših krajanov še ka-
ko pomembna. 

Poskrbljeno bi moralo biti tudi za 
to, da bodo po vaseh zabojniki za 
ločeno zbiranje odpadkov. Tako bi 
lahko veliko prispevali k ohranjanju 
narave. Verjamem, da bi marsikateri 
krajan ob pogledu na zabojnike po-
mislil, da lahko tudi sam nekaj pri-
speva k čistosti okolja in reciklaži 
odpadkov. 
Urška K. Mavrar, Hudajužna

TOLMINSKI BIG BAND 
NAVDU[IL [PANCE
Calella ([panija) – Člani tolminske-
ga Jazz Punt Big Banda (JPBB) 
so se natanko po letu dni delovanja 
sredi oktobra udeležili glasbenega 
festivala v španski Calelli in se po 
uspešnih nastopih domov vrnili z 
dvema plaketama.

Zamisel o ustanovitvi big banda se 
je razvila med člani tolminskega pi-
halnega orkestra, ki so radi preigra-
vali jazz in funky glasbo, se spominja 
predsednik JPBB Miha Vehar. Gre 
za značilni jazzovski orkester, ki ga 
sestavlja približno 18 glasbenikov: 
pet saksofonov, po štiri pozavnisti in 
trobenači ter ritem sekcija. Zaradi 
rednega udeleževanja vaj pod vod-
stvom umetniškega vodje Matije 
Mlakarja in zaradi izjemne volje do 
dela se Jazz puntovci, kot fantje sa-
mi sebe imenujejo, danes lahko po-
hvalijo z zavidljivo kakovostno ravnjo 
za amaterski big band. 

V prvem letu delovanja so nanizali 
osem nastopov, večinoma na Tol-
minskem in v okolici, igrali so tudi 
ob odprtju prireditve Dnevi saksofo-
na v Novi Gorici. Najbolj pa so po-
nosni prav na svoje zadnje nastope 
v Španiji, kjer so bili poleg novogori-

škega Big Banda NOVA edini slo-
venski predstavniki. JPBB je imel po 
Veharjevih besedah na festivalu štiri 
zelo odmevne nastope. “Tri koncer-
te smo odigrali na prostem v S. 

Sussani, Calelli in Lloret de Maru, 
vrhunec, četrti koncert, pa je bil 
nastop pred polno dvorano v Tea-
tre Municipal L’Ateneu v Igualadi.” 
Med bivanjem v Kataloniji so si člani 

privoščili tudi sprostitev. Obiskali so 
pokrajinsko prestolnico Barcelono 
in Figueras, rojstni kraj surrealistič-
nega umetnika Salvadorja Dalíja.
Špela Kranjc

ČLANI TOLMINSKEGA JAZZ PUNT BIG BANDA so se udeležili glasbenega festivala v španski Calelli in se po uspešnih nastopih domov vrnili z 
dvema plaketama. Foto: Miha Kovačič
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PEVCI OKTETA SIMON GREGORČIČ IN IGRALCI so prosti 
čas v Berlinu izkoristili za ogled znamenitosti mesta ter za pri-
jeten klepet s slovenskimi rojaki. Foto: arhiv okteta

AVTORICA RAZSTAVE IN UREDNICA KATALOGA KARLA 
KOFOL TER LASTNIK ENE OD FOTOGRAFSKIH ZBIRK 
GERHARD PUTZ – Razstava Življenje ob železni cesti bo na 
ogled vse do konca januarja 2007. 

O @IVLJENJU OB 
@ELEZNI CESTI NEKO^
Tolmin – Življenje ob železni cesti je naslov raz-
stave, s katero se Tolminski muzej pridružuje le-
tošnjemu praznovanju stote obletnice Bohinjske 
proge. Razstavo, ki je nastala v sodelovanju z Že-
lezniškim muzejem v Ljubljani, so odprli 20. 
oktobra, na ogled pa bo do konca januarja priho-
dnje leto.

Ob tej priložnosti je v tisoč izvodih izšel tudi obse-
žen katalog, ki v sedmih prispevkih seznanja s pe-
stro zgodovino življenja ob Bohinjski progi. Bese-
dila dopolnjuje bogato slikovno gradivo, ki so ga v 
namene razstave prispevali številni zasebni zbira-
telji in različne institucije. Več o katalogu, ki ga je 
uredila avtorica razstave, kustosinja v Tolminskem 
muzeju Karla Kofol, boste lahko prebrali v nasle-
dnji številki EPIcentra, razstavljeno gradivo pa 
zapolnjuje prostore Galerije Ivana Čarge. 

