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Okrog je votel, notri pa ga ni~ ni …

V zadnjem času se sprašujem, kam je odkapljala puntarska kri, ki se je
svoje čase borila za staro pravdo in pravice? Opažam, da na prvi pogled
samozavestnim prebivalcem Posočja vse pogosteje vladajo strah, poniž-

nost in klečeplaznost. Nenehno se nekoga bojijo: enkrat soseda, drugič zdrav-
nika, pa “zobarja”, sodelavca, “policaja”, župnika, direktorja, župana ali pa
javnega uslužbenca, ki zavoljo slabega počutja nič hudega slutečo stranko
nahruli, ker ta “ne zna brati napisa” in trka po vratih kar tja v en dan … Daj-
te no, saj smo vsi samo ljudje! Tako kot ti in jaz so iz mesa ter kosti. Tako
kot ti in jaz se smejejo in jočejo, imajo enkrat boljše in drugič slabše dneve
in nenazadnje, tako kot ti in jaz opravljajo svoje osnovne življenjske potrebe:
spijo, jejo in pijejo, prebavljajo, dihajo zrak …

Čemu se jih bati ali zaradi njih celo podcenjevali samega sebe? “Če pa je
ravnatelj!” dobim zadnjič odgovor. Mu torej, ker je ravnatelj, ne smemo pove-
dati, da se z njim ne strinjamo? Je bolje molčati in ga po odhodu iz pisarne
v jezi obrati do kosti? Spoštujem ljudi, ki jasno in glasno povedo, da odločitev
nadrejenega glede na njegovo vlogo sicer spoštujejo, kar pa še ne pomeni, da
se z njo tudi strinjajo. Če nič drugega, s tem pokažejo, da imajo hrbtenico,
ki nosi njihovo in ne sosedovo glavo.

“Pa pokliči na ministrstvo,” sem pred časom skušala pomagati znanki, da
bi rešila vprašanje, na katerega ni in ni uspela dobiti odgovora. “Si neumna!
Ne morem klicati kar na ministrstvo!” se je malodane zgrozila. “Pa kdo misliš,
da se ti bo oglasil? Sam minister zagotovo ne. Če pa slučajno že, potem do-
biš odgovor kar iz prve roke,” sem ji skušala razložiti. Vendar “navadni smrt-
niki” običajno nimamo ravno sreče, da bi priklicali samega ministra. Se pa
nam zato oglasi telefonist, ki nas preveže na tajništvo in nato dalje in dalje
in dalje … dokler ne dobimo prave kontaktne osebe. Tudi na ministrstvih so
zaposleni samo ljudje, ki so tam nenazadnje prav zaradi nas.

Ob tem razmišljanju me je spreletela misel, ki se navezuje na nekajdnevno
paranojo pred prihodom predsednika države v naše kraje. Ob pogledu na
številne varnostnike, ki so se že dva dni pred prihodom dr. Janeza Drnovška
potili na soncu in ščitili … (koga pravzaprav, še danes ne vem), pa na vzdrže-
valca cvetja, ki je opoldan ob najhujši vročini skrbno zalival mestno cvetje,
in na novi asfalt pred Tolminskim muzejem, se človek nehote vpraša, komu
na čast? Retorično vprašanje. Predsedniku vendar, ki se je v naše odročne

kraje pripeljal s helikopterjem – vem,
vem, časa nima ravno na pretek. In
ko (če) bo kupljeno vladno letalo?
Bomo potem morali za sprejem emi-
nentnih gostov zgraditi v Tolminu le-
tališče? Če se prav spomnim, sem se
nekaj podobnega enkrat že javno
spraševala, vendar očitno zaman. Če-
mu skušamo dokazati, da je pri nas
vse v najlepšem redu? Smo mar spet
pri strahu? Se bojimo pokazati naše
slabosti in jih zato raje pomedemo
pod preprogo oziroma novo asfaltno
preplastitev? S tovrstnim ravnanjem
bodo naši vrhovni poglavarji res lah-
ko verjeli le statistiki, ki zahodni del
Slovenije prikazuje kot izjemno “raz-
vit” in “bogat”. Če bi naše eminentne
goste s političnih in drugih vrhov po-
vabili na “romanje” iz Tolmina v Pod-
brdo (da drugih, še bolj odročnih re-
lacij, ki so največkrat edina povezava
z dnevnim zaslužkom in kruhom
tukajšnjih ljudi, ne omenjam), potem
morda naša “zahodnjaška razvitost”
ne bi bila več tako zelo razvita. Po
drugi strani pa je najbolj žalostno to,
da smo prav na račun prihoda dr. Ja-
neza Drnovška uspeli asfaltirati koš-
ček cestišča, ki sicer najverjetneje ne
bi bil “poštiman” še vrsto let. Nena-
zadnje moramo biti še veseli ... Je pač
tako, da ima vsaka stvar svojo slabo
in dobro plat.

Tatjana Šalej Faleti~

Utrinki

“FINANCIRANJE RAZVOJA”
Nova Gorica – Tradicionalni Sloven-
ski regionalni dnevi predstavljajo
osrednji dogodek razvojne kompo-
nente slovenskega regionalizma.
Leto{nji dnevi, ki so potekali 29. in
30. maja v Novi Gorici, so bili orga-
nizirani peti~ zapored. Organiza-
torja regionalnih dnevov sta bila
Javni sklad RS za regionalni raz-
voj in Agencija RS za regionalni
razvoj. Slu‘ba Vlade RS za stru-
kturno politiko in regionalni razvoj
je imela vlogo pokroviteljice in vse-
binske soustvarjalke dogodka.
Prvi dan sta udele‘ence pozdravila
‘upan Mestne ob~ine Nova Gorica

Mirko Brulc ter mag. Zdenka Ko-
va~, ministrica za regionalni razvoj.
Izku{nje s programskim financira-
njem ter kriti~ne poglede na doseda-
nji sistem financiranja regionalnega
razvoja so v svojih prispevkih pred-
stavili mag. Mojca [teblaj iz Agen-
cije RS za regionalni razvoj, Tomo
Garantini, direktor Razvojnega cen-
tra Zasavje, dr. [tefan ^elan, ‘upan
Mestne ob~ine Ptuj, ter Mojmir
Koni~, direktor RRA Nova Gorica.

Sledila je predstavitev treh projektov,
ki so bili nominirani za slovensko re-
gionalno nagrado [tefana Smeja: Po
poteh dedi{~ine Dolenjske in Bele
krajine, Smaragdna pot in Grad Tre-

bnik. Najve~ glasov je dobil projekt
Po poteh dedi{~ine Dolenjske in Be-
le krajine in tako prejel omenjeno na-
grado za leto 2003. Pomen regional-
nega razvoja Slovenije je s svojim
obiskom in sodelovanjem na okrogli
mizi s predstavniki posameznih
ministrstev poudaril tudi predsednik
Vlade RS mag. Anton Rop.

Drugi dan 5. slovenskih regionalnih
dnevov sta projektni vodja za Slove-
nijo iz Evropske investicijske banke
Peter Coveliers in predstavnica
Evropske banke za regionalni razvoj
Nadja Cvek predstavila vstopanje
in vlogo nekaterih mednarodnih
finan~nih in{titucij v regionalnem

razvoju. Izku{nje drugih dr‘av na
podro~ju regionalnega razvoja sta
udele‘encem podala Jaime del
Castillo, profesor na Univerzi Bil-
bao v [paniji, in Ristio Tienari, na-
mestnik direktorja v Ministrstvu za
notranje zadeve iz Finske. Za konec
so mag. Zdenka Kova~, dr‘avni
sekretar za regionalni razvoj mag.
Igor Strm{nik, dr‘avna sekretarka
za strukturno politiko mag. Andreja
Jerina, predsednik uprave Javnega
sklada RS za regionalni razvoj mag.
Milan Pirman in mag. Bojan Suvo-
rov, direktor Agencije RS za regio-
nalni razvoj, predstavili Slu‘bo
Vlade RS za strukturno politiko in
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RAZPIS S PODRO^JA RAZVOJA
^LOVE[KIH VIROV

Posoški razvojni center obvešča vse gospodarske družbe, samostojne podjetnike in
druge upravičence, da bo predvidoma 27. junija v Uradnem listu RS objavljen

razpis za sofinanciranje usposabljanj zaposlenih
na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

V okviru razpisa bo možno uveljavljati delno povračilo za upravičene stroške, ki so jih
gospodarske družbe, samostojni podjetniki in drugi upravičenci imeli z usposabljanji
zaposlenih.

Dodatne informacije so vam na voljo od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na
Posoškem razvojnem centru pri mag. Almiri Pirih (GSM: 031-66-77-29, e-pošta:
almira.pirih@pososki-rc.si).
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Utrinki

Poletna vročica, osvežujoče namakanje, “martinčkanje” na prodnatih obrežjih posoških rek,
počitnice in z njimi “možgani na off” … Da se v tem času ne bi preveč polenili, smo v

uredništvu EPI-centra v sodelovanju s Foto Červom in Videom Kragelj za naše bralce pripravili

V

foto CERV
TOLMIN

regionalni razvoj kot “One–stop–shop” za
usklajevanje razvoja v Sloveniji.
Brigita Bratina, Poso{ki razvojni center

SANACIJA CESTE
Zatolmin–^adrg – V Zgornjem Poso~ju se v
okviru popotresne obnove po~asi zaklju~ujejo
popotresne investicije. V okviru teh so v ob~ini
Tolmin do konca maja sanirali del ceste na relaciji
Zatolmin–^adrg, ki velja za eno najbolj ozkih in
strmih cest v Poso~ju. Ksenija Kikelj, vodja
Oddelka za okolje in prostor Ob~ine Tolmin, nam
je povedala, da so na omenjeni relaciji uredili
podporni zid, za{~itno ograjo ter del cesti{~a.
Investicija zahtevne sanacije je zna{ala nekaj
manj kot 15 milijonov SIT.
P. R.

Svoje fotografske navdihe pošljite najkasneje
do 5. septembra 2003 na naslov uredništva EPI-
centra, Trg svobode 4, 5222 Kobarid, s pripisom
“Poletni foto natečaj”. Tričlanska komisija (po
en predstavnik Foto Červa, Videa Kragelj in EPI-
centra) bo med pravočasno prispelimi fotografi-
jami opravila ožji izbor 20-ih najboljših fotografij,
ki bodo razstavljene v vitrini Videa Kragelj na
Cankarjevi ulici v Tolminu. Imena avtorjev bomo
objavili v našem glasilu. Komisija bo iz ožjega
izbora izbrala najboljšo fotografijo, avtorja pa
nagradila s “kupončkom”, ki mu bo pri Foto Čer-
vu prinesel povečavo (20 X 30) katerekoli njegove
fotografije. Po pošti bo prejel majčko Videa Kra-
gelj, v uredništvu Epi-centra pa bomo poskrbeli,

da bo nagrajena fotografija objavljena na naslov-
nici našega glasila.

Prednost pri izbiri bodo imele fotografije, ki
bodo posnete v Zgornjem Posočju. Na natečaju
lahko sodelujete z barvnimi in črno-belimi po-
snetki.

Sodelujoče prosimo, da fotografije na hrbtni
strani opremijo z “umetniškim imenom” posne-
tka in šifro, s katero se avtor udeležuje natečaja.
Fotografijam priložite zapečateno ovojnico z na-
slednjimi podatki: ime, priimek, naslov, telefon
in šifra udeleženca. Kdor bo želel, bo lahko po
končanem izboru, vendar najkasneje v treh me-
secih, svojo fotografijo dvignil v prostorih Posoške-
ga razvojnega centra, Trg svobode 4, v Kobaridu.

NATE^AJ ZA NAJBOLJ[O
POLETNO FOTOGRAFIJO ZGORNJEGA POSO^JA
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So~a 2006 vali nova podjetja

Podjetni{ki inkubator

V Zgornjem Poso~ju `e dalj ~asa tli zamisel o ustanovitvi podjetni{kega inkubatorja.
O tem so razmi{ljali tako na Ob~ini Kobarid kot tudi na Ob~ini Tolmin. V igri je bilo ve~
razli~nih lokacij: objekt nekdanje Droge na Postaji, del prostorov podjetja TST na
^iginju ... kot najustreznej{a lokacija pa se je na koncu izkazala stavba nekdanjega
begunskega centra v poslovni coni Na Logu v Tolminu.

Stavbo v poslovni coni Na Logu je lani s
pomočjo sredstev iz Programa popotresne
razvojne pomoči Posočju (Soča 2006) od-

kupila Občina Tolmin. V letošnjem letu so sredstva
za pripravo projektne dokumentacije že odobrena,
v naslednjem letu pa se načrtuje adaptacija stavbe
podjetniškega inkubatorja.

Kaj je podjetni{ki inkubator?
Podjetniški inkubator je organizacija, ki usta-

navlja, razvija in nudi pomoč novim podjetjem pri
ustanavljanju in premagovanju začetniških ovir.
Podjetnikom oziroma inkubirancem nudi prostor,
storitve in svetovanje s področij marketinga, ma-
nagementa, financ in tehničnega “know-howa”. Po-
djetniški inkubator je namenjen podjetnikom za
pomoč pri ustanovitvi podjetja ter organizaciji pro-
izvodnje (na osnovi izdelane tržno zanimive zami-
sli) vse do trenutka, ko si podjetje pridobi ugled
zanesljivega poslovnega parterja in začne delovati
popolnoma samostojno. Za uspešen razvoj inku-
batorja je najprej potrebno soglasje o smiselnosti
in potrebi po inkubatorju v lokalnem okolju. V
začetnem obdobju, ko je potrebno urediti poslovne
prostore, poskrbeti za opremo ter oblikovati spo-
sobno in motivirano vodstveno skupino, je treba
v inkubator vložiti več finančnih sredstev.

Za doseganje hitre rasti
Podjetniški inkubatorji so se po svetu uveljavili

kot orodje pospeševanja podjetništva, ki omogoča
razvoj novih podjetij in ustvarja nova delovna me-
sta. Podjetniški inkubator ali valilnico novih podje-
tij lahko poenostavljeno opišemo kot zgradbo, ki
večjemu številu malih podjetij nudi primerno oko-
lje in podporo na začetku poslovanja ter v njiho-
vem razvojnem obdobju. Na tem mestu lahko nova
dinamična podjetja pridobijo potrebno pomoč in
presežejo težave, ki bi jih sicer onemogočale pri
doseganju hitre rasti.

Ameri{ki in evropski model
V svetu sta se razvili dve vrsti podjetniških

inkubatorjev: ameriški model, ki je tržno usmerjen,
in evropski model, ki daje večji pomen svetovanju
in razvoju profesionalnih znanj. V slednjega je
vključen tudi večji delež javnih finančnih sredstev,
saj je namenjen pospeševanju lokalnega razvoja.

POSOŠKI PODJETNI[KI INKUBATOR bo svoje prostore dobil v stavbi nekdanjega begunskega centra (spodaj levo) v po-
slovni coni Na Logu v Tolminu. Foto: T. [. F.

Utrinki

POMURSKI PODJETNI[KI INKUBATOR
Murska Sobota – Maja so predstavnice treh
poso{kih ob~in Jana Fratina, Cecilija Ostan,
Nata{a Taljat in Verena Tuta, ki so odgovorne za
gospodarstvo, in Roman Medved ter Vesna Ko-
zar s Poso{kega razvojnega centra (PRC) obi-
skali Regionalno razvojno agencijo Mura (RRA
Mura) v Murski Soboti. Na obisku smo se ‘eleli
seznaniti z njihovimi izku{njami pri upravljanju
podjetni{kega inkubatorja.