V prvo sobo so postavili gradivo iz časa gradnje 
proge. Gerhard Putz iz Beljaka, sicer vnuk vodje 
gradbišča Podbrdo–Gorica, Ambrozija Putza, je 
za potrebe razstave posodil album s 186 fotogra-
fijami iz obdobja 1902–1906, med katerimi je za-
radi težke gradnje na zahtevnem terenu največ fo-
tografij iz Baške grape. Album o gradnji Bohinj-
skega predora med leti 1901 in 1904 je prispeval 
Anton Humar iz vasi Kuk v Baški grapi, razsta-
vljeno gradivo pa dopolnjujejo še različne spomin-
ske medalje in kipci, vezani na prebitje tega pre-
dora. Obenem je v tem prostoru obiskovalcem na 
voljo računalnik, na katerem si lahko ogledajo vso 

da so s to stalno razstavo želeli obogatiti ponudbo 
muzejskega vlaka, ki ima na Mostu na Soči več-
krat končno postajo. Poleg tega tolminske muze-
alce čaka še ureditev muzejske zbirke v središču 
Podbrda, kjer so pritlični prostori v hiši številka 18 
že namenjeni prikazu zgodovine Baške grape in 
železnice.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

S PESMIJO SKOZI @IVLJENJE IN DELO 
GORI[KEGA SLAV^KA
Kobarid, Berlin – Pevci okteta Oktet Simon 
Gregorčič so v jubilejnem letu, ko praznujemo 
100-letnico smrti Goriškega slavčka še posebej 
dejavni. Po turneji v Prekmurju, Prlekiji in Porabju, 
so se na povabilo Slovenskega svetovnega 
kongresa, ki združuje slovenske izseljence po 
svetu, udeležili proslave v čast Simonu Gregorči-
ču, ki je potekala 1. oktobra v Slovenskem domu 
v Berlinu. 

Slovenski rojaki, ki se v Berlinu združujejo pod 
okriljem znanega slovenskega župnika Izidorja 
Pečovnika – Dorija, so z zanimanjem spremljali 
multimedijsko kulturno prireditev S pesmijo skozi 
življenje in delo Goriškega slavčka, katero so 
poleg okteta, ki je prepeval Gregorčičeve uglas-
bene pesmi, popestrili tudi igralci Peter Cimprič, 
Maj Jukič in Tomaž Šavli, slavnostni govornik pa 
je bil podpredsednik Slovenskega svetovnega 
kongresa prof. Tomaž Pavšič. Duh našega pe-
snika, pod imenom katerega se združuje največ 
slovenskih izseljenskih društev po svetu, je bil na 
omenjeni prireditvi zelo močan. Čutiti je bilo, da 
so Gregorčičeve besede še vedno aktualne, da 
se tudi v dobi evropskih integracij lahko oplajamo 
ob njegovih pesmih, ki poudarjajo ljubezen do do-
movine, ki jo na zelo intenziven način doživljajo 
slovenski izseljenci po svetu, katerim je pesnikova 
beseda še v posebno uteho. 
Matej Kavčič

RAZSTAVILI FOTOGRAFIJE 
VELIKEGA FORMATA
Postaja –  Slovenske železnice (SŽ) so na že-
lezniški postaji Postaja pri Mostu na Soči na 
ogled postavile fotografije velikega formata, ki pri-
kazujejo ključne tolminske in kobariške turistične 
atrakcije. Slednje so nadomestile stare in že pre-
cej obledele črno-bele fotografije naravnih lepot iz 
različnih koncev Slovenije, ki so vrsto let krasile 
pročelje tukajšnje železniške postaje. Nove foto-
grafije, katerih avtor je fotograf Matevž Lenarčič, 
so bile sicer že pripravljene v okviru proslavljanja 
stote obletnice Bohinjske proge. “Vendar pa se 
je postavitev zaradi usklajevanja s celostno po-
dobo SŽ v juliju nekoliko zavlekla,” pojasnjuje 
Janko Humar, direktor Lokalne turistične or-
ganizacije (LTO) Sotočje. Na njih bodo lahko 
odslej obiskovalci občudovali Slap Kozjak, Tol-
minska korita, vabili pa jih bodo tudi kajakaši. 