Celoten projekt je predstavnikom Zgornjega Po-
so~ja predstavil vodja projekta Mre‘a poslovnih
inkubatorjev v Pomurju Marko Mo~nik, ki je pove-
dal, da so za obmo~je Pomurja zna~ilni nerazvi-
tost malega gospodarstva, velika brezposelnost,
malo kakovostnih delovnih mest in velik odliv
mladih ter ambicioznih ljudi iz regije. Le malo lju-
di se odlo~a za samostojno podjetni{ko pot, saj

je te‘ava predvsem v nezmo‘nosti financiranja
uresni~itve poslovne zamisli in te‘ka dostopnost
do poslovnih prostorov. Glede na te‘ave, ki pesti-
jo tamkaj{nje gospodarstvo, se je pokazala po-
treba po ustanovitvi podjetni{kega inkubatorja (PI).

In kako so se v RRA Mura spopadli s tem proje-
ktom? Decembra 2000 je Vlada RS podpisala
Finan~ni memorandum z Evropsko komisijo o
pridobitvi nepovratnih sredstev iz Evropske
unije (EU) v vi{ini 15,7 mio € za hitrej{i gospo-
darski razvoj Slovenije. 2 mio € teh sredstev je
bilo namenjenih za projekt Mre‘a poslovnih inku-
batorjev v Pomurju. Tako so v Pomurju za~eli z
vzpostavitvijo mre‘e inkubatorjev, in sicer v
Murski Soboti (izgradnja nove stavbe – povr{ina
1650 m²), v Ljutomeru ter Otercih pri Lendavi
(prenova obstoje~e stavbe – skupna povr{ina
800 m²). Sredstva v vi{ini 1 mio € so bila name-
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Utrinki

Zna~ilnosti in koristi
Pa si poglejmo nekaj osnovnih značilnosti inku-

batorjev, ki nudijo podjetjem poslovne prostore in
druge poslovne storitve. Mednje sodijo:
• vstopni pogoji za podjetja, ki želijo delovati v

okviru inkubatorja – preverja se predvsem ures-
ničljivost poslovne zamisli in potencial rasti pod-
jetja;

• tesno povezano sodelovanje vodstva inkubatorja
s podjetji, ki se tu razvijajo;

• izstop podjetja iz inkubatorja po določenem ča-
sovnem roku ter

• spremljanje oziroma merjenje rezultatov poslova-
nja inkubatorja, in sicer s številom uspešnih po-
djetij ter številom novih delovnih mest.
Koristi, ki jih imajo podjetja v inkubatorju, se

kažejo v skrajšanju časa vstopa na trg, zmanjšanju
tveganja, večji verjetnosti pridobivanja finančnih
virov in večji vrednosti dobrega imena (“good-
will”). Če imajo podjetja dostop do kakovostnih
svetovalnih storitev, se zmanjša vloga pomanjklji-
vega začetnega podjetniškega znanja.

Potencialni inkubiranci
Ciljni potencialni podjetniki oziroma inkubiranci

so predvsem mladi podjetniki, zaposleni v velikih
podjetjih (notranji podjetniki, “spin-off” podjetja),
inovativna mala podjetja (novi projekti), strokov-
njaki v svobodnih poklicih, mladi raziskovalci in
inovatorji.

Kako pride novo podjetje v inkubator?
V prvi fazi podjetje v sodelovanju z osebjem in-

kubatorja pripravi poslovni načrt, s katerim prepriča
in zadosti kriterijem, ki so postavljeni za vstop
podjetij v inkubator. Izbor podjetij opravi posebna
skupina strokovnjakov (trženje, finance, kadri …),
ki oceni razvojne zmožnosti podjetja in izbere naj-
boljša podjetja. Izbranim podjetnikom se omogoči
in pomaga pri vzpostavitvi podjetja v inkubatorju.
Novo podjetje lahko dobi v najem poslovne pro-
store v zgradbi inkubatorja ali pa deluje v lastnih
prostorih in koristi le “mehke” oblike podpore.

Trda in mehka podpora
Po zagonu poslovanja v podjetniškem inkuba-

torju je podjetje deležno tako imenovane “trde” in
“mehke” podpore.

Trda podpora vsebuje naslednje storitve:
1. subvencioniran najem poslovnih prostorov v
zgradbi podjetniškega inkubatorja – podjetje od
predvidene polne najemnine poslovnega prostora
plača samo del, kar je odvisno od časa koriščenja
prostorov, na primer prvo leto bivanja 30 odstotkov
cene, drugo leto bivanja 50 odstotkov cene, tretje
leto bivanja 80 odstotkov cene, četrto leto pa mora
biti podjetje sposobno samostojno delovati in se
preseliti v lastne prostore (v primeru, da prostorske
možnosti omogočajo nadaljnje bivanje v inkuba-
torju, podjetje plačuje polno ceno);
2. administrativne storitve (fotokopiranje, recep-
cija, obdelava dokumentov in druga pisarniška
dela);
3. pomoč pri vodenju in upravljanju (skrb za po-
što, najem opreme, pomoč v računovodstvu …) ter
4. skupne prostore in storitve v podjetniškem inku-
batorju (sprejemnica, konferenčna soba, fotokopir-
nica, knjižnica, čajna kuhinja, parkirni prostor, čiš-
čenje, varovanje objekta, vzdrževanje računalniške
opreme …).

Mehka podpora vključuje svetovalne storitve na po-
dročju poslovnega načrtovanja, marketinga, računo-
vodstva, vodenja, pravniških in finančnih storitev,
podjetniško usposabljanje ter povezovanje podjetij.

Poso{ki podjetni{ki inkubator
V Posoškem razvojnem centru bomo letos sku-

paj z Občino Tolmin izvedli del aktivnosti, ki so nuj-
ne za začetek delovanja podjetniškega inkubatorja.
Izdelali bomo poslovni načrt, ki bo opredelil krite-
rije za vstop podjetij v inkubator, trženje inkubato-
rja ter vire in obseg finančnih sredstev za delovanje
in vodenje inkubatorja. V tem letu bo pripravljena
potrebna dokumentacija, ki bo omogočila adaptacijo
prve poslovne zgradbe za potrebe podjetniškega
inkubatorja v poslovni coni Na Logu v Tolminu.
Roman Medved, Poso{ki razvojni center
Vir: www.rra-mura.si/inkubator

njena za izgraditev in obnovitev stavb, naslednji
mio € pa za “twining proces”, ureditev zgradbe
in pripravo na~rta vodenja mre‘e inkubatorjev,
izobra‘evalne aktivnosti, ustanovitev kooperacij-
skega sklada za mala in srednja podjetja, promo-
cijske aktivnosti ter ustanovitev industrijske po-
datkovne baze. Ker so bila sredstva pridobljena s
strani EU, so jim za “twining program” dodelili
partnerja iz [panije. Njihovi strokovnjaki z izku{-
njami svetujejo in pomagajo skupaj z ekipo iz
RRA Mura vzpostaviti model delovanja podjetni-
{kega inkubatorja. Potencialnim inkubirancem
nudijo brezpla~no izobra‘evanje. Izobra‘evalni
program je sestavljen in prilagojen posamezni
ciljni skupini in nudi osnovna znanja o podjetni{tvu.

Njihov model podjetni{kega inkubatorja sloni na
tem, da potencialnemu podjetniku sku{ajo po-
magati pri uresni~itvi poslovne zamisli. Najprej

rov v stavbi podjetni{kega inkubatorja. ^e gre za
dejavnost, ki se v teh prostorih ne more izvajati
(na primer turisti~na dejavnost), se lahko inkubi-
ranci nahajajo izven prostorov PI. Ta faza se ime-
nuje predinkubacijska faza, sledi pa ji inkuba-
cijska faza. V inkubacijski fazi lahko podjetniki, ki
zasedajo prostore v PI, ostanejo najve~ 4–5 let. V
tem ~asu mora biti podjetje sposobno, da si za
svojo dejavnost pridobi nove prostore in pri~ne
samostojno poinkubacijsko fazo. Upravljalec
inkubatorja potencialnemu podjetniku pomaga
pri izdelavi poslovnih na~rtov ter svetuje na
podro~ju marketinga, financ, managementa in
tehnologije. Inbkubiranci so dele‘ni ugodne
finan~ne podpore s pomo~jo garancijske sheme,
nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov.

Ogledali smo si novo stavbo PI, kjer so gradbena
dela v zaklju~ni fazi. Na povr{ini 1.600 m² je naj-
prej pritli~je, kjer so prostori za proizvodne dejav-
nosti, ki so med seboj lo~eni s premi~nimi stena-
mi. S prvim nadstropjem jih povezujejo vertikalni
prehodi. Zgornji prostori so poleg skupne sejne
sobe namenjeni pisarnam in prostorom za vod-
stvo inkubatorja. Inkubator nudi podjetjem vso
opremo (instalacije, opremljene skladi{~ne pro-
store, garderobe, pisarne z ra~unalniki ...). Proiz-
vodna podjetja morajo v svoj del prostora posta-
viti le stroje. Marko Mo~nik je med drugim pove-
dal, da so inkubator registrirali kot d.o.o. z nepro-
fitno dejavnostjo. Tu se bo za inkubirance znotraj
in izven inkubatorja vodila vsa logisti~na podpora
in kooordinacija. Zagotavljale se jim bodo spletne
strani, intranet, ra~unalni{ka podpora, ra~uno-
vodske storitve, po{ta, faks ... Mo~nik dodaja, da
stro{ki celotnega projekta zna{ajo 5,1 mio €,
medtem ko je bil preostanek sredstev (3,1 mio €)
financiran s strani nacionalnih in lokalnih virov.

Ker so razmere v Pomurju na podro~ju malega
gospodarstva podobne kot v Poso~ju, smo se
predstavniki Zgornjega Poso~ja strinjali, da je mo-
del pomurskega inkubatorja primer dobre prakse.
Tega nameravamo upo{tevati pri delovanju PI v
Tolminu, ki nastaja v okviru programa So~a 2006.
Izku{nje kolegov iz Prekmurja so dobra popotni-
ca za nadaljevanje na{ega projekta in upamo, da
bomo konec prihodnjega leta tudi mi bele‘ili prve
rezultate pri njegovem zagonu.
Vesna Kozar, Poso{ki razvojni center

OGLED POMURSKEGA PODJETNI-
[KEGA INKUBATORJA – Svetovalke
za gospodarstvo iz vseh treh poso{kih
ob~in in predstavnika PRC-ja so obi-
skali Mursko Soboto in si ogledali mo-
del tamkaj{njega podjetni{kega inku-
batorja, ki naj bi bil kon~an konec juni-
ja. Foto: arhiv PRC

skupaj izdelajo poslovni na~rt in ~e se ta izka‘e
kot sprejemljiv, potencialni podjetnik ustanovi
podjetje. Pri tem mu omogo~ijo uporabo prosto-

( 5 )
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Po prazniku
Kot je `e v navadi, se maja v sklopu ob~inskega praznovanja zvrstijo {tevilne prireditve, ki se
zaklju~ijo s slavnostno sejo in podelitvijo priznanj ter nagrad ob~ine Tolmin. Ob tej prilo`nosti smo
obiskali novega tolminskega `upana, ki nam je zaupal, kako se po~uti v svoji novi vlogi.

T olminski župan Ernest Kem-
perle je uvodoma povedal, da
je bil začetek županovanja

zanj naporen predvsem zaradi pogo-
jev nadaljnjega razvoja (ukinjanje jav-
nih del, zmanjševanje sredstev za po-
potresno obnovo, negotovosti pri za-
gotavljanju sredstev za izvajanje pro-
gramiranih investicij na področju dr-
žavnih cest in skoraj nične možnosti
občinskega proračuna glede razvoj-
nega potenciala). Izrazil je zaskrblje-
nost zaradi grožnje nadaljnjega zapi-
ranja delovnih mest v zvezi s progra-
mirano reorganizacijo upravnih enot.
V tem trenutku se namreč ne ve, ko-
liko delovnih mest se bo ohranilo –
trenutno pa na Občini Tolmin zbirajo

podatke, koliko delovnih mest je bilo
izgubljenih v zadnjih desetih letih.

Nadaljnji razvoj
Župan poudarja, da je treba izkori-

stiti prav vse možnosti, čeprav so te
še tako omejene. Paradnega konja pri
razvoju gospodarstva vidi v podjetni-
štvu, kot gonilni sili pa Posoški razvoj-
ni center in Lokalno turistično orga-
nizacijo Sotočje. Če bo raziskava o ter-
malni vodi dala vsaj približno priča-
kovane rezultate, so razvojne možno-
sti gospodarstva tudi v tej smeri (ogre-
vanje, turistični namen, nova delovna
mesta …). Za vse to pa bo poleg sred-
stev evropskih skladov potrebno za-
gotoviti sredstva lokalne skupnosti –

o tem so razpravljali na zadnji občin-
ski seji, ki je bila 17. junija.

Zaskrbljujo~i trendi
Kot v EPI-centru nenehno poudar-

jamo, se Posočje ukvarja z nekateri-
mi negativnimi trendi (na primer s
stalnim zmanjševanjem števila pre-
bivalstva v vseh treh občinah). Kemper-
le upa, da se bodo trendi v prihodnje
obrnili na bolje. Po podatkih Statis-
tičnega urada R Slovenije se število
prebivalstva v občini Tolmin počasi,

vendar vztrajno zmanjšuje. Pred 32-
imi leti je na območju današnje
občine prebivalo 13.166 ljudi, po po-
datkih iz lanskoletnega popisa pa se
je število zmanjšalo za skoraj 1.000
prebivalcev. Zaskrbljujoča je tudi sta-
rost prebivalstva, saj je povprečna
starost občana 40,3 leta.

Ob~inski nagrajenci
Tudi letos je potekala slavnostna

podelitev občinskih priznanj: plakete,
treh priznanj in denarne nagrade, ki

Vir: Statisti~ni letopis Slovenije

leto popisa

[tevilo prebivalstva na obmo~ju
dana{nje ob~ine Tolmin

1971

13.166

1981

12.496

1991

12.787

2002

12.198

Utrinki

TOLMINSKI OB^INI SE
OBETAJO NOVA STANOVANJA

Tolmin – Ker se v zadnjih nekaj me-
secih Tolminci pogosto spra{ujejo,
koliko novih stanovanj se jim obeta,
smo se odpravili na Ob~ino Tolmin
ter potrkali na vrata Oddelka za go-
spodarstvo, negospodarstvo in fi-
nance. Z Vereno Tuta, vodjo oddel-
ka, smo se pogovarjali o novih sta-
novanjih, ki naj bi bila po kon~ani
obnovi oziroma gradnji na razpola-
go za vselitev v samemu mestnem
sredi{~u.

V obnovljeni stavbi na Trgu 1. maja
(na “placu” s fontano) bodo do kon-
ca leto{njega leta na voljo {tiri sta-
novanja, dve socialni in dve nepro-
fitni. Obnova omenjene zgradbe
poteka v okviru popotresne obnove,
medtem ko bosta stro{ke zaklju~nih
del nosila Stanovanjski sklad Re-
publike Slovenije in Ob~ina Tolmin.
Slednja po besedah vodje oddelka
ne bo lastnica vseh stanovanj. [te-
vilo ob~inskih stanovanj bo znano

po zaklju~eni obnovi, ko bodo gle-
de na vlo‘ena investicijska sredstva
izra~unali, kolik{na kvadratura pri-
pada posameznemu lastniku. Kljub
temu bo prav Ob~ina poskrbela za
vselitev stanovalcev, ki so na listi
~akajo~ih kandidatov za socialna in

neprofitna stanovanja. Nova stano-
vanja se obetajo tudi na Gregor~i-
~evi ulici (nasproti mestnega
parka), kjer raste nov stanovanjski
in poslovni objekt, ki ga investira
podjetje Projekt Nova Gorica d.d..
Omenjeno podjetje je od Ob~ine

Tolmin zemlji{~e odkupilo ‘e pred
leti. Na informacijo, ali bo deset
stanovanj po kon~ani gradnji
(predvidoma konec maja prihodnje
leto) v ob~inski lasti ali v lasti inve-
stitorja, bomo morali {e nekoliko
po~akati.