Humar dodaja, da gre za rezultat dobrega sodelo-
vanja, kjer je LTO prispevala posnetke in izdelavo 
fotografij, na SŽ pa so poskrbeli za okvirje in na-
mestitev. Uporabljeni klip okvirji naj bi postopoma 
postali standardni okvirji za fotografije na vseh slo-
venskih železniških postajah.

Postavitev deluje kot majhna in prijetna, a hkrati 
za naše kraje dobra promocijska razstava, ki sku-
paj z muzejsko zbirko predstavlja prijetno in zani-
mivo popestritev vsem popotnikom in obiskoval-
cem tukajšnje železniške postaje.
T. Š. F.

slikovno gradivo, ki ga je muzej pridobil med pri-
pravljanjem razstave. Med gradivom so tudi skeni-
rani posnetki Švicarja Milana Lusserja, vnuka 
vodje podbrškega gradbišča Franca Vitala Lus-
serja in takratnega glavnega izvajalca del za gra-
dnjo Bohinjskega predora, grofa Giacoma Ceco-
nija. Druga soba prinaša kronološki pregled do-
gajanja ob progi od njenega nastanka do danes, v 
tretjem prostoru pa lahko vidimo predstavitev kra-
jev ob progi in projekcijo vožnje z vlakom od Nove 
Gorice do Jesenic. Po besedah direktorice Tol-
minskega muzeja, mag. Damjane Fortunat Čer-
nilogar, so pripravili še pedagoški in andragoški 
program, s katerima bodo k ogledu razstave 
spodbudili skupine otrok in odraslih. Za kasnejšo 
medsebojno izmenjavo razstav se dogovarjajo s 
Pokrajinskim muzejem iz Kopra.

Kot je še povedala Fortunat Černilogarjeva, so s 
proučevanjem arhivskega gradiva o gradnji žele-
znice in delom na terenu začeli pred dvema leto-
ma, prva predstavitev pa je bila istoimenska raz-
stava v sodelovanju z Osnovno šolo Ivana Kosa v 
Podbrdu. Poleg dveh nizov predavanj (zadnji bo 
na vrsti novembra) so poleti izdali Baški zbornik, 
ki se deloma nanaša na čas gradnje železnice, 
sodelovali pa so še pri projektu Filmi na tirih in 
stalni razstavi Železniškega muzeja na železniški 
postaji Most na Soči. To so uradno odprli že 15. 
julija, a je zaradi bučnega proslavljanja stoletnice 
takrat ostala skoraj neopažena. “Gre za ambien-
talno postavitev čakalnice iz 30. let prejšnjega 
stoletja, ki je dopolnjena z dokumentarnim fo-
tografskim gradivom, v zadnjem delu pa je 
predstavljen bližnji most čez Idrijco, ki je naj-
daljši na Bohinjski progi,” je razložil predstavnik 
Železniškega muzeja Jurij Komel. Dodal je še, 
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GREGOR^I^ 
NA PLATNU IN V VERZIH
Tolmin – Počastitvi stote obletnice 
smrti Goriškega slavčka so se z li-
kovno razstavo in pesniško zbirko-
pridružili tudi člani Društva slikar-
jev amaterjev Tolmin (DSAT) in 
Društva upokojencev Kobarid.

V galeriji Knjižnice Cirila Kosma-
ča Tolmin so namreč slikarji ama-
terji od konca oktobra do sredine 
novembra razstavljali svoja likovna 
dela. Dela v različnih slikarskih teh-
nikah so večinoma nastajala na ex-
temporu na Vrsnem, nekateri člani 
pa po besedah predsednika DSAT 
Gregorja Maverja lažje ustvarjajo 
sami, v svojem okolju. Vsi so veseli 
strokovne pomoči mentorice, aka-
demske slikarke Jane Dolenc, saj 

njihovo znanje prav pod njenim vod-
stvom hitro napreduje. Kot je še po-
vedal Maver, njihova “sicer zelo ra-
znolika dela zaživijo kot celota, ko 
jih postavijo skupaj”.

Odprtje razstave je pospremila 
glasbena skupina Dednina, Dru-
štvo upokojencev Kobarid pa je 
predstavilo svojo pesniško zbirko 
Jesenski akordi, posvečeno Simo-
nu Gregorčiču. V njej je zbranih 35 
pesmi, k sodelovanju pa so povabili 
avtorje od Bovca do Vipave, je razlo-
žila članica društva Mila Uršič. Zbir-
ka je nakladi 300 izvodov izšla ob 
pomoči Posoškega razvojnega 
centra, nastajala je v okviru študij-
skega krožka pod mentorstvom Pa-
tricije Rejec.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Utrinki

V VRTCU [E POSEBEJ 
POUDARJAJO GIBANJE
Tolmin – Vzgojno varstveni zavod 
(VVZ) Ilke Devetak – Bignami 
(krajše Vrtec Tolmin) letos obiskuje 
181 otrok od enega do šestih let, ki 
so razporejeni po enajstih oddelkih. 
Kot kaže, jim ne bo dolgčas, saj z 
vzgojiteljicami sodelujejo v več zani-
mivih projektih, v katere se vključu-
jejo tudi njihovi starši.

Po pripovedovanju ravnateljice tol-
minskega vrtca Majde Maglica so 
že lani začeli z dvema poučnima 
projektoma. V EKOšoli – oziroma pri 
njih v EKOvrtcu – so spoznavali in 
ločevali različne odpadke, varčevali 
z vodo in elektriko ter se poučili o 
pomenu prezračevanja in zdrave 
prehrane. “Če bomo letos dovolj 
pridni in delavni, bomo morda 
spomladi zaslužili EKOzastavo,” 
se nadeja Maglica. V projektu Turi-
zem in mladi so otroci iz štirih sku-
pin z igro spoznavali svoj domači 
kraj, tako da ga lahko predstavijo 
sovrstnikom iz drugih slovenskih 
krajev. Zaključna predstavitev vseh 
sodelujočih vrtcev je bila v Sloven-

skih Konjicah.

Najpomembnejši letošnji projekt se 
je sicer začel že aprila, trajal pa bo 
vse do konca tega šolskega leta. 
Gre za projekt S skupnimi koraki 
gradimo kakovost v vrtcu, ki ga je 
razpisalo slovensko ministrstvo za 
šolstvo in šport, podprl pa ga je 
Evropski socialni sklad. Povezuje 
devet slovenskih vrtcev iz sedmih re-
gij. V tolminskem vrtcu so svoj pro-
jekt poimenovali Z gibanjem obliku-
jemo življenjski stil, saj je po njiho-
vem mnenju zelo pomembno otroke 
že zelo zgodaj navajati na gibanje. 
Kot je povedala ravnateljica, bo pro-
jekt zelo širok, saj bo zajemal vse 
predšolske in včasih tudi nekaj šol-
skih otrok, starše, stare starše ter 
krajane. “Letos že deseto leto za-
pored izvajamo vadbo za dojenč-
ke in mamice na porodniškem do-
pustu, s tem projektom pa jo želi-
mo še izboljšati in na koncu opa-
zovati napredek otrok,” je razložila 
Maglica in dodala, da projekt zdru-
žuje še akcije Ciciban planinec, Ci-
cirekreacija in potegovanje za di-
plomo Zlati sonček. Da bodo otroci 

s kar najmanj muke kar najbolj vzlju-
bili gibanje, jih bodo vzgojiteljice re-
dno vozile na sprehode, vse svoje 
dejavnosti – tako tiste v vrtcu kot 
one doma – pa bodo vse do konca 
avgusta, ko se projekt zaključi, 
označevali na posebnem koledarju.
Špela Kranjc

Z RAZSTAVE V SVINJAK
Vol~e – Noč čarovnic se je v zadnjih 
letih uveljavila tudi pri nas, zato svoje 
domove še pred zimo okrasimo z 
bučami vseh vrst. Že četrto leto za-
pored množica buč svojo zgodbo 
pripoveduje pred hišo Lenke Ko-
nec.

Kdor je z glavne ceste skozi vas za-
vil proti pokopališču, ga je ob poti 
kmalu pozdravil “gospodar” v dela-
vskih oblačilih in njegov pogled 
usmeril na desno. Na trati je namreč 
začasno deloval bar Pr’ Malonu, v 
katerem je za sicer statično dogaja-

nje skrbelo sedem figur iz buč. Neu-
radno razstavo kakšnih 600 buč 
najrazličnejših vrst in oblik so poleg 
gospodinje Končeve postavile še 
njene kolegice Silva Hvala, Majda 
Obleščak in Irena Kragelj, ki so 
moči in zamisli združevale dva dni 
po dve uri. Večina buč je zrasla na 
okoliških njivah, ki so last Končevih, 
nekaj pa so jih prispevale tudi druge 
gospe. Kot je povedala Končeva, se 
je letos precej poznalo sušno pole-
tje, saj so prevladovale drobne bu-
če, debelih pa je precej manj kot mi-
nula leta. 