Na lanskoletni razpis, ki je za obe
vrsti stanovanj potekal so~asno, se
je prijavilo 41 prosilcev, 28 za soci-
alna in 13 za neprofitna stanovanja.
Petim kandidatom, ki so bili na
~akalni listi za socialna stanovanja,
je Ob~ina ‘e priskrbela ustrezno
bivali{~e, tako da jih na seznamu
danes ostaja {e sedemnajst. Lista
kandidatov za neprofitna stanovanja
je nekoliko kraj{a, saj jih je od
omenjenih 13 le pet izpolnjevalo
razpisne pogoje – enemu so doslej
`e uspeli re{iti bivalne te`ave

Po besedah Verene Tuta Ob~ina
Tolmin neprofitnih najemnin trenu-
tno ne zara~unava (in jih tudi v pri-

V TOLMINU RASTEJO NOVA SOCIALNA IN
NEPROFITNA STANOVANJA.
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sta si jo razdelila dva nagrajenca.

PLAKETO OBČINE TOLMIN je za
celovit prispevek k razvoju občine
prejel Julijan Šorli. Kot župan v pre-
teklem mandatu ima veliko zaslug
pri popotresni obnovi na Tolmin-
skem, pri uspešnem vodenju občin-
ske uprave in pri vzpodbujanju števil-
nih dejavnosti v Posočju (podjetni-

LETO[NJI NAGRAJENCI OB^INE TOLMIN (z leve proti desni): Julijan [orli, Dominik Brus, Ana Kodranov, Borut Nikola{, predsednik
AD Poso~je Janko Humar in Rudolf Rauch (za mikrofonom). Foto: Peter Kova~i~

štvo, gasilstvo, potapljaška reševalna
enota, turizem, kultura …).

PRIZNANJA OBČINE TOLMIN so
dobili:
• dr. med. Ana Kodranov za preda-

nost kraju in poklicu. Dr. Kodra-
nova je splošna zdravnica v ambu-
lanti v Podbrdu, kjer že leta požrt-
vovalno skrbi za zdravje otrok in

odraslih iz zgornjega dela Baške
grape. Do stečaja Tovarne volne-
nih izdelkov Bača je nudila zdrav-
stveno pomoč tudi tamkajšnjim
delavcem.

• dolgoletni tolminski župnik Domi-
nik Brus za pastoralno delo in ob-
novo cerkva v župniji. Poleg pasto-
ralnega in kulturnega dela je odi-
gral pomembno vlogo pri obnovi

in gradnji cerkva v tolminski žu-
pniji in na Kamnem.

• Rudolf Rauch za neumorno delo
v Planinskem društvu Tolmin in v
Društvu upokojencev občine Tol-
min. Pripomogel je k popularizaciji
planinstva na Tolminskem ter vpli-
val na zunanjo podobo PD Tolmin,
ki je eno najbolj aktivnih društev
Planinske zveze Slovenije.

DENARNO NAGRADO sta si raz-
delila:
• Atletsko društvo Posočje za dolgo-

letno uspešno delo. AD Posočje se
je v 35-letih delovanja kljub skrom-
nim materialnim možnostim raz-
vilo v močan atletski klub, ki šteje
okoli 130 atletov. Ti so skupaj s
svojimi trenerjim znani po dobrih
športnih rezultatih in rednem so-
delovanju na zimskih krosih CSI v
sosednji Italiji.

• Športna agencija Maya za vlogo
pionirja v razvoju športnega turiz-
ma na Tolminskem. Lastnik šport-
ne agencije Maya Borut Nikolaš
je s predstavitvami športno-turisti-
čne ponudbe in lokalnih kulturno-
zgodovinskih ter naravnih zname-
nitosti na nacionalnih in mednaro-
dnih sejmih dosegel, da je agenci-
ja Maya postala pravi ambasador
Tolminske.

Patricija Rejec

Utrinki

hodnje ne namerava) v maksimalni
vi{ini, ki je dolo~ena z Odlokom o
metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih.
Ocenili so, da bi bila cena glede na
razmere previsoka, zato zna{a vi{i-
na najemnine v leto{njem letu 3,2
namesto 4,98 odstotka vrednosti
stanovanja (maksimalna vi{ina na-
vedena v Odloku). Verena Tuta
dodaja, da bo v prihodnjem letu
kljub povi{anju letne stopnje maksi-
malne vrednosti s 4,98 na 5,08 od-
stotka vi{ina najemnine neprofitnih
stanovanj v tolminski ob~ini ostala
nespremenjena.

Trenutno ima Ob~ina v lasti 39 soci-
alnih in 58 neprofitnih stanovanj,
katerih povpre~na velikost se giblje
med 50 in 60 m². Ob~ina razpolaga
{e z dvanajstimi profitnimi in dvema
slu‘benima stanovanjema. Za na{e
bralce bo zanimiva informacija, da
se konec leta obeta nov stanovanj-
ski zakon, ki bo prinesel dve ve~ji
spremembi. Prva je zgolj formalne
narave, saj bodo v prihodnje tudi

socialna stanovanja bele‘ili kot
neprofitna, druga pa se nana{a na
na~in izra~unavanja najemnine, ki
bo po uveljavitvi novega zakona
bolj variabilen. Najemniku bodo po
novem od njegovega mese~nega
dohodka od{teli minimalno pla~o
RS ter dodatnih 30 odstotkov
njegovega zaslu‘ka; razlika bo
namenjena pla~evanju najemnine.

Besedilo in foto: Patricija Rejec

MOST “PRI KLJUKCU”
Dolenja Trebu{a – Prebivalci osmih
stanovanjskih hi{ v Dolenji Trebu{i
so po {tevilnih zapletih le do~akali
odprtje novega mostu ~ez reko
Trebu{ico, ki je nadomestil staro
brv. Kot nam je povedala Ksenija
Kikelj, vodja Oddelka za okolje in
prostor na Ob~ini Tolmin, je gradnja
mostu potekala v okviru popotresne
obnove, katere investicija je zna{ala
61 milijonov SIT. Pla~ila dodatnih
del pa so zagotovili iz ob~inskega
prora~una, kateri se je zmanj{al za

nekaj manj kot 4 milijone SIT. Izvaja-
lec gradbenih del je bilo podjetje
Portal d.o.o. iz Tolmina, projektant
pa Metod Krajnc, direktor podjetja
IZB Maribor. Uradno odprtje mostu,
ki ga doma~ini poznajo po imenom
“Pri Kljukcu”, je bilo v sredini maja,

medtem ko bo tehni~ni pregled za
pridobitev uporabnega dovoljenja
izveden predvidoma konec junija.
Patricija Rejec

NOVI MOST “PRI KLJUKCU” je nadomestil
staro brv ~ez Trebu{ico. Foto: Peter Kova~i~
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290 let od prve javne akcije puntarjev
Letos mineva 290 let od prve javne akcije dobro organizirane puntarske organizacije na Tolmin-
skem. [esttiso~glava kme~ka mno`ica se je konec marca z beticami (okovanimi gorja~ami) podala v
Gorico in nagnala strah v kosti takratnim birokratom upravnih uradov, davkarjem in plemi~em.

Veliki tolminski punt

Najbrž je prihod plemiške rod-
bine Coroninijev v Tolmin (le-
ta 1651), ki je takoj začela gra-

diti novo graščino in je ob tej gradnji
silila podložnike na tlako, bil eden
glavnih vzrokov, da so se kmetje or-
ganizirali v zvezo ter se uprli grofu
Petru Coroniniju.

Osvoboditev zaprtih kmetov
Zveza, ki naj bi štela do 10.000

mož, se je širila v Vipavsko dolino,
Brda in na Kras (Drago Trpin: Vir
za zgodovino Tolminskega, Kronika
1994, 1/24). Krepila se je s slabša-
njem položaja kmetov ob koncu 17.
stoletja z uvedbo državnega (cesar-
skega) davka na meso in usnje leta
1698 ter z uvedbo davka na vino leta
1705. To je kmete dvignilo k uporu
že v prvi fazi tolminskega nekrvavega
punta 1699–1703, ki je le začasno po-
miril kmete. Ko je prevzel izterjavo
davka stavbni pisar Bandelj, je s po-
močjo najetih biričev grofa della

SLIKA “USMRTITEV TOLMINSKIH PUNTARJEV NA TRAVNIKU V GORICI 20. APRILA 1714” je delo akademske slikarke Jane Dolenc.
Fotografija na naslednji strani: DEVETGLAVI SPOMENIK V NOVI GORICI – Je kip likovna po~astitev usmr~enim puntarjem?

Torre (njegova palača je današnja
Prefettura) z rubežem kruto izterjeval
davke in silno obogatel. Ko je dal
sredi marca zapreti nekaj kmetov iz

Volč in Čiginja, je vodja kmetov Ja-
kob Velikonja iz Čiginja na zborova-
nju na Mengorah ukazal pohod na
Gorico ter osvoboditev zaprtih kme-
tov. Zaradi množičnosti je bil pohod
uspešen. Goriški meščani so naklo-
njeno sprejeli kmete, ki so dosegli os-
voboditev svojih tovarišev, porušili

Bandljevo hišo in od deželnega pod-
glavarja dobili črno na belem, da so
dajatve in davki odpravljeni.

Neupo{tevanje stare pravde
Ko se je punt razširil v Vipavsko

dolino in na Kras, je cesar Karel VI.
poslal nad kmete vojsko – poseben

Utrinki

NAPLAVINE
OBSO[KE ZGODOVINE
Tolmin – S slavnostnim odprtjem
stalne muzejske zbirke v petek, 6.
junija, je Zgornje Poso~je bogatej{e
za izjemen muzej, ki bo obiskovalce
popeljal skozi lokalno zgodovino od
starej{e kamene dobe do konca 20.
stoletja.

Odprtja se je udele‘il predsednik
dr‘ave dr. Janez Drnov{ek, ki je ob
tej prilo‘nosti obiskal Lo‘ane ter si
ogledal Kobari{ki muzej. Med ugle-
dnej{imi gosti so si stalno muzejsko
razstavo ogledali minister za infor-
macijsko dru‘bo Pavel Gantar, dr-
`avni sekretar na MOP mag. Rado-
van Tavzes, podsekretar Ministrstva
za kulturo Silvester Gabr{~ek, po-
slanec Dr‘avnega zbora Ivan
Bo‘i~, na~elnik UE Tolmin Zdravko

Likar, ‘upana ob~ine Tolmin Ernest
Kemperle in ob~ine Kobarid Pavel
Gregor~i~, pod‘upan ob~ine
Bovec Robert Trampu‘, ‘upani za-
mejskih in sosednjih ob~in, vodja
Dr`avne tehni~ne pisarne Bovec–
Kobarid Stane Begu{ ter nekdanji
minister za kulturo Janez Dular.
Odprtje nove razstave si je poleg
gostov ogledal tudi nekdanji tolmin-
ski ‘upan Julijan [orli, ki je v svo-
jem mandatu pripomogel k osamo-
svojitvi Tolminskega muzeja, njegovi
prenovi in drugim muzejskim dejav-
nostim.

Zbrano mno‘ico je najprej nagovoril
tolminski ‘upan, sledila pa sta na-
govora predsednika dr‘ave in dire-
ktorice Tolminskega muzeja mag.
Damjane Fortunat ^ernilogar. Do-
godek je popestril izbran kulturni

PISMO TOLMINSKEGA GLAVARJA JAKOBA CORONINIJA
DVORNI KOMORI

19. junija 1713 (ravno pred 290 leti) je grof Coronini cesarju in vladi v pi-
smu sporočil, kako se v zadnjem tednu obnašajo tolminski puntarji oziroma
njegovi podložniki:

Dolžan sem sporočiti vaši visokosti, kaj delajo v pohujšanje drugih podlo-
žniki mojega tolminskega glavarstva. Vse to vam moram spoštljivo prikazati.

Pred približno osmimi dnevi so imeli vsi skupaj enega svojih običajnih zboro-
vanj in so sklenili, da bodo prišli kakor prvič konec marca hrupno proti mestu
Gorici. Nismo pa mogli odkriti, kakšen namen so pravzaprav imeli. 13. junija
so jih videli prihajati v manjših skupinah na hrib nad Solkanom. 14. junija
so se utaborili v večjem številu na tistem hribu. Glavarjev namestnik Adam
Strassoldo je tja poslal okrog 150 krajišnikov, poklicnih vojakov iz hrvaške
vojne krajine, skupaj s precejšnjim številom plemičev na konjih. Ko so jih
ugledali, so obstali, povzdignili velik krik ter ustrelili nekajkrat v zrak.

Naslednjega dne, 15. junija, je stopila naprej skupina 30 krajišnikov, da bi
jih prepoznala. Izmenjali so si nekaj strelov in priletelo je tudi nekaj kamnov.
Nekemu krajišniku pa je le uspelo, da je ubil enega od tistih Tolmincev. To
pa je povzročilo med njimi tako veliko grozo, da so začeli bežati in se zatekli
nazaj na svoje domove.

In še več. Včeraj sem dobil sporočilo, da vlada med njimi tako velik strah,
ki jih sili iskati način, kako bi prosili za odpuščanje in tudi povedali imena
tistih, ki so jih zapeljali.

Vdani služabnik Jakob Anton grof Coronini.

Steirischer Landesarchiv Graz, Tullmein Bauern Aufstand. Fol. 2646. Iz italijan{~ine
prevedel mons. Franc Rupnik.
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strah je vladal pred krajišniki. Konec
maja je Jakob Velikonja na velikem
kmečkem zborovanju (Landtag) s
pomočjo pisarja Defacisa tolmačil
kmetom nekatere stare listine oziro-
ma staro pravdo, ki se je gosposka
ne drži več. Na koncu zborovanja 31.
maja je kmete zaprisegel in na ta dan
danes občina Tolmin praznuje svoj
občinski praznik.

Navdih za literate
V krvi zatrti upor se ni več ome-

njal vse do leta 1852, ko je Carlo Mo-
relli v svoji knjigi Contea di Gorizia
pisal o puntu in povedal, da so aprila
1714 usmrtili 11 puntarjev – za 7 po-
sameznikov je navedel tudi imena.
Začelo se je pisati o puntu in ob dve-
stoletnici punta v drugem desetletju
20. stoletja obrodilo kar nekaj sadov.
Pisatelj Alojzij Remec je objavil po-
vest Veliki punt, Alojz Gradnik ci-
klus sonetov Tolminski punt, Ivan
Pregelj roman Tolminci, Tržačan
Edoardo Traversa pa je zastavil zgo-
dovinsko podobo pri primarnem viru
v dunajskem dvornem arhivu in izpi-
sal iz začetnih fasciklov 35 listin od
30. marca do 12. maja 1713. Žal je
nadaljnje znanstveno raziskovanje
preprečila prva svetovna vojna.

Odkritje imen
{e {tirih na smrt obsojenih

Precej novega je leta 1973 prinesla
260-letnica punta; skromni puntarski
spomenik Toneta Kralja v Tolminu,
ponatisa Gradnikovih sonetov in Pre-
gljevih Tolmincev, ki jih je Mitja Me-
jak dramatiziral za Tržaško gledališče

(predstava je bila tudi v Tolminu). V
Tolminu smo dobili Ulico tolminske-
ga punta, v Novi Gorici pa Ulico tol-
minskih puntarjev. Zgodovinar dr. Jo-
že Kropec je v deželnem arhivu v
Gradcu odkril štiri debele fascikle lis-
tin o tolminskem puntu. Zgodovina-
rju dr. Bogu Grafenauerju je
uspelo, da je kopije listin
dobil Oddelek za zgodovi-
no Filozofske fakultete v
Ljubljani. Tega zaklada se
doslej še nihče ni resno lotil.