Sicer pa so gospe pred štirimi leti 
na zamisel o takšni razstavi prišle po 
naključju. Sprva so z bučami uprizo-
rile družino Konec, sledila je Kra-
jevna skupnost Volče, lani pa so 
prikazovale Kekčevo domačijo. Si-
cer pa je tudi letos buče dočakala 
ista usoda kot njihove predhodnice 
– z njimi se bo mastil hišni prašič. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

LETOŠNJO NEURADNO RAZSTAVO je krasilo kakšnih 600 buč, med katerimi so prevladova-
le drobne buče, debelih pa je precej manj kot minula leta, kar je posledica precej sušnega 
poletja.

OTROCI TOLMINSKEGA VRTCA skupaj z vzgojiteljicami in pomočnicami z gibanjem obliku-
jejo svoj življenjski stil. Foto: T. Š. F.

GLASBENA SKUPINA DEDNINA je pospremila odprtje razstave.

Utrinki
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ČLANI VOKALNE SKUPINE IGNIS po nastopu.

GLASBENA MAVRICA 
GOSPLA IN POPEVK
Tolmin – Pevci Vokalne skupine 
Ignis so na svojem zadnjem leto-
šnjem večjem koncertu za širšo jav-
nost v dvorano šolskega centra pri-
vabili veliko poslušalcev. Zabavali so 
jih s črnskimi duhovnimi pesmimi ter 
slovenskimi in tujimi popevkami.

Pet fantov in štiri dekleta so se zbrali 
za božič pred skoraj šestimi leti, ko 
so želeli pričarati praznično vzdušje 
v tolminski cerkvi. Ker so s svojim 
nastopom navdušili, so z vajami na-
daljevali in njihovo petje je popestri-
lo marsikatero mašo, krst, poroko, 
rojstni dan … Odločili so se, da ne 

bodo ostali le pri tem, zato so se za-
čeli pripravljati tudi za predstavitev 
širši (tolminski) publiki. 

Njihov plamen – to namreč beseda 
ignis tudi pomeni – se je poslušal-
cev dotaknil tako v prvem delu kon-
certa, ko jih je skupina s črnskimi 
duhovnimi pesmimi popeljala čez lu-
žo, kot v nadaljevanju, ko so priso-
tne zazibali v zlata šestdeseta slo-
venske popevke in nastop zaključili 
z legendarno pesmijo Bohemian 
Rhapsody. Med premorom so se s 
svojimi točkami predstavili pianistka 
Špela Obrestar, bobnar Peter Le-
ban in plesalka Andreja Sever. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

MOŠKI PEVSKI ZBOR FRANC URBANC, v 
katerem prepevajo možje in fantje iz bohinj-
ske Češnjice in Lepenc, ki jih druži ljubezen 
do gora in slovenske narodne pesmi, se je 
obiskovalcem Ruta predstavil pod vodstvom 
rojakinje Franke Pavić. Foto: Alenka Zgaga 

PESEM NAS BOGATI, 
V NAS VESELJE BUDI
Rut – Obiskovalci iz Baške grape so 
konec oktobra do zadnjega kotička 
napolnili dvorano Krajevne sku-
pnosti (KS) Rut. Društvo Baška 
dediščina in KS Rut sta namreč v 
goste povabila Moški pevski zbor 
Franc Urbanc, v katerem prepeva-
jo možje in fantje iz bohinjske Če-
šnjice in Lepenc, ki jih druži ljube-
zen do gora in slovenske narodne 
pesmi. V sedanjem sestavu vadijo 
eno leto, in to pod taktirko rojakinje 
iz Ruta, Franke Pavić. Njihov kon-
certni repertoar je zajemal osem 
skladb domačih avtorjev, dodatno 
pa so ga obogatile še pevke iz Ruta, 
ki s svojim petjem obujajo stare ljud-
ske pesmi, ki so jih prepevali že naši 
dedje in babice. Tudi one se lahko 
pohvalijo s kar nekaj nastopi zunaj 
domačega kraja. 

Poslušalci so uživali v znanih prilju-
bljenih napevih ter v zvočni natanč-
nosti in ubranosti njihovega izvaja-
nja. Stare vezi med Bohinjem in Ba-
ško grapo je obujal Cveto Zgaga, 
Stanka Golob pa je na hudomušen 

način natrosila še nekaj utrinkov iz 
teh krajev. Povezovalni tekst je se-
stavila in prireditev vodila Danjela 
Torkar.