Leta 1992 sem
se s pomočjo
avstrijske šti-
pendije za me-
sec dni podal
na Dunaj in v Gra-
dec ter pregledal se-
dem fasciklov v dvor-
nem arhivu in fascikle
v Gradcu. Bil sem pre-
senečen nad ogro-
mnim gradivom
tedanje birokra-
cije. Z Dunaja sem
prinesel en fa-
scikel na mi-
krofilmu, iz
Gradca pa pre-
cej fotokopij vseh
štirih fasciklov. Našel
sem štiri manjka-
joča imena obso-
jenih na smrt.

Priprave na tristoletnico
Ker se je približal 300-letni jubilej,

smo se Tolminci odločili, da se bomo

v svobodni državi na praznovanje
temeljito pripraviti z raziskovanjem
znanih in razpoložljivih virov. Prvi
korak je bil, da smo prek muzeja za-
prosili za desetletno dotacijo razi-
skavam in si za prvo nalogo zastavili
zbrati vse znano gradivo. To smo v

glavnem že uresničili. S pomočjo
ravnatelja Pokrajinskega arhiva v
Novi Gorici Draga Trpina, sicer
Tolminca, smo z Dunaja dobili
še ostalih šest fasciklov na mi-

krofilmih. Po posredovanju
dr. Petra Štiha, tudi Tol-
minca, smo se dokopali
do kopij graškega arhiva.
Ko bo gradivo zbrano,
bomo prešli na obdela-

vo. Približno dve tre-
tjini gradiva je v

nemščini, v bolj
ali manj težko
čitljivi gotici,

tako da je prečr-
kovanje naporno. Ne-

koliko lažje je s tretjino
gradiva, ki je v ita-

lijanščini v še
kar čitljivi
latinici. Se-
veda pa ne

smemo poza-
biti, da sta se oba jezi-

ka pred tremi stoletji
pisala nekoliko dru-
gače. Zame osebno
so najzanimivejši

akti oziroma zapisniki zasli-
šanj puntarjev, ki so večinoma stra-
šno grdo načečkani, a predvidevam, da

se bo ravno iz njih dalo izvedeti nove
podrobnosti o posameznih puntarjih.
Čiginjci bi gotovo želeli še kaj izvede-
ti o svojem rojaku in vodji punta Ja-
kobu Velikonji, Ročinjci o Ivanu Gra-
dniku, Graparji pa o Simonu Golji.
Če bomo iz zbranega gradiva uspeli
izluščiti kaj zanimivega, bo to lahko
odlična podlaga za novo literarno
stvaritev – mogoče ob tristoletnici.

Kip z devetimi glavami
V Tolminu od leta 1973 pred Tol-

minskim muzejem stoji spomenik
puntarjev, medtem ko je v Stari Go-
rici na Travniku postavljena skromna
spominska plošča 11 umorjenim.
Spomin nanje v Novi Gorici ohranja
le Ulica tolminskih puntarjev, čeprav
jaz kip z devetimi glavami, postavljen
na Erjavčevi cesti (ob njegovi posta-
vitvi so stanovalci v okolici ogorčeno
protestirali), že ves čas štejem za spo-
menik obglavljenim kmetom. Če bi
bil ustvarjalec omenjenega kipa – šte-
jem ga za velikega umetnika – pri-
pravljen dodati še dve glavi (ali pa
bi privolil v tako pomenskost kipa),
bi bila to najlepša likovna počastitev
puntarske 300-letnice v Novi Gorici.
Čas bi bil, da bi takrat prišlo do upri-
zoritve opere Ubalda Vrabca Tolmin-
ski puntarji.

Ob koncu naj bralce opozorim še
na odprtje oddelka, posvečenega veli-
kemu tolminskemu puntu, ki so ga
6. junija ob 290. obletnici odprli v
Tolminskem muzeju.

prof. slovenskega jezika Janez Dolenc
Foto: arhiv dru`ine Dolenc

program, ki sta ga pripravila Mladin-
ski pevski zbor Gimnazije Tolmin
in Orkester Glasbene {ole Tolmin.

Direktorica muzeja je povedala, da
se je zamisel o postavitvi pregledne
zbirke kalila ve~ let. Rezultate njiho-
vega obse‘nega dela si lahko ogle-
damo v razstavnih prostorih, ki so
opremljeni z multivizijsko projekcijo.
V sedmih prostorih sta predstavljeni
zgodovinska (avtorice mag. Damja-
ne Fortunat ^ernilogar, kustosinje
zgodovinarke) in etnolo{ka zbirka
(avtorja Marka Grega, kustosa et-
nologa, ob strokovni pomo~i Karle
Kofol, kustosinje etnologinje). V pr-
vem nadstropju si v {estih prostorih
lahko ogledamo arheolo{ko zbirko
(delo avtorja Miha Mlinarja, kusto-
sa arheologa – pri postavitvi so mu
strokovno pomo~ nudili Martina

Knavs, Drago Svol{ak in Beatri~e
@bona Trkman). Prostori v pritli~ju
bodo namenjeni ob~asnim razsta-
vam, v kleti pa bo postavljena umet-
nostnozgodovinska zbirka o cerkve-
ni umetnosti Tolminske.

Obiskovalci so po ogledu nazdra-
vili skupaj z vinarji iz Dru{tva
ljubiteljev Rebule iz Vi{njevika v
Gori{kih Brdih, poleg okusne kaplji-
ce pa so zbrani poskusili MIP-ov
pr{ut. O stalni muzejski zbirki bomo
pisali v eni prihodnjih {tevilk, med-
tem pa vas vabimo, da si jo ogleda-
te kar sami. Obi{~ete jih lahko vsak
dan med 9. in 16. uro, ob sobotah,
nedeljah in praznikih pa med 13. in
17. uro. Za ogled boste morali od-
{teti 500 SIT (otroci 400 SIT, skupi-
ne pa 300 SIT).

Besedilo in foto: Patricija Rejec
STALNO RAZSTAVO TOLMINSKEGA MUZEJA sta si na “svojem dvorcu” poleg predsednika
dr‘ave in drugih uglednih gostov ogledala tudi tolminski grof in grofica.
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Nekoliko druga~en pouk
V leto{njem letu, natan~neje 13. julija, bo Gimnazija Tolmin praznovala svoj 40. rojstni
dan. ^eprav jim do “abrahama” manjka {e 10 let, je tradicija srednje{olskega
izobra`evanja v Tolminu dalj{a.

Začetki tolminskega srednjega šolstva z
odprtjem slovenskega učiteljišča segajo v
leto 1919. Italijanski fašizem je leta 1925

slednjega ukinil in ga nadomestil z italijansko
klasično gimnazijo v italijanskem učnem jeziku.
Učiteljišče je bilo po 2. svetovni vojni obnovljeno,
vendar je leta 1963 zaradi šolske reforme z izobra-
ževanjem nadaljevala splošna gimnazija. Ta je ob-
držala svojo pedagoško tradicijo, saj je bil že v
naslednjem šolskem letu odprt oddelek pedagoške
gimnazije. Oddelki pedagoške gimnazije so se
ohranili do šolskega leta 1989/90, odtlej pa se dija-
ki vpisujejo v oddelke splošne gimnazije.

Na razpotju
Da ne bomo obujali zgolj starih spominov in

brskali po gimnazijski kroniki, si poglejmo, kaj se
z našo gimnazijo dogaja danes. Vsakoletni vpis na
gimnaziji v zadnjih letih “niha” med dvema do
tremi razredi v prvem letniku – predvsem zaradi
upada števila prebivalstva in izseljevanja v vseh
treh občinah. Ravnatelj gimnazije Lenart Barbič
vidi razlog tudi v tem, da se vedno več dijakov
odloča za manj zahtevne programe, ki jih ponujajo
novogoriške srednje šole. Razen splošne gimnazije
je namreč v Novi Gorici na voljo veliko drugih, la-
žjih srednješolskih programov, kjer ni naravoslovja.

Pedago{ka prenova
Barbič dodaja, da so se na Gimnaziji Tolmin od-

ločili za notranjo pedagoško prenovo v dveh sme-
reh. Pri fiziki, kemiji in biologiji bodo letos in v
naslednjih dveh letih uvedli obsežen program uče-
nja s pomočjo eksperimentov. S tem se bodo dijaki
naučili tudi pisanja poročil in poročanja. Pri učenju
jezikov pa bo dan večji poudarek motivaciji dija-
kov. Vse to bo pripomoglo k popularizaciji omenje-
nih predmetov.

Ostale aktivnosti
Poleg predmetnega izobraževanja imajo dijaki

na izbiro še mnogo drugih dejavnosti, pri katerih
se lahko izkažejo. Gimnazija že od vsega začetka
nadaljuje s kulturno in športno tradicijo učiteljišča.
Dijaki so izjemno aktivni in uspešni na področju zbo-
rovskega petja, gledališke, likovne in plesne ustvar-
jalnosti ter športnih aktivnosti. Ravnatelj gimnazije
je poudaril, da je do reorganizacije prišlo tudi znotraj
Mladinskega kulturnega umetniškega društva
(MKUD) in Šolskega športnega društva (ŠŠD), ki

Izobra`evalna smer

Splo{na usmeritev

Pedago{ka usmeritev

Naravoslovna usmeritev

Skupaj

Zaklju~ili izobra`evanje
do {ol. leta 2001/02

1.194

821

87

2.102

Uspe{nost (%)

81

68,6

87

75,9

Vpisanih v 1. letnik od
1963/64 do 1998/99

1.475

1.196

100

2.771

Dijaki so se v {olskih letih 1987/88–1989/90 vpisovali tudi na naravoslovno-matemati~no usmeritev.

Od 58 dijakov, ki so se na Gimnazijo Tolmin
vpisali v {olskem letu 1999/00, se je z leto{njo
maturo spoprijelo 52 gimnazijcev. O njihovih
rezultatih bomo poro~ali jeseni.

danes ustvarjalno in v korist dijakov delujeta kot
samostojni pravni osebi. Ob tem je treba omeniti,
da je gimnazija letos organizirala Dijaško obmejno
srečanje Primorske Tolmin 2003 (DOSP Tolmin
2003), ki se ga je udeležilo 13 srednjih šol, med
njimi tudi pet šol iz Trsta in Celovca. Več o tem si
lahko preberete v prejšnji številki EPI-centra in na
gimnazijski spletni strani www.s-gimtol.go.edus.si.

Brez dija{kega doma ne gre
Lenart Barbič poudarja, da tolminska gimnazija

dolgoročno ne more preživeti brez dijaškega doma.
Ravnatelj se zaveda, da bo njegova ponovna prido-
bitev zelo težak korak, ki ga bo treba narediti naj-
kasneje v prihodnjih dveh letih. Dijaški dom Tol-

min je bil ukinjen v februarju leta 2002 in priklju-
čen Centru šolskih in obšolskih dejavnosti. Usta-
novljen je bil leta 1919 in je dolga leta deloval sa-
mostojno za potrebe tolminskega šolstva. To je tra-
jalo vse do enostranske ukinitve s strani Ministrstva
RS za šolstvo, znanost in šport.
Patricija Rejec

Vir: Statistika Gimnazije Tolmin, ki jo je do {olskega leta 1999/00
zbral in vodil nekdanji ravnatelj Radovan Lipu{~ek. Z njego-
vim delom nadaljuje sedanji ravnatelj Lenart Barbi~.

DIJA[KO OBMEJNO SRE^ANJE PRIMORSKE TOLMIN 2003 – Na Gimnaziji Tolmin podpirajo dijake s statusom {portnika;
zanje bodo prilagodili program izobra`evanja in si s tem sku{ali zagotoviti ve~ji vpis. Foto: Peter Kova~i~
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Na{i gozdovi
Narava je ustvarila razli~ne gozdove in jim namenila posebno vlogo pri ohranjanju ter
bogatenju `ivljenja. ^eprav je gozdov na kopnem zemeljskem povr{ju iz leta v leto manj
(trenutno le okoli 28 odstotkov), je Slovenija s tega vidika posebnost, ki se je komaj
zavedamo – gozdovi namre~ pokrivajo kar 55 odstotkov na{ega ozemlja.

Okolje in prostor

Z Markom Janežem, vodjo Zavoda za goz-
dove Slovenije (ZGS) – območna enota
Tolmin smo se pogovarjali o nekaterih ak-

tualnih dogajanjih v gozdovih in gozdarstvu tol-
minskega gozdnogospodarskega območja (GGO
Tolmin). Slednje sodi po površini med  največje v
Sloveniji – obsega kar 140.000 ha gozdov – in zaje-
ma območje 11-ih občin oziroma štirih upravnih
enot: tolminske, idrijske, ajdovske in goriške.

Gozdnogospodarski na~rti 2001–2010
Vlada RS naj bi predvidoma do konca leta spre-

jela štirinajst območnih načrtov, ki bodo začrtali
gospodarjenje s slovenskimi gozdovi v naslednjih
desetih letih. Prav okrog teh pa so se v številnih
medijih razvile polemične razprave, tako da mora
ZGS načrte uravnotežiti zlasti med proizvodnimi,
socialnimi in ekološkimi funkcijami. In kakšno je
stanje gozdov GGO Tolmin glede na prej omenjene
funkcije?

V ekološkem pogledu je le to zelo ugodno, saj
gozdnatost narašča (znaša že 62 odstotkov). Višja
je tudi lesna zaloga in prirastek ter delež debelej-
šega drevja. Vodja OE Tolmin je med drugim pou-

GOZDNOGOSPODARSKI NA^RTI – Vlada RS naj bi predvidoma do konca leta sprejela {tirinajst obmo~nih na~rtov, ki bodo
za~rtali gospodarjenje s slovenskimi gozdovi v naslednjih desetih letih. Foto: Edo Kozorog

Utrinki

ZAPRTJE [OLSKEGA ODDELKA NA
GRAHOVEM
Grahovo – Ste vedeli, da je prva zasilna {ola na
Grahovem pri~ela s pou~evanjem ‘e daljnega
leta 1844? [olska kronika navaja, da so s pou-
kom v {oli, ki jo poznamo danes, za~eli leta 1887,
kar pomeni, da se grahovski u~enci v njej nepre-
kinjeno izobra‘ujejo ‘e 116 let. Z novim {olskim
letom pa bodo vrata oddelka Osnovne {ole
Simona Kosa na Grahovem ostala zaklenjena.

Razo~arana ravnateljica O[ Simona Kosa
Podbrdo Polona Kenda nam je povedala, da je
storila vse, kar je bilo v njeni mo~i, da bi to pre-
pre~ila. V zadnjih dveh {olskih letih je tamkaj{nji
oddelek obiskovalo 6 otrok – polovica manj od
minimuma, ki ga dolo~a Ministrstvo za {olstvo
in {port. Kljub temu jim jih je doslej ob pomo~i
Ob~ine Tolmin uspelo obdr‘ati. Z novim {olskim

letom 2003/04 bi razredno stopnjo obiskovala le
dva u~enca. Ravnateljica poudarja, da bi {ola
lahko ostala odprta, ~e se star{i sedmih otrok ne
bi odlo~ili, da bodo svoje u~enjake raje vozili na
Osnovno {olo Podmelec oziroma na Osnovno
{olo Du{ana Muniha Most na So~i. S Krajevno
skupnostjo Grahovo–Koritnica se jim je uspelo
dogovoriti, da bo podbr{ki {olski okoli{ (kamor
sodi tudi naselje Grahovo) ostal nespremenjen.
Tako se bodo u~enci, kolikor jih ‘e bo, tudi v
prihodnje s {olskim avtobusom vsak dan vozili v
svojo mati~no {olo. Ravnateljica dodaja, da je v
leto{njem {olskem letu v O[ Podbrdo vpisanih
132 otrok (vklju~no s pred{olskimi). Od teh bo
junija {olo zapustilo 17 u~encev, s {olanjem pa
bo pri~elo 11 novih. Ravnateljica je izrazila veliko
zaskrbljenost nad mo‘nostjo morebitnega po-
novnega odprtja {ole na Grahovem, saj so zahte-
ve Ministrstva RS za {olstvo, znanost in {port
pri tem zelo visoke. Tako obstaja bojazen, da bo-
do vrata grahovske {ole ostala zaprta za vedno.
Besedilo in foto: Patricija Rejec

OSNOVNA [OLA SIMONA KOSA NA GRAHOVEM nepretr-
goma deluje ‘e 116 let, z novim {olskim letom pa se bodo
njena vrata zaradi premajhnega {tevila otrok zaprla.
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Zato~i{~a {tevilnih
ogro`enih `ivali in rastlin
Ena izmed posledic prilagajanja evropski zakonodaji je ustanavljanje posebne mre`e zavarovanih
obmo~ij, imenovane Natura 2000. Mre`o so zaradi razvoja ~love{kih aktivnosti, ki pogosto grobo
posegajo v naravo, ustanovile dr`ave Evropske unije (EU).

daril pomen sonaravnega gospodar-
jenja z gojenjem domačih drevesnih
vrst. Danes na GGO Tolmin tako pre-
vladujejo predvsem listnati in mešani
gozdovi, ki so veliko manj dovzetni
za razne emisije ter škodljivce. Neu-
goden je le upad deleža jelke.

Slabši je ekonomski pokazatelj. Po
besedah Marka Janeža je razlog zanj
predvsem v nezadostnem vlaganju v
gozdove oziroma v izgradnjo gozd-
nih cest ter v gozdno gojitvena dela
(varovalni ukrepi, redčenje, sanitarna
dela ... ). Neugodna pa je tudi lastni-
ška struktura – v zasebnih rokah je kar
60 odstotkov gozdov, medtem ko
znaša povprečna velikost posesti le
1,5 ha. Poleg tega cene lesa stagnira-
jo, proizvodni stroški pa naraščajo.

Danes vse bolj stopa v ospredje soci-
alna funkcija gozdov, zlasti primest-
nih, kot je na primer tolminski Grad.
Prebivalcem mesta in obiskovalcem
nudi številne možnosti za rekreacijo
in sprostitev, urejena gozdna učna
pot pa je pestra “naravna učilnica”
za vse, ki so željni tovrstnega znanja.

Pritisk divjadi
na gozdne ekosisteme

ZGS OE Tolmin med drugim pri-
pravlja tudi letne lovske gojitvene na-
črte. Medtem ko škode v gozdovih
še niso kritične, pa je bilo s strani
kmetov zaradi škod na kmetijskih
površinah že precej pritožb. Največjo
težavo predstavljata močno narašča-
joči populaciji jelenjadi in divjega
prašiča. Predvsem slednji so v Evropi,
pa tudi marsikje v Sloveniji postali
najbolj problematična vrsta divjadi,
saj so se razširili tako prostorsko kot
tudi številčno. Zato je v letošnjih lov-
skih načrtih predviden močno pove-
čan odstrel teh vrst divjadi.

Teden gozdov 2003
Ob tednu gozdov, ki je konec maja

in v začetku junija potekal na temo
Gozd in voda, so organizatorji pripra-
vili razna predavanja, poučne izlete
v gozd, delavnice, ekskurzije ... vse
z namenom, da bi poučili javnost o
pomenu gozdov. Posebno pozornost
so namenili šolski mladini. Po mne-
nju vodje OE Tolmin so mladi kot bo-
doči lastniki gozdov in predstavniki
javnosti najpomembnejša ciljna sku-
pina za popularizacijo gozdov.

Patricija Rejec

Vir:
1. Ivan Gams, Geografske zna~ilnosti Slo-
venije (u~benik za srednje {ole).
2. Bla` Kr`e, Divjim pra{i~em naj velja {e
posebna pozornost! (Lovec, 7-8/ 2002)

K er so uničevalni posegi pri-
zadeli mnoga območja, ima
ohranjena narava vedno ve-

čjo vrednost. “Otočki” neokrnjene na-
rave so postali edino zatočišče za šte-
vilne ogrožene živali ter rastline. Prav
slednjim je namenjena mreža zavaro-
vanih območij Natura 2000.

Varovanje ogro`enih vrst ptic
Na podlagi Direktive o varstvu pro-

stoživečih ptic, ki je podlaga za vzpo-
stavitev mreže Natura 2000, je bilo
v Sloveniji predlaganih 25 območij
(Posebna zaščitena območja – SPA),
namenjenih varovanju ogroženih vrst
ptic. Predloge in strokovne osnove

Na levi: SLEGUR (Monticola saxatilis) – Kljub svoji barvitosti `ivi zelo prikrito `ivljenje. [e
najla`je ga opazimo maja, ko s petjem ozna~uje svoje domovanje. @ivi na skalnatih travi{~ih
ju`nih leg. Na desni: KOSEC (Crex crex) je vrsta, ki v Sloveniji naseljuje predvsem vla`ne
travnike, na predlaganih dveh mestih pa gnezdi tudi na Alpskih travi{~ih. Foto: Peter Buchner

Utrinki

STE LA^NI? BREZ SKRBI!
Tolmin – Ste la~ni? Brez skrbi! V
Tolminu so maja odprli vrata bifeja
Tmin, kjer s pestro izbiro hitre hra-
ne poskrbijo, da ne ostanete la~ni.
Lahko si privo{~ite mesni ali sirov
burek, ponujajo pa tudi “pica bu-
rek”. Na svoj ra~un pridejo vsi ljubi-

telji “hot dogov”, “mini pic” in toplih
sendvi~ev. Kot zagotavlja Jimy, moj-
ster v pripravi burekov, vsakdo naj-
de kaj primernega za pod zob. V
prostoru, rezerviranem za stre‘bo s
prehrano, je dovolj prostora za krat-
ko malico in osve‘ilno pija~o, v vro-
~ih dneh pa si lahko malico privo-
{~ite na terasi pod lipco. V bifeju
Tmin s hrano postre‘ejo vsak dan
od osme ure zjutraj do enajstih zve-
~er. Pa dober tek!
Peter Kova~i~

LOVILNE JAME ZA PROD
Ba~a pri Modreju – So{ke elektrar-
ne Nova Gorica (SENG) so v sklopu
varovanja mostarskega akumulacij-
skega jezera v Ba~i pri Modreju
zgradili {tiri talne pragove oziroma
lovilne jame za prod. Z njimi naj bi
prepre~ili nana{anje ba{kega proda
iz reke Ba~e v Idrijco in jezero. Kot
je povedala Alida Rejec iz SENG-a,
so z gradnjo za~eli konec marca in

z deli zaklju~ili po dobrih dveh mese-
cih. Po kon~anem tehni~nem pre-
gledu in pridobitvi ustrezne doku-
mentacije (predvidoma do konca
leta) bodo na podlagi javnega razpi-
sa podelili koncesijo za ~i{~enje
prodnega materiala. Rej~eva doda-
ja, da zna{a predvidena letna zmo-
gljivost pragov 16.000 m³, sama
investicija pa je SENG stala okoli 30
milijonov SIT. Podobne lovilne jame
v vrednosti 40 milijonov SIT so So{-
ke elektrarne gradile ‘e pred slabi-
mi tremi leti, in sicer na reki Tolmin-
ki. Letna kapaciteta treh talnih pra-
gov, zgrajenih tik pred soto~jem
Tolminke in So~e, zna{a 18.000 m³.
Besedilo in foto: Patricija Rejec

VODA – ELIKSIR @IVLJENJA
Kobarid – Komunalno podjetje
Tolmin je v za~etku leto{njega leta
krajane treh poso{kih ob~in obve-
stilo, da je voda v ve~ini vodovodnih
sistemov in zajetij opore~na ter jo je

JIMYJA POZNAJO “TMINCI” @E VRSTO LET
kot mojstra v pripravi burekov, pa najsi bodo
ti mesni ali sirovi. Foto: P. K.

Okolje in prostor



( 13 )

Za dodatne informacije smo vam
na voljo na DOPPS, Prvomajska 9,
p.p. 2722, 1001 Ljubljana.
Tel.: 01/ 54-41-230, e-po{ta:
tomaz.mihelic@dopps-drustvo.si.

zanje je po naročilu države pripravilo
Društvo za opazovanje in proučevanje
ptic Slovenije (DOPPS).

V Poso~ju dve
posebni za{~iteni obmo~ji

Ohranjena narava v Zgornjem Po-
sočju je razlog, da bosta tu z vsto-
pom Slovenije v EU ustanovljeni dve
posebni zaščiteni območji; eno zno-
traj Triglavskega narodnega parka
(TNP) in drugo na območju Breginj-
skega stola in Planje. Na omenjenih
območjih najdemo različne vrste ži-
vali – predvsem ptic, ki jih bomo po-
gosto zaman iskali po večjem delu
ozemlja Slovenije in Evrope.

nost, saj ohranjena narava privlači
ljudi, še posebej tujce. Naravi prija-
zen turizem prinaša nove možnost
zaposlovanja. SPA na zaščitena ob-
močja prinašajo tudi izobraževanje,
preučevanje oziroma raziskovanje ter
spremljanje in varovanje narave. Ne
gre pozabiti projektov, ki se bodo iz-
vajali na območjih Natura 2000 in za
katere EU ponuja denarna sredstva
iz različnih programov.

Zavarujmo naravno dedi{~ino
Mreža območij Natura 2000 je

ključni steber varstva narave v EU.
Je odlična priložnost, da Slovenija za-
varuje svojo naravno dediščino, ki je
v primerjavi z zahodnoevropsko zelo
dobro ohranjena. Ne smemo ponoviti
napak nekaterih evropskih držav in
z nepremišljenim ter neskladnim raz-
vojem uničiti naravne lepote naše de-
žele. Naravo zavarujmo in uporabi-
mo kot prednost naše dežele pred
ostalimi članicami EU. Bogato jo bo-
mo lahko unovčili v naravi prijazni
turistični ponudbi naše dežele.
Vodja kartiranja ptic Toma` Miheli~,
Društvo za opazovanje in prou~evanje
ptic Slovenije

RU[EVEC (Tetrao tetrix) je naj{tevil~nejši
predstavnik koconogih kur v TNP-ju. Najbolj
mu ustrezajo obmo~ja na gozdni meji. Foto:
Toma` Miheli~

V TNP prevladujejo vrste kur
in ujed

Območje TNP je izbrano predvsem
zaradi ptic, ki so vezane na Alpe.
Med klasifikacijskimi vrstami, na po-
dlagi katerih je bilo območje predla-
gano kot SPA, prevladujejo ogrožene
vrste kur, kot so ruševec, divji petelin,
belka, gozdni jereb in kotorna. Sled-
nja je vezana na visokogorsko pašo,
zato je v zadnjih desetletjih doživela
močan upad. Območje je pomembno
tudi za ujede, saj tu gnezdita planin-
ski orel in sokol selec. V poletnem ča-
su se na poti iz Kvarnerja proti Al-
pam redno pojavlja še beloglavi, ki s
premerom kril zasenči celo planin-
skega orla – premer njegovih kril
lahko meri prek dva metra.

Travni{ke vrste
Za drugo zaščiteno območje v

Zgornjem Posočju je bilo predlagano
območje Breginjskega stola in Planje,
kjer prevladujejo travniške vrste. Med
njimi sta zagotovo najpomembnejša
kosec in kotorna, najdemo pa tudi
slegurja in repaljščico.

Prednosti Nature 2000
In kako se bo varstvo omenjenih

vrst izvajalo? Človekove dejavnosti na
območjih Natura 2000 ne bodo smele
zmanjševati naravne vrednosti okolja,
temveč se mu bodo morale prilago-
diti. To je lahko za prebivalce le pred-

Utrinki

zaradi tega potrebno prekuhavati.
Ljudje tega ne morejo razumeti, saj
so bili vedno prepri~ani, da je voda
v Poso~ju zelo dobre kakovosti.

Da bi nekoliko osvetlili problematiko
pitne vode na na{em koncu, je Kra-
jevna skupnost (KS) Kobarid v so-
delovanju z Ob~ino Kobarid v domu
Andreja Manfrede v maju organizi-
rala okroglo mizo z naslovom Voda
– eliksir ‘ivljenja. Povabili so ‘upane
vseh treh poso{kih ob~in Pavla Gre-
gor~i~a, Ernesta Kemperleja in Da-
nijela Krivca, direktorja tolminske
komunale Bertija Rutarja ter svobo-
dnega raziskovalca Antona Komata.
Slednji ‘e vrsto let prou~uje kako-
vost vode v Sloveniji in je avtor knji-
ge Nespametni bodo ‘ejni. V uvodu
nam je pojasnil vrsto negativnih po-
sledic, ki jih ima opore~na voda na
~loveka. Besedo je prevzel direktor
komunale, ki je zbranim obrazlo‘il,
da voda v Poso~ju ni kemi~no one-
sna‘ena, da pa ob~asno prihaja do

bakteriolo{ke opore~nosti, zato jo je
potrebno klorirati. S tem se ve~ina
prebivalcev Poso~ja ne strinja, saj
menijo, da ima klorirana voda nepri-
jeten vonj. Ve~ina jih dodaja, da raje
u‘ivajo neklorirano vodo, ~eprav ta
vsebuje kak{no bakterijo. Tezo za-
govarja tudi dr. Marijan Lazar, saj
pravi, da epidemije prebavnih bole-
zni v Poso~ju nikoli ni bilo.

Udele‘enci okrogle mize smo izve-
deli, da na{a voda vsebuje premalo
selena, ki je poznan kot “{~it” pred
rakastimi obolenji. Mogo~e je prav
to razlog za vrsto tovrstnih obolenj v
Poso~ju, pripisali pa bi jih lahko tudi
starostni strukturi prebivalstva. Po
mnenju kobari{kega ‘upana Pavla
Gregor~i~a so lahko vzrok onesna-
‘enja {tevilne razpadajo~e ostaline
iz prve svetovne vojne (razna eks-
plozivna sredstva), ki so {e danes
razstresene po Poso~ju. Vzroke
onesna‘enosti so zbrani iskali tudi v
pretresanju Zgornjega Poso~ja, saj
se ob tem spro{~ajo rakotvorni ele-

HRU[EV O@IG
GROZI TUDI POSO^JU
Zaradi pojava nevarne karantenske
bolezni sadnega drevja, hru{evega
o‘iga na obmo~ju [kofje Loke, ki jo
povzro~a bakterija Erwinia amylo-
vora, je potrebna budnost tudi na
drugih obmo~jih Slovenije. Pose-
bno pozorni bodite tisti, ki ste v letu
2003 kupovali sadike na tem obmo-
~ju. Bolezen se pojavlja na jabla-
nah, hru{kah, kutini, belem trnu,
pane{pljah (Cotoneaster), ognje-
nem trnu in japonski ne{plji ter
povzro~a nenadno su{enje vr{i~kov
gojenih rastlin. Zanjo je zna~ilno, da
se poganjki su{ijo od vrha, listi na
njih pa porjavijo oziroma po~rnijo.
Posu{eni poganjki se na vrhu
pogosto zna~ilno kljukasto zavijejo.