Družabno srečanje ob koncu je po-
nudilo še eno priložnost za pesem, 
ki je prešerno zazvenela iz grl nasto-
pajočih. Tako je misel, s katero so 
vabili na koncert, dobila svojo potr-
ditev: Pesem nas bogati, v nas vese-
lje budi!
Olga Zgaga, Društvo Baška dediščina
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C. Prekomorskih brigad 20, 5290 �empeter pri Gorici

� PARCELACIJE
� UREJANJE MEJ
� DOLOČITEV ZEMLJI�ČA POD STAVBO
� VPIS STAVBE V KATASTER STAVB
� GEODETSKI NAČRTI
� ZAKOLIČBE

tel.: 05 39 39 228, fax: 05 39 39 229
GSM: 031 878 988, 041 480 751
e-mail: martina.krajnik@siol.net, 
nevenka.skabar@siol.net

NUDIMO VAM BREZPLAČNO SVETOVANJE

Utrinki

Utrinki

TEKMOVALCI IN SODNIKI KLUBA GORYU skupaj z mojstrom Eligiom Contarellijem (prvi z 
leve). Foto: arhiv kluba

KARATEISTI PONOVNO 
NIZALI DOBRE REZULTATE
Me`ica – Konec oktobra so se mla-
di karateisti Karate kluba Goryu 
udeležili pokalnega turnirja Sloven-
ske zveze tradicionalnega kara-
teja ter z uspešnim nizanjem dobrih 
rezultatov odlično branili barve Po-
sočja. 
Malčki so blesteli v disciplini kata, 
kjer so: Fitim Zabeli, Kevin Podre-
ka, Andrej Valentinčič in Tjaša 
Gabršček osvojili prva štiri mesta. V 
kategoriji mlajših deklic je Gaja Ko-
zar potrdila naziv državne prvakinje 
z zmago v katah, v borbah pa je do-
segla drugo mesto. Odličen rezultat 
je med starejšimi dečki z zmago v 
katah dosegel tudi Gregor Blažon. 
Nastope tekmovalcev je med drugim 
pohvalil tudi mojster Eligio Conta-
relli (6. dan), predsednik sodniške 

njem v udobnem Binetovem avtomo-
bilu in to vse do svita, ko smo pri-
speli na avstrijsko-nemško mejo v 
bližini Salzburga.  

V pokrajini  Berchtesgaden, ki slovi 
kot najlepša v Nemčiji, smo se usta-
vili v Obersalzbergu, kjer smo se na-
menili ogledati znamenito Orlovo 
gnezdo. Po vijugasti panoramski 
gorski cesti, vklesani v živo skalo, 
smo se s turističnim avtobusom pri-
peljali do nadmorske višine 1.710 
metrov, tam pa vstopili v 127 metrov 
dolg tunel, ki vodi v osrčje hriba. Tu 
nas je čakalo dvigalo, s katerim smo 
se po 124 metrih dvignili do Orlove-
ga Gnezda, ki se bohoti 1.834 me-
trov nad morjem. V današnji resta-
vraciji, ki je med drugo svetovno voj-
no odigrala glavno zbirališče privr-
žencev diktatorja Adolfa Hitlerja, 
smo si namesto obljubljenega nepo-
zabnega razgleda, ki ga je zakrivala 
gosta megla, privoščili rundo piva. 
Ko smo se pri natakarju v polomljeni 
nemščini pozanimali, ali je današnje 
Orlovo gnezdo tako kot v Hitlerjevih 
časih, nam je ta kot iz topa izstrelil:  
“Znate šta dečki, ovde je sve origi-
nalno osim piva i personala.” Če iz 

hrvaščine to prevedemo v slovenšči-
no, bi se glasilo nekako takole: “Ve-
ste kaj fantje, tu je vse originalno, 
razen piva in osebja”. No, kasneje 
smo vendarle uspeli izvedeti, da to 
ne bo povsem držalo, saj so iz tistih 
časov ohranili le ogromen kamin, ki 
krasi jedilnico, in svečnike. Po obve-
znem fotografiranju in občudovanju 
razgleda na panoramski tabli smo se 
odločili za spust, saj nas je čakal še 
ogled rudnika soli v Halleinu.

Ob vhodu v rudnik soli, ki je z obra-
tovanjem prenehal leta 1987 in je 
danes preurejen v muzej, smo si 
oblekli zaščitne kombinezone in se v 
spremstvu vodičke z vlakcem odpe-
ljali po rudniških rovih. Drugi del poti 
smo nato nadaljevali peš. Pri spora-
zumevanju nismo imeli težav, saj 
nam je vodičkine komentarje sproti 
prevajal naš poliglot Bine.

Po ogledu rudnika in “švoh” malici 
pa se je začelo zares. Naš glavni cilj 
Watzmann je bil še vedno pred na-
mi, čeprav vreme ni imelo namena 
pokazati lepšega lica. Še naprej je iz 
megle rahlo pršil dež. Odpeljali smo 
se skozi Berchtesgaden do Wimba-
chbrucka, kjer je bilo izhodišče na-

organizacije International Traditional 
Karate Federation.
Jernej Čufer, trener KK Goryu

PO POTEH 
VALENTINA STANI^A
Bavarska (Nem~ija) – Člani pla-
ninske sekcije Športnega dru-
štva (ŠD) Gams Kobarid smo se 
že pred časom dogovorili, da leto-
šnjo planinsko sezono zaključimo z 
obiskom Bavarske, kjer si ogledamo 
nekaj turističnih znamenitosti, izlet 
pa kronamo z osvojitvijo 2.713 me-
trov visokega Watzmanna.

Tako smo se 18. septembra štirje 
člani društva, Albin Kusterle, Stan-
ko Balažič, Demetrij Sivec, Ljubo 
Flander, kljub slabim vremenskim 
obetom na pot podali tradicionalno 
dobre volje. Pomanjkanje spanja 
smo nadoknadili s prijetnim drema-

Utrinki

N E P R E M I ^ N I N E
Prodajate ali kupujete nepremi~nino, pa tega ne 
po~nete vsak dan, a `elite skleniti dober posel?

Naj vas nova zakonodaja ne preseneti!

KOCKA 7 d.o.o., Na hribih 40, 5220 Tolmin

Za znane kupce i{~emo ve~ stanovanjskih hi{, 
kmetij, stanovanj, vikendov ...

POKLI^ITE POSLOVALNICO: POKLI^ITE POSLOVALNICO: 
KOCKA 7 d.o.o.

Avtobusna postaja Tolmin
tel.: 041 589 225 ali 041 940 936

OBI[^ITE NAS:OBI[^ITE NAS: 
ob sredah in sobotah od 9h do 12h,
ostale delavnike od 16h do 19h 
oziroma po telefonskem dogovoru.
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Datum Kraj Prireditev Informacije

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

Koledar prireditev

Utrinki

še planinske poti. Po neuspešnem 
prepričevanju manjšine, da je vreme 
preslabo za planinski vzpon, je pre-
vladalo mnenje, da smo vendarle 
Gamsi in nas zato vreme res ne sme 
ovirati. Tako smo si nadeli nahrbtni-
ke, se zaščitili pred dežnim prše-
njem in zagrizli v klanec. Po pribli-
žno treh urah hoje smo prispeli do 
Watzmanhausa (1.930 m), kjer 
smo se okrepčali v tamkajšnji koči. 
Prijazni oskrbnik koče nas je nato 
spoštljivo povabil v posebno sobo, 
posvečeno našemu rojaku Valenti-
nu Staniču, prvopristopniku na Wa-
tzmann. Slednjega je osvojil že dalj-
nega leta 1800 in takrat tudi izmeril 
njegovo višino. Presenečeni smo 
ugotovili, da je o našem rojaku vedel 
več od vseh nas. Ker je bil za nami 
naporen dan,  smo se kmalu pov-
zpeli na pograde in zaspali kot ubiti.

Naslednje jutro nas je pričakalo 
“stabilno” vreme, saj ni kazalo prav 
nobenih sprememb. Megla, iz kate-
re je še vedno rahlo pršel dež,  je 
prekrivala bližnje vrhove. Treba se je 
bilo ponovno vdati v usodo, da lep-
šega vremena očitno ne bomo dele-
žni in s polno planinsko vnemo in 
opremo zagristi v strmino. Po zače-
tnem vzpenjanju po strmih serpenti-
nah smo prišli do zahtevnejšega de-
la, kjer pot varujejo jeklenice in klini. 
Zaradi mokre in spolzke poti po ska-
lah so bili ti pripomočki še kako do-
brodošli. Po dobrih dveh urah smo 
prilezli na vrh Mittelspitze (2.713 
m). Po okrepčilu, požirku domačega 
in ponovnem fotografiranju smo 
ugotovili, da se za lep razgled ne 
splača čakati do naslednjega dne, 
zato smo se kmalu spustili civilizaciji 
naproti. 
Demetrij Sivec, ŠD Gams Kobarid