Bolezen se zelo hitro {iri in v celoti
ogrozi gojenje omenjenih rastlin. Pre-
na{a se z oku‘enim sadilnim mate-
rialom in orodjem, najpogosteje jo
prena{ajo ptice (zlasti selivke), v ~a-
su cvetenja pa tudi ~ebele. Lastnike
omenjenih sadnih in okrasnih rastlin
opozarjamo, naj so pozorni na mo-
rebitne pojave su{enja leto{njih po-
ganjkov in o tem nemudoma obve-
stijo obmo~nega mejnega fitosani-
tarnega in{pektorja v Kopru, Se‘ani
ali na mednarodnem mejnem pre-
hodu Vrtojba, lahko pa tudi Kmetij-
sko svetovalno slu‘bo Tolmin (tel.:
05/ 38-82-813) ali slu‘bo za varstvo
rastlin pri Kmetijsko gozdarskem
zavodu v Novi Gorici. 

menti. Ve~ina udele‘encev okrogle
mize je na koncu pri{la do sklepa,
da je opore~nost pitne vode posle-
dica ne‘ivljenjske zakonodaje. Stri-
njali so se, da kljub nekaterim nega-
tivnim bakteriolo{kim analizam v

Obvestila

OKROGLA MIZA Z NASLOVOM VODA – ELIKSIR @IVLJENJA je na vpra{anje, ali v Poso~ju
res pijemo onesna‘eno vodo, spro‘ila razli~na mnenja.

Poso~ju pijemo dobro vodo, kar je
potrdil tudi radiestezist Jo‘e Munih,
ki je povedal, da so v Poso~ju na{li
veliko ve~ zdravilnih vodnih izvirov
kot kjerkoli v Sloveniji.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~
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P rireja ovčjega mesa je skoraj po vsem svetu
manjša od povpraševanja. To velja tudi za
Slovenijo in Evropo, še bolj pa za musli-

manske dežele Bližnjega vzhoda in Afrike. Pri-
manjkljaj ovčjega mesa ocenjujejo na več kot
600.000 ton. Podobno je z ovčjim mlekom in izdel-
ki, ki so vedno bolj iskani. Vzrok je predvsem v
visoki kakovosti ter prehranski vrednosti.

Vzreja pri nas ponovno raste
Čeprav glede kakovosti in vrednosti ovčjih izdel-

kov ni ovir za širjenje ovčereje, je v Sloveniji vzreja
v desetletjih po vojni močno nazadovala. V pet-
desetih letih smo redili približno 100.000 ovc, v
70-ih pa je število padlo na deset do petnajst tisoč.
V zadnjem času vzreja narašča in danes lahko go-
vorimo o 100.000 glavah, kar je še vedno premalo
glede na smotrnost izrabe kmetijskega prostora. V
Sloveniji bi morali rediti prek 500.000 ovc, da bi
za pridelovanje hrane ohranili obdelan del kmetij-
ske zemlje, ki ga opuščamo. Sicer pa 100.000 ovc
zadošča, da lahko začnemo s premišljeno obnovo
in rejskim delom domačih pasem.

Pomen ov~ereje nekoliko druga~e
Pomen ovčereje potrjujejo še nekatera druga dej-

stva, denimo umik govedoreje iz težje dostopnih
predelov. Za njo ostaja prazen prostor, ne le brez
živali, temveč tudi brez ljudi. Vemo, da je naselje-
nost hribovskih predelov nujnost. Ta prostor ima
namreč več pomenov, ki jih lahko ohrani s poselje-
nostjo. V mislih imamo gospodarstvo, nego goz-
dov, turizem in rekreacijo ter zaščito pred erozijo.
Smotrno kmetovanje se v takem prostoru omejuje
skoraj izključno na živinorejo in v veliki meri vklju-
čuje ovčerejo. Ni pomembna le pridelava nekaj
10.000 ton jagnjetine in sira – pomen ovc v hribov-
skem svetu je precej večji!

Ov~ereja v Zgornjem Poso~ju
Vse navedeno še kako velja tudi za Zgornje

Posočje, kjer redimo blizu 10.000 ovc – v glavnem
v mesnem tipu jezersko-solčavske ovce. Le na Bov-
škem je še tradicionalno območje reje mlečnih
ovac z dobro razvitim planinskim pašništvom in
sirarstvom. Ovčerejci območja, kjer so razmere in
pogoji reje vse prej kot dobri, so v stoletjih ustvarili
svojo pasmo ovc, avtohtono bovško mlečno ovco.

Ena naj{tevil~nej{ih vrst doma~ih `ivali
Ovce so poleg perutnine naj{tevil~nej{a vrsta doma~ih `ivali na svetu. Raz{irjene so
povsod, kjer so naravni pa{niki in travniki. Kot vrsta so se odli~no prilagodile
najrazli~nej{im podnebnim in talnim razmeram, saj jih redijo od tropskih predelov do
skrajnega severa ali juga. ^lovek je skozi zgodovino vzrejal take doma~e `ivali, ki so
~im bolj zadovoljevale njegove potrebe po hrani in obleki.

BOV[KA OVCA je poznana predvsem po svoji mle~nosti ter
fini, majhni, brezro`ni glavi s kratkimi {trle~imi uhlji. Foto:
Domen ^ernuta

JEZERSKO-SOL^AVSKA OVCA je za razliko od bov{ke precej
ve~ja. Njena glava je iz profila izbo~ena in ima dolga vise~a
uhlja. Foto: povzeto iz kataloga Razstava in avkcija govedi
in drobnice, Tolmin, 12.10.2002; KGZS - KGZ Nova Gorica

Bovška ovca je vse do danes sledila svojemu osnov-
nemu rejskemu cilju, prilagajanju na neugodne
razmere. Strmi prostrani pašniki bovške ovce s
kratko, sočno vegetacijo se dvigujejo nad gozdno
mejo in se zajedajo v pobočja Krna, Kanina, Man-
garta in drugih vrhov. Pastirji svoje črede na pla-
ninskih pašnikih pasejo po odstavitvi jagnjet, od
junija do septembra.

Bov{ka ovca
Korenine bovške ovce najverjetneje segajo do

prvotne bele ovce, ki so jo redili tudi drugod v
Alpah, vendar najdemo o tem v literaturi le malo
podatkov. Bovške ovce ne zaznamujejo le fina,
majhna, brezrožna glava in kratki uhlji, temveč je
znana predvsem po svoji mlečnosti. Njena mle-
čnost je bila v preteklosti bolj skromna, vendar se

Utrinki

K SOSEDOM PO IZKU[NJE IN ZNANJE
Djek{e (Avstrija) – Zdru‘enje ekolo{kih kmetov
Severne Primorske (ZEKSP) je za svoje ~lane
tudi letos organiziralo strokovno ekskurzijo. Tokrat
se je okoli 50 ekolo{kih kmetovalcev pod vod-
stvom predstavnika avstrijske Bio-ERNTE dr. [te-
fana Merka~a obiskali kmetije na avstrijskem Ko-
ro{kem. Ogledali so si ekolo{ke reje krav dojil in
plemenskih svinj, rejo koko{i nesnic, obiskali pa
so tudi kmetijo, ki se ukvarja z rejo jelenjadi. Kme-
tovanje na hribovskem obmo~ju, ki ima nenaza-
dnje kar nekaj skupnega s kmetijskimi razmerami
pri nas, je seveda pri kmetih vzbudilo veliko po-
zornosti. Poleg tega so obiskali {e ekolo{ko turi-
sti~no kmetijo, kjer so jim postregli z raznoliko
ekolo{ko hrano, ki je bila v celoti pridelana na so-
sednjih kmetijah. [e posebej pozorno so si ogle-
dali skupno klavnico, ki so jo kmetje zgradili s
pomo~jo sredstev Evropske unije. Izvedeli so, da
skupina kmetov (ki so danes tudi lastniki klavnice)

v njej kolje in tr‘i svojo ‘ivino ter vr{i slu‘nostni
zakol. Prostore pa po potrebi oddajajo tudi v na-
jem. Ekskurzijo so ~lani dru{tva v Bovcu zaklju~ili
z prijetnim dru‘enjem in rednim ob~nim zborom,
ki so ga letos gostili bov{ki ekolo{ki kmetje.
Davorin Koren, Triglavski narodni park

BELARJEVI DNEVI
Trenta – Seizmolog dr. Albin Belar velja za idej-
nega o~eta Triglavskega narodnega parka (TNP),
saj je pred 95-imi leti dal pobudo za zavarovanje
Triglavskih jezer. Ker tudi danes med nami ‘ivijo
ljudje, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z naravo, so
se maja v Trenti odvijali 5. Belarjevi vzgojno-
izobra‘evalni dnevi. Tradicionalne prireditve v
okviru TNP-ja se udele‘ujejo u~enci ~etrtih razre-
dov osnovnih {ol iz parka in njegove neposredne
bli‘ine. Kot nam je povedal Edvin Kravanja iz
TNP-ja, se je letos v dveh dneh v Trenti zvrstilo
okoli 800 otrok, ki so se ob izviru So~e, spome-
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je v zadnjih letih zaradi boljše oskrbe, prehrane
in zdravja povečala in danes v povprečju znaša
okoli 210 kg. Mleko v povprečju vsebuje okoli 6,3
odstotka maščob in okoli 4,9 odstotka beljakovin.
V boljših tropih je mlečnost tudi več kot 300 kg.
Volna bovške ovce je groba, pramenasta, bele, rjave
ali črne barve. Navadno jo strižejo dvakrat na leto.
Trup je razmeroma majhen, noge pa so tanke. Te-
lesna masa ovnov je med 45 in 50 kg, telesna masa
ovac pa med 35 in 40 kg; višina vihra je okoli 55
in 60 cm. V tropih z boljšo oskrbo in prehrano la-
hko bovška ovca doseže nekoliko višji okvir in tudi
do 10 kg večjo telesno maso. Navadno jih redijo v
majhnih tropih, kjer se giblje od pet do 25 živali.
Le redki posamezniki redijo v tropu več 100 ovac.

Jezersko-sol~avska ovca
Tudi jezersko-solčavska ovca, ki je nastala s

križanjem primitivne domače bele ovce z bergama-

Ve~ji pridelovalci ov~jih izdelkov z Zgornjem Poso~ju

[t. Naslov

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Robidi{~e 25, 5223 Breginj

5231 Log pod Mangartom 40

Dre`ni{ke Ravne 17,
5222 Kobarid

5232 So~a 50

Dre`ni{ke Ravne 25,
5222 Kobarid

Podbela 40, 5223 Breginj

Zavrzelno 9, 5230 Bovec

Trg golobarskih `rtev 43,
5230 Bovec

Dre`nica 43, 5222 Kobarid

Dvor 9, 5230 Bovec

Kne`a 38, 5216 Most na So~i

Klanc 48, 5230 Bovec

Vol~anski Ruti, 5220 Tolmin

Igor Cenci~

Domen ^ernuta

Marko Gorenj{~ek

Ivan Jelin~i~

Jo`e Kanalec

Valter Kramar

Igor Mleku`

David Ostan

Pa{na skupnost Morizna

Pa{na skupnost Mangrt -
Bernard Cuder

Darijan Rutar

Urban [kander

Zoran Teodorovi}

Ime in priimek Ov~ji izdelki

ov~ji sir, skuta in jagnjetina

ov~ji sir, skuta in jagnjetina

jagnjetina

ov~ji sir, skuta in jagnjetina

jagnjetina

jagnjetina

ov~ji sir, skuta in jagnjetina

ov~ji sir, skuta in jagnjetina

jagnjetina

ov~ji sir in skuta

jagnjetina

ov~ji sir, skuta in jagnjetina

jagnjetina

ško in padovsko ovco, sodi med avtohtone sloven-
ske pasme. Ima značilen izbočen profil glave, ki
ga je dobila po bergamaški ovci, in kakovostno
volno – podedovano po padovski ovci. Večinoma
so jezersko-solčavske ovce bele barve, občasno pa
se pojavijo tudi po poimenovanju rejcev “črne”, ki
so v resnici temno rjave barve. Gre za razmeroma
veliko pasmo, ki v višino meri od 65 do 67 cm
(ovni več kot 70), njena telesna masa pa znaša od
65 do 75 kg, v boljših rejah tudi več kot 80 kg
(ovni lahko tehtajo več kot 100 kg). Prepoznamo
jo po velikih visečih ušesih ter dolgim, z volno
poraščenim repom. Ko smo ravno pri volni, naj
omenimo, da jo strižejo spomladi in jeseni – da od
2,5 do 3 kg volne. Ima tudi dolge in čvrste noge
ter močan in dolg hrbet, kar ji omogoča dobro
hojo po strmih gorskih pašnikih. Jezersko-sol-
čavska sorta je za razliko od bovške ovce rejcem
zanimiva predvsem zaradi prireje mesa. Kot navaja

mag. Dragomir Kompan, je njena odlika velika
rodovitnost, saj je plodna skozi vse leto – večina
se mrka že prvi mesec po jagnjitvi, čeravno njeni
mladiči še vedno sesajo. Mladice spolno dozorijo
že pri 6 do 8 mesecih, ovni pa v starosti 7 do 10
mesecev. Poleg tega so njena gnezda v povprečju
velika od 1,4 do 1,5 jagnjeta, saj nemalokrat jagnji
dvojčka.

Izkoristimo {tevilne prednosti
Ker je pred kratkim Posoški razvojni center sku-

paj s Kmetijsko svetovalno službo (KSS) Tolmin
v Breginjskem kotu pripravil študijski krožek na
temo Vse o drobnici (več o tem smo pisali v prejšnji
številki EPI-centra), bomo tokrat možnosti ovčereje
v tem delu Zgornjega Posočja predstavili še tistim,
ki se delavnice niso uspeli udeležiti.

Čeprav Breginjski kot v preteklosti ni veljal za
izrazito ovčerejsko območje, je bila drobnica vse-
skozi prisotna. Danes območje premore okoli 450
ovc, med katerimi je večji trop mlečnih ovc. Lahko
rečemo, da so ti kraji izrazit primer hribovskega
območja z vsemi težavami, ki jih je prineslo povoj-
no odseljevanje. Tako so primer, kjer bi ovčereja
lahko ali celo kar morala igrati večjo vlogo. Pred-
nost Breginjskega kota ni le njegova lega, temveč
tudi bližina italijanskega trga in bližina Kobarida,
ki bi lahko v prihodnje dal več poudarka jagnjetini
in ovčjemu siru v svoji sicer kakovostni in pestri
kulinarični ponudbi. Nikar ne pozabimo, da prav
Kobarid s svojim Kobariškim gastronomskim
krogom počasi postaja kulinarično središče med
Alpami in Jadranom in v svoj krog privablja vse
več in vse bolj zahtevne domače in tuje ljubitelje
dobre in kakovostne kuhinje.

Po gradivu svetovalca za kmetijstvo Janija Mleku`a,
KSS Tolmin, povzela Tatjana [alej Faleti~

Vir: mag. Dragomir Kompan, Biotehni{ka fakulteta, Oddelek
za zootehniko Dom`ale: bov{ka ovca in jezersko-sol~avska
ovca (www.bfro.uni-lj.si/zoo/publikacije/avtohtone_pasme/
slo)
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niku dr. Juliusu Kugyju, koritih Mlinarice in bota-
ni~nem vrtu seznanjali s pravili obna{anja v par-
kih. Ogledali so si tudi Informacijsko sredi{~e
Triglavskega narodnega parka v Trenti, kjer so
na voljo {tevilne informacije o parku. Kravanja
dodaja, da je glavni namen Belarjevih dnevov
otrokom ‘e od malega privzgojiti odgovoren od-
nos do narave, saj jo bodo le tako znali spo{to-
vati, ko bodo starej{i.
P. K.

POENOTENA CENA TOLMINCA
Zgornje Poso~je – Sirarsko dru{tvo Tolminc je
bilo na pobudo sirarjev in plan{arjev iz Zgornjega
Poso~ja ustanovljeno leta 1999 in sicer z name-
nom zdru‘evanja rejcev govedi in sirarjev, pa{nih
skupnosti, planin, zadrug, mlekarn, v skupnih
prizadevanjih za izbolj{anje kakovosti ter tr‘enja
mle~nih izdelkov predvsem pa sira Tolminc.
Trenutno je v dru{tvo v~lanjenih 11 sirarjev in

pa{nih skupnosti, katerih ~lani se v poletni pa{ni
sezoni ukvarjajo s predelavo mleka.

Glavna izobra‘evalna akcija dru{tva v minulem
letu je bil 24-urni sirarski te~aj, ki so se ga udele-
‘ili tudi sirarji iz {ir{ega obmo~ja severne Primor-
ske. V leto{njem letu pa so ~lani zdru‘enja obi-
skali specializiran sejem o neposredni prodaji na
kmetiji, ki je bil v avstrijskem Wiesseldorfu.

Na leto{njem ob~nem zboru je bilo dogovorjeno,
da v dru{tvu nadaljujejo z aktivnostmi s ciljem
standardizacije in pove~anja kakovosti sira Tol-
minc. Zbranim so med drugim povedali, da se bo
za ~lane dru{tva nadaljevalo subvencioniranje
nakupa siri{~ in starter kultur v vi{ini 30 odstotkov
od skupne nabavne vrednosti. Poleg tega bo
dru{tvo svojim ~lanom financiralo tudi vzor~enje
in analize mleka ter sira v primeru tehnolo{kih
te‘av. Poleg tega so se dogovorili za poenoteno
ceno sira Tolminc, ki bo leto{njem letu zna{ala
1.600 SIT/kg za sir iz dolinskih sirarn ter 1.700

SIT/kg za planinski sir. Na ob~nem zboru so bili
prisotni tudi predstavniki KGZ Nova Gorica ter
Mlekarskega in{tituta iz Ljubljane, ki so ~lanom
predstavili projekt o indikatorjih prepoznavnosti
in kakovosti slovenskih sirov. Prisotni so izvedli
tudi vzor~no ocenjevanje sira. Sre~anje se je
kon~alo v prijetnem pogovoru o perspektivah
sirarstva in plan{arstva v Zgornjem Poso~ju.
Davorin Koren, Triglavski narodni park in strokovni
tajnik dru{tva
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“Dobro je biti pomemben,
pomembneje je biti dober”
Za naslov smo tokrat uporabili kar misli dijakov, ki se v najstni{kih letih mnogokrat znajdejo na
razpotju ter i{~ejo pravo pot. Kaj je bolje: biti pomemben ali dober? Je bolje izbrati uporni{tvo,
izkori{~anje, kr{enje pravil, pretepa{tvo, alkohol, droge ali morda so~utje, razumevanje, nudenje
pomo~i pri delu, u~enju ...

V Tolminu že od leta 1996 de-
luje skupina mladih prosto-
voljcev, ki del svojega prostega

časa namenjajo tistim, ki potrebujejo
njihovo pomoč. Program dela Pro-
stovoljno socialno delo poteka prek
Centra za socialno delo Tolmin pod
strokovnim vodstvom univ. dipl. psi-
hologinje Marjete Simončič Tonkli.
Prva skupina tolminskih prostovolj-
cev je bila zasnovana že v času, ko
je bil tu še begunski center, kasneje
pa se je njihovo delo razširilo tudi
na druga področja.

“Nova~enje”
V začetku šolskega leta na Gimna-

ziji Tolmin poteka “novačenje” ozi-
roma pridobivanje novih članov,
predvsem dijakov drugih letnikov.
Takrat “stari” prostovoljci svojim vrst-
nikom predstavijo omenjeni pro-
gram. Vsi novinci se morajo udeležiti
izobraževanja, kjer se seznanijo z
značilnostmi in potrebami ljudi v
posameznih življenjskih obdobjih,

SRE^ANJE S PROSTOVOLJCI je organiziralo Dru{tvo prijateljev mladine Tolmin. Foto: Peter Kova~i~

vplivi socialnega okolja na psihoso-
cialni razvoj, učno pomočjo ter nači-
ni pomoči. Novi prostovoljci se v ča-
su izobraževanja odločijo za področje
pomoči (delo z mladino, starejšimi
…) ter pričnejo z individualnim de-
lom, ki traja vse do junija. Po bese-
dah Marjete Simončič Tonkli je v pro-
stovoljno delo vsako leto vključenih
okoli 12 dijakov.

Raznolika pomo~
Prostovoljci nudijo različne vrste

pomoči. Pri učenju pomagajo osnov-
nošolskim učencem oziroma otro-
kom, ki preprosto potrebujejo vzor-
nika, prijatelja, nekoga, na kogar se
lahko navežejo. Pomoč nudijo gojen-
cem Centra za izobraževanje in us-
posabljanje Tolmin in v Vrtcu Tol-
min pomagajo pri varstvu malčkov
v jaslih. Pomoči ne odrečejo niti sta-
rejšim, ki jih potrebujejo pri vsako-
dnevnih opravilih, kot so obešanje
perila, nošenje drv, nakupi v trgovini
ali pa samo prijazen klepet in dru-

ženje. Nekateri se s svojimi varovanci
srečujejo enkrat tedensko, drugi tudi
večkrat. Svoje dvome, vtise, težave in
izkušnje pri delu razrešujejo na red-
nih mentorskih sestankih.

Biti koristen
Tolminskim gimnazijcem, ki se

vključujejo v prostovoljno delo, pri-
znajo Obvezne izbirne vsebine, ven-
dar je njihov glavni motiv za oprav-
ljanje dela dejstvo, da imajo številne
možnosti za “biti koristen”. Dela je
vedno dovolj, pomoči potrebnih pa
prav tako. Program podpira tudi Ob-
čina Tolmin, tako da si enkrat letno
skupaj s svojimi varovanci privoščijo
piknik.

Za konec dodajamo misel z njiho-
vih spletnih strani: “Vsi se lahko v
življenju znajdemo v stiski. Lepo je,
če nam tedaj nekdo ponudi roko in
prijazno besedo. Ponudi jo danes ti
nekomu, morda te bo prav ta roka
nekoč tolažila …”
Patricija Rejec

POLEP[ALI
[OLO SIMONA KOSA
Podbrdo – U~enci O[ Simona
Kosa Podbrdo so koristno izrabili
dan odprtih vrat in skupaj z u~itelji-
cami polep{ali svojo {olo. V petek,
30. maja, so v {olske prostore vnesli
obilo dobre volje, domi{ljije ter de-
lavnosti. U~enci razredne in pred-
metne stopnje ter najmlaj{i, ki obi-
skujejo vrtec, so skupaj s svojimi
mentorji pridno zavihali rokave in se
lotili dela. V ustvarjalnih delavnicah
so pod njihovimi prsti nastajale pra-
ve umetnine in razli~ni uporabni
predmeti. Delavnice smo si ogledali
v spremstvu Maru{e Vidmar, u~en-
ke 7. razreda, ki je bila vklju~ena v
novinarsko delavnico.

In kaj vse so izdelovali? Najmlaj{i so
se spoprijeli z enoli~nimi zaboji za
shranjevanje igra~. Razredna stop-
nja je poskrbela za dekoracijo cve-
tli~nih lon~kov in okenskih stekel v
prostorih devetletke ter za popestri-
tev {olskih sten s trgankami in ka{i-
ranimi figuricami. U~enci predmet-
ne stopnje so izdelovali ve~je in za-
htevnej{e predmete: zunanje klopi,
stojala za kolesa, posode za de‘-
nike … Izdelali so zanimive figure
za {ah ter igro ^lovek ne jezi se,
{ahovnico in potrebna polja za igri
pa so naslikali kar na {olsko dvori-
{~e. V sodelovanju z varovanci
Doma upokojencev na Petrovem
Brdu, vklju~enimi v delovno terapi-
jo, in njihovimi mentorji so spletli ko-
{are za smeti ter na lesene plo{~ice
v‘gali napise za panoje.

Za zaklju~ek napornega dneva so si
ogledali gledali{ko predstavo O ‘a-
lostnem klovnu in zaljubljeni prince-
si, ki so jo pripravili u~enci {olskega
gledali{kega kro‘ka pod mentor-
stvom Helene Bizalj.
Besedilo in foto: Patricija Rejec

S KAMNI OKRA[ENI LON^KI kot rezultat
ene izmed {tevilnih aktivnosti dneva odprtih
vrat u~encev razredne stopnje O[ Podbrdo.

Utrinki
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DOBRODELNI
LIKOVNI EKSTEMPORE
Log pod Mangartom – Krajevna
skupnost (KS) Log pod Mangar-
tom je na pobudo in z izdatno
pomo~jo gorenjskega slikarja Rajka
Modica maja organizirala dobro-
delni likovni ekstempore. Dobrodel-
ne akcije, katere izkupi~ek naj bi
prispeval h gradnjam, ki Lo‘ane {e
~akajo, se je udele‘ilo prek 30 likov-
nikov, med njimi pet nadebudne‘ev
iz O[ Bovec. Povabljeni akadem-
ski slikarji so manjkali. K sre~i ude-
le‘encem v majsko razpolo‘eni
dolini Koritnice zanimivih motivov za
delo ni bilo treba dolgo iskati, pa
tudi nebo jim je bilo naklonjeno s
prav{njo merico oblakov za lepo
svetlobo. Nekoliko manj so bili nji-
hovim izdelkom naklonjeni kupci.
Kljub vrsti znanih imen, ki so bila
vabljena na prodajno razstavo na
plazu ob vasi, so s kupljenimi platni
domov od{li le trije doma~ini.

In v ~em je bil uspeh dogodka? V
tem, da smo doma~ini z ljudmi, ki
so k nam pri{li namenom, da nam
po svojih mo~eh pomagajo, pre‘i-
veli ~udovit konec tedna – {e pose-
bej otroci ga zlepa ne bodo poza-
bili. V tem, da smo spoznali nekaj
edinstvenih posameznikov in se
imeli lepo. Poleg tega smo bogatej-
{i vsaj {e za eno spoznanje: kultura
je lepa in nam vsem {e kako potre-
bna, v~asih postane le malce pre-
draga …
Jani Mleku‘, KS Log pod Mangartom

TE^E MI VODICA
Bovec – Ob mednarodnem letu
celinskih voda je na sobotni ve~er,
17. maja, Mo{ki pevski zbor Golo-
bar pripravil sre~anje {tirih pevskih
zborov, ki prihajajo s pore~ij rek
slovenskega etni~nega ozemlja. V
bov{kem kulturnem domu smo ob
slikovitem ozadju, za katerega je
poskrbela Andrejka Kavs, prislu-
hnili ljudskemu izro~ilu v peti in go-
vorjeni besedi. Ubrano petje doma-
~ega pevskega zbora Golobar pod
taktirko Danila Durjave ter gostov,
Mo{kega pevskega zbora Pol{nik
pod vodstvom Antona Torija, kvar-
teta V ~rnicah iz Radi{ na avstrij-
skem Koro{kem ter mo{kega pev-
skega zbora Monte Canin pod
taktirko Romana Martinuzzija se je
zlilo z ljudskimi pripovedmi in legen-
dami o So~i, Savi, Dravi in Beli. O
rekah, ki s svojim tokom zaznamu-
jejo ‘ivljenje nastopajo~ih, sta pri-
povedovala mag. Nata{a Komac in
Robert Trampu‘. Navzo~e je ob tej
prilo‘nosti pozdravil tudi bov{ki ‘u-
pan Danijel Krivec.
N. K.

TULPA ZA POPESTRITEV
“JESENI” @IVLJENJA
Tolmin – V tolminskem domu upo-
kojencev ‘e skoraj dve leti deluje
domska skupina za samopomo~
Tulpa. Varovanci doma so za svoj
“za{~itni znak” izbrali mogo~no in
vzdr‘ljivo drevo tulpa, ki slovi po
tem, da obi~ajno do~aka ~astitljivo
starost. Danes domska skupina
Tulpa {teje trinajst aktivnih ~lanov, ki
se sre~ujejo vsak ~etrtek. Namen
sre~anj je, da drug drugemu polep-
{ajo “jesen” ‘ivljenja, da se med
seboj pove‘ejo in spoznajo, podo-
‘ivljajo trenutke iz mladosti ter ne-
nazadnje, da se med njimi spletejo
prijateljske vezi. Na vsakem sre~a-
nju se posvetijo dolo~eni temi in se
o njej pogovarjajo. Vsak predstavi
svojo plat, skoraj vedno pa izvejo
tudi kaj novega. Z obujanjem spo-
minov na stare {ege in obi~aje so
povezali ustvarjalne delavnice;
ukvarjajo se z izdelavo najrazli~nej-
{ih izdelkov (izdelki iz slanega testa,
gline itd.). Pred kratkim so v domu
pripravili manj{o razstavo.
Pogosto se udele‘ujejo izletov, radi

prepevajo in praznujejo rojstne dne-
ve. Prav ob na{em obisku je najmlaj{i
~lan Janko praznoval 49. rojstni dan.
Da leta niso ovira, dokazuje vedno
nasmejani Janez, ki jih {teje ‘e 99,
a kljub letom {e vedno rad hodi na
izlete. Tulpa ima svoj dnevnik, v ka-
terega vodji skupine Marija Fischione
in Nada Carli vestno zapisujeta

vse, kar se dogaja v skupini.
Odlo~itev za odhod v dom je te‘ka.
Skupina za samopomo~ Tulpa se
trudi, da bi bil prehod ~im la‘ji. S
pomo~jo skupine se ljudje la‘je pri-
vadijo novemu na~inu ‘ivljenja; pri-
~akajo jih prijeten klepet, ~love{ka
bli‘ina in lepa do‘ivetja.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~

^LANI SKUPINE TULPA z vodjo Marijo Fischione (stoji levo zadaj).

PRILO@NOST
ZA NOVA SPOZNANJA
Tolmin – Letos mineva 45 let, odkar
v Tolminu deluje Center za izobra-
‘evanje in usposabljanje (CIU),
kjer se izobra‘ujejo in pripravljajo
na ‘ivljenje otroci in mladostniki s
posebnimi potrebami.

Kot ‘e ve~ let doslej so tudi tokrat v
maju pripravili dan odprtih vrat. Te-
ga so se v glavnem udele‘ili star{i
tukaj{njih u~encev in varovancev, ki
pa delovanje Centra ‘e tako dobro
poznajo. Po kraj{em pozdravnem
nagovoru v.d. ravnateljice CIU Jo‘i-
ce Drole so se nam z glasbo in ple-
som predstavili u~enci. Sledil je
ogled prostorov {ole in dija{kega
doma. Spoznali smo, kako poteka
u~ni proces, pa tudi kaj se po~ne
pri gospodinjskem in tehni~nem po-
uku, na fizioterapiji, v knji‘nici, kako
poteka delo pri logopedu, kaj je
pomembno pri dramskem kro‘ku,
kako ustvarjalni znajo biti u~enci pri
raznih ro~nih spretnostih in nenaza-
dnje, kako se pripoveduje pravljice.