KOBARIŠKI GAMSI NA VRHU MITTELSPITZE – Po okrepčilu, požirku domačega in ponov-
nem fotografiranju so ugotovili, da se za lep razgled ne splača čakati do naslednjega dne, zato 
so se kmalu spustili civilizaciji naproti. Foto: arhiv udeležencev
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26. 12.

26. 12. (18.00)

26. 12. (19.30)

27. 12. (20.00)

28. 12. (17.30)

28. 12.

28. 12. (20.00)

28. 12. (20.00)

29. 12. (18.00)

29. 12.

30. 12.

30. 12.

30. 12. (19.30)

31. 12.

31. 12. (21.00)

31. 12. (22.00)

1. 1. '07 (12.00)

1. 1. '07 (20.00)

TOLMIN; Knjižnica Cirila Kosmača

ŠENTVIŠKA GORA

BOVEC; Cerkev Device Marije v Polju

BOVEC; Cerkev sv. Urha v Bovcu

TOLMIN; Kinogledališče Tolmin

BOVEC

TOLMIN; Mestni trg

BOVEC; Kulturni dom

BOVEC; Hotel Alp

TRENTA; Info center TNP

TOLMIN; Mestni trg

KOBARID; osrednji trg

TOLMIN; Mestni trg

BOVEC; Jojo bar

TOLMIN; Mestni trg

BOVEC; na placu

KOBARID; osrednji trg

SOČA; gostišče Andrejc

BOVEC; Hotel Alp

Odprtje razstave mojstra fotografije Mirka Bijukliča

Štefan

Božični dogodek

Božični koncert

Koncert Big banda in Pihalnega orkestra Tolmin

Otroška predstava z obiskom dedka Mraza

• 15.00: delavnica Skupaj okrasimo mestni trg; • 17.30: 
nagovor novega tolminskega župana Uroša Brežana; • 
Tolminski vrtec se predstavi; • 20.00: Pero Lovšin z bendom (v 
primeru dežja v MiNK-u)

Gledališka predstava Sarmica

Koncert zasedbe Feedback in ples

Otroška predstava Rdeča Kapica

• 16.00: nadaljevanje delavnice Skupaj okrasimo mestni trg; • 
20.00: Malibu bend

•14.00: sprevod Dedka Mraza; • 15.00: priključitev sprevoda 
k zabavnemu programu na trgu, kjer bo Dedek Mraz otroke 
razveselil s sladkimi darilci

• 16.00: začetek otroškega programa Jodl Godl & Plesna šola 
Metropola Dance (v primeru dežja v avli Šol. centra); • 17.00: 
prihod Dedka Mraza; • 19.00: Trio Domačica & Tolminski 
raparji (v primeru dežja v MiNK-u)

Pohod z baklami

• 20.00: skupaj ulovimo zadnje ure leta; • 22.00 ansambel 
Mlade Frajle; • 00.00: novoletno odštevanje z nagovorom 
tolminskega župana; • 00.30:  tolminski novoletni ognjemet 

Silvestrovanje z ansamblom Javor in gosti

Silvestrovanje v Kobaridu

Novoletni pohod na Lemovje

Ples

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Vse delujoče skupine na Planoti

LTO Bovec: 05/ 38-96-444

LTO Bovec: 05/ 38-96-444

Pihalni orkester Tolmin

KD Bovec: 05/ 38-86-758

Občina Tolmin: 05/ 38-19-500, 
TD Tolmin: 031-795-233, Maya 
športni turizem: 05/ 38-00-530

KD Bovec: 05/ 38-86-758

Hotel Alp: 05/ 38-84-000

Občina Tolmin, TD Tolmin, 
Maya športni turizem

Občina Kobarid in KS Kobarid

Občina Tolmin, TD Tolmin, 
Maya športni turizem

Dragan Jojič: 041-880-906

Občina Tolmin, TD Tolmin, 
Maya športni turizem

LTO Bovec: 05/ 38-96-444

Občina Kobarid in KS Kobarid

Gostišče Andrejc: 05/ 38-96-531

Hotel Alp: 05/ 38-84-000
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