Jo‘ica Drole je povedala, da je v
leto{njem {olskem letu v CIU vklju-
~enih 29 otrok iz vseh treh poso{kih
ob~in in ob~ine Kanal. Za izobra‘e-
vanje otrok imajo v Centru na voljo
pet u~ilnic, u~ilnico za ra~unalni-
{tvo, dve u~ilnici za tehni~ni pouk,
u~ilnico za gospodinjstvo in knji‘ni-
co. Posebna soba pa je namenjena

tudi potrebam fizioterapije. Seveda
je tu {e dija{ki dom, v katerem ~ez
teden bivajo varovanci iz bolj odda-
ljenih krajev. V {olskih prostorih
veljajo pravila {olskega hi{nega
reda in verjeli ali ne, vsi se teh pravil

dom in delom namre~ varovanci in
njihovi u~itelji ka‘ejo, da so v prvi
vrsti vredni ob~udovanja. So prav-
cati “son~ki” na{e doline, katere bi
morali bolje spoznati in se od njih
tudi marsikaj nau~iti. U~iti predvsem

ZA ODPRTIMI VRATI CIU – Da ne bi domov od{li la~ni, so poskrbeli varovanci Centra, ki so
svojim gostom pri gospodinjskem pouku spekli odli~no pecivo.

tudi dr‘ijo. Da pa je ‘ivljenje in delo
v {oli ~im bolj{e se trudijo tako va-
rovanci kot njihovi u~itelji in vzgoji-
telji.
Tovrstni dnevi odprtih vrat so tudi
odli~na prilo‘nost, da se otresemo
(najve~krat z okoljem pridobljenih)
ob~utkov pomilovanja. S svojim tru-

tistih lastnosti, ki nam jih v (za na{e
pojme) “normalnem svetu” premno-
gokrat manjka. Njihove o~i namre~
namesto hinav{~ine in ~rnogledosti
odsevajo pristnost, spontanost, op-
timizem, dobro voljo, hvale‘nost in
nenazadnje sre~o.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~
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Nataša Komac je slovenistka in
sociologinja. Magistrirala je iz
slovenskega jezika, trenutno

pa pripravlja doktorsko disertacijo o
razvijanju dvojezičnosti. Otroška leta
je preživela na domačiji na Predelu,
zaselku v obmejnem pasu. V inter-
vjuju nam živo spregovori o svojem
doživljanju meje in življenju v dolini
Loške Koritnice.

Življenje v obmejnem pasu je za-
znamovalo vaša otroška leta. Kako
ste kot otrok doživljali mejo?

Vedela sem, da beli kamni pred-
stavljajo mejo. Tam čez, na drugi
strani, je bil drug svet, kamor sva z
“nono” hodili po “kinderjajca”. Tja
sta vozila trbiški in rudarski avtobus,
tja je hodil na delo moj oče in tam
je živela očetova teta.

Življenje na meji je predstavljalo
nenehno soočanje s svojevrstnim
jezikovnim položajem oziroma več-
jezičnostjo. To pomeni, da je bila
narodnostna in jezikovna zavest va-
še družine na nenehni preizkušnji?

Kot otrok sem se spraševala, kako
to, da ljudje različno govorijo. Jezi-
kovno pestrost sem sprva doživljala
v družinskem krogu, kjer sem se so-
očala z različnimi narečnimi govori.
Ker mama prihaja s Štajerske, oče pa
je domačin, sem že kot otrok razli-
kovala med “štajerskim” in bovškim
govorom, sploh pa se mi je zdelo
imenitno, ko je “nona” z obiski govo-
rila italijansko ali nemško in oče s
sodelavci italijansko.

Cariniki in vojaki, ki so bili sestav-
ni del našega vsakdana, so prihajali
iz nekdanjih jugoslovanskih republik
in so govorili srbohrvatski jezik ozi-
roma različne podzvrsti tega jezika.
Tu so bili še italijanski “financi” in
“karabinjerji”, ki so prihajali z obmo-

Je visoka izobrazba res previsoka za
`ivljenje na Bov{kem?

Pred nami je nova knjiga Na meji, med jeziki in kulturami mag. Nata{e Komac (gl. stran 31). ^eprav
smo Nata{o kot u~iteljico slovenskega jezika v Kanalski dolini `eleli predstaviti `e pred ~asom, je v
maju izdana knjiga dodaten razlog, da jo uvrstimo med na{e ambasadorje Poso~ja. Zanimiv
intervju, ki ga je za glasilo Slovencev v zamejstvu in po svetu Rodna gruda pripravil Milan Grego iz
Grahovega in smo si ga izgovorili v tamkaj{njem uredni{tvu, pravi:

čja cele Italije, zato je bila njihova
italijanščina dokaj raznolika. In števil-
ni potniki, turisti ... ki so prehajali
preko meje; vsak je govoril po svoje.

Veliko življenjskih zgodb se je sple-
tlo skozi čas, ki ga je preživljal vaš
rod na gorskem prelazu Predel. Ko-
liko nazaj sega vaš spomin, kaj so
vam povedali o življenju vaših pre-
dnikov?

Starši moje “none” so kupili ze-
mljišče, na katerem so obnovili hišo.
Prej je bila na tem mestu gostilna,

nekakšno počivališče, kjer so trgovci
spočili konje ... Hišo so oddajali v
najem in po drugi svetovni vojni, ko
je bil vzpostavljen mednarodni mejni
prehod Predel in carinska stavba ni
razpolagala z ustreznimi prostori, so
pri nas prenočevali cariniki, cestarji,
policisti ... Še danes starejši upoko-
jeni cariniki in policisti povedo, da
so prespali pri Poharjevi Mici; “nona”
je bila namreč domača hči, “nono”,
ki je k hiši prinesel priimek Komac,
pa se je na Predel priženil.

Na začetku prejšnjega stoletja je na
Predelu živelo približno 60 ljudi.
Očetova teta še vedno zna našteti hiš-
na imena 20 domačij. Sprva so se lju-
dje preživljali z ovčjerejo in kozje-
rejo, delom na cesti ... ženske so po-
zimi kidale sneg, veliko jih je odšlo
služit v Italijo ... Pozneje je vir pre-
živetja predstavljal rabeljski rudnik,
kjer so delali tudi moj oče, stari oče
in prastari oče.

Med prvo svetovno vojno so se
morali domačini zaradi nenehnih itali-
janskih obstreljevanj začasno preseliti
v bližnji Strmec, ki ga granate itali-
janskega topništva niso dosegle. Veči-
na prebivalstva se je dokončno odse-
lila med drugo svetovno vojno in da-
nes na Predelu živi le naša družina.

Čas po drugi svetovni vojni je bil
poln preizkušenj in odločitev. V pr-
vih povojnih letih je naša družina
prejela nalog, da se mora izseliti iz
obmejnega območja. “Nona” je bila
bistra in energična oseba. Pozanima-
la se je, kaj lahko stori, da ohrani
družinsko domačijo, in pisala narav-
nost v Beograd na ustrezen sekreta-
riat. Odgovor je bil pozitiven in naš
rod je ostal na Predelu.

Meja, ki je ločila dva povsem razli-
čna režima, v zgodnjih povojnih letih
ni bila prijazna. Od leta 1945 do 1963
je bila zaprta. Poleti se je dogajalo,
da je na jugoslovanski strani meje
spravljala seno nona z domačimi, na
rabeljski oziroma italijanski strani pa
njena sestra z družino. Travniki so
bili povsem skupaj, le meja, ki je bila
strogo zastražena, jih je ločevala. Niti
besedice si niso smeli izmenjati. Oče-
tova teta je sestro in svojo domačijo
lahko obiskala le s posebnim dovolje-
njem, pa še to daleč naokoli mimo
Vidma, Gorice, Tolmina in Bovca.

Pozneje, v mojih otroških letih, v

NATA[A KOMAC (levo) je danes zaposlena na Filozofski fakulteti kot asistentka sta`istka
pri red. prof. dr. Albini Ne}ak Lük (desno) na Oddelku za splošno in primerjalno jezikoslovje.
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poznih sedemdesetih in zgodnjih
osemdesetih, je bilo drugače. Čeprav
je moja mama še vedno nekako s
strahom šla z avtom čez mejo in se
je, ko si se z avtobusom spustil po
ovinkasti cesti do Rablja, odprl nov
in drugačen svet, kjer so ljudje dru-
gače govorili, uporabljali drug denar,
so bile trgovine povsem drugačne ...
V devetdesetih letih, ko sem zaklju-
čevala srednjo šolo, se je meja počasi
odpirala in se kazala v bolj odprti ter
prijaznejši luči. Verjetno so takrat tu-
di moje oči drugače gledale in videle.

Svet Loške Koritnice je v ožjem in
širšem pomenu zaznamoval rabelj-
ski rudnik. Ali lahko rečemo, da
so rabeljski rudarji oblikovali “sku-
pnost v različnosti” ob dejstvu, da
so rudarski vsakdan ustvarjali pri-
padniki štirih narodov?

Rudarsko življenje je težko, izje-
mno naporno in nenehno na preiz-
kušnji. Narava dela v rudniku zahte-
va sodelovanje, medsebojno zaupa-
nje in razumevanje. Rudarji so se
med seboj razumeli in drug drugemu
stali ob strani ne glede na jezik, na-
rodnostno pripadnost ... Rudnik je
ljudem zagotavljal preživetje, hkrati
pa pomenil določen način življenja.
Skupno delo v rudniku, podoben na-
čin življenja in boj za preživetje, vož-
nja na delo, druženje po težkem de-
lovnem dnevu, skrb za sodelavca, ki
ga še vedno v rudarski opremi pos-
premijo na njegovo poslednjo pot,
skupna maša in druženje na dan sv.
Barbare – zavetnice rudarjev, pred-
stavlja posebno kulturo. Povezanost
lahko čutimo in doživimo tudi v ru-
darskem muzeju v Rablju, sicer pa
je bila o rudarski skupnosti in življe-
nju v Rablju napisana zanimiva di-
plomska naloga.

Posledica rabeljskega rudnika so
bili različni migracijski in socialni
procesi.

Ljudje so odhajali s trebuhom za
kruhom. Strmčani in Predelčani so
hodili peš v Rabelj. Ložani so se sprva
vozili po 4,5 km dolgem predoru Štoln,
ki so ga izvrtali leta 1903 za odva-
janje vode iz rudnika. Kasneje je za-
živel avtobusni prevoz preko Predela.

Še pred prvo svetovno vojno so se
v Rabelj najprej naselile družine iz
Soče, pozneje pa se je priselilo še ne-
kaj Ložanov in Bovčanov. Po poboju
mož v Strmcu (leta 1943), ko so se
Nemci zaradi partizanskega napada
na pomembnega poveljnika nemške
vojske nad Strmcem znesli nad do-
mačini, so se v Rabelj zatekle še

strmške žene s svojimi otroki. Zaradi
negativne zgodovinske izkušnje ter
moči italijanske države, ki je tem lju-
dem dala dom in kruh, se je v Rajblju
slovenska beseda ohranila le še ob
redkih domačih ognjiščih. Tečajev
slovenskega jezika v Rajblju nikoli ni
bilo, je pa bila slovenščina prisotna
v cerkvi. Bilo je nekaj poskusov in
gibanj za ustanovitev pevskih zborov,
vendar je vse skupaj propadlo. Znan
je primer prizadevnega kulturnega
delavca iz Loga, ki so ga odstranili.
Proces asimilacije med Slovenci v
Rablju je bil neizbežen.

Tudi rudarji, ki so dnevno migri-
rali, so verjetno spoznali moč meje.

V letih 1940–1963 je bil prehod

meje zanje pogosto poln ponižanj in
bolečih zgodb, ko so morali takoj po
izstopu iz loškega Štolna vsako trdo
prigarano liro takoj zamenjati v di-
narje. Čeprav je bil prehod pozneje,
ko sem se z rudarskim avtobusom
vozila v osnovno šolo v Bovec, že
bolj enostaven in se je meja odpirala,
mi v spominu ostaja jasna podoba
jeznega rudarja, ki je po vrnitvi z de-
la cariniku, ki je želel vedeti, kaj ima
rudar v “rukzoku”, na tla stresel vse-
bino: ključe, umazane premočene

nogavice, prazno steklenico piva in
belo vrečko, polno drobtin ...

Rabeljski rudnik je že desetletje za-
prt. Log pod Mangartom je priza-
dela huda naravna nesreča. Kakšen
je življenjski utrip Loške Koritnice
sedaj?

V sodobnem času veliko govorimo
o globalizaciji, razvoju regij itd. V
praksi je nekoliko drugače. Dolino
Loške Koritnice je plaz globoko za-
znamoval. Res se nekaj mladih dru-
žin vztrajno in pogumno bori za svoj
obstoj pod veličastnimi gorami, a je
pravljica vsakdanjega življenja veliko-
krat groba in neusmiljena. Bojim se,
da zgolj vlaganje v obnovo zidov, kar
je seveda nujno za preživetje, bolj

malo pomaga, če se ne bo vlagalo v
ljudi. V mlade domačine, ki bodo s
svojimi izkušnjami in znanjem čez
nekaj desetletij razvijali in ohranjali
življenje na Bovškem.

Vse preveč mladih z visoko izo-
brazbo odhaja. Če pomislim le na
svojo osnovnošolsko generacijo, nas
je od šestnajstih sošolcev kar sedem
pridobilo visoko izobrazbo, a je le ena
našla službo in ostala na Bovškem.
Nič kaj dosti ne pomaga življenju
kraja čudovita narava, če bodo čez

desetletja v dolini živele le zaščitene
vrste in starejši ljudje ter se vanjo vra-
čali “vikendaši”. Pogrešam vizijo kra-
ja, kjer bi mladi imeli svoje mesto.

Pogosto slišim, da je moja izobra-
zba previsoka za življenje v teh kra-
jih, da se visoko izobraženih kadrov,
sploh pa družboslovcev, ne potrebu-
je, da so potrebna zgolj določena te-
hnična znanja. Težko verjamem. Me-
nim, da je pogosto prav pomanjkanje
ustreznih humanističnih in družbo-
slovnih znanj ter kadrov, veščih so-
dobnih znanj trženja in upravljanja,
razlog za pomanjkljivo sodelovanje s
sosednjimi regijami, za neizkoriščene
možnosti, ki jih prinaša novi čas.

Kar se tiče življenja na Predelu ...
biti moraš pogumen, močan in odlo-
čen. Znati moraš živeti sam in se za-
vedati dejstev, da ni redne avtobusne
linije, trgovina in pošta sta v Logu
(7 km), banka in matični urad v Bov-
cu (18 km), upravna enota v Tolminu
(54 km), bolnica v Šempetru (90 km),
znati moraš sodelovati s slovensko in
italijansko policijo in carino, znati
moraš preživeti navkljub veliki od-
daljenosti od centra.

Svojo intelektualno pot nadaljujete
v Ljubljani, a del vaših korenin os-
taja na podeželju. Poučujete sloven-
ski jezik v Kanalski dolini. Vaša kul-
turna in raziskovalna pot se nada-
ljuje na Bovškem in Kanalski dolini.

Zaposlena sem na Filozofski fakul-
teti kot asistentka stažistka pri red.
prof. dr. Albini Nećak Lük na Od-
delku za splošno in primerjalno jezi-
koslovje z delno delovno obveznostjo
pri Slovenskem kulturnem središču
Planika (SKS Planika) v Kanalski do-
lini v Italiji. Na izbirnih tečajih slo-
venskega jezika za otroke, srednje-
šolce in odrasle poučujem že od leta
1996, in sicer posamezno skupino po
dve uri tedensko. V ta prostor rada
zahajam, tu se počutim doma. Kot
učiteljica, kulturna delavka in razi-
skovalka poskušam ljudi ozaveščati,
da je znanje slovenskega jezika boga-
stvo in prednost. Rezultati dela in
raziskovanj so razvijajoča se sporazu-
mevalna zmožnost v slovenskem je-
ziku mojih tečajnikov, kulturni dogo-
dki in prireditve v okviru SKS Pla-
nika, enotedenska poletna kolonija
slovenskega jezika za otroke v Kopru,
raziskovalni tabori in nenazadnje
moji diplomski nalogi, magisterij in
nastajajoči doktorat.

Intervju, objavljen v mese~nem glasilu za
Slovence v zamejstvu in po svetu Rodna
gruda (maj 2003), pripravil Milan Grego.

Foto: iz doma~ega albuma Nata{e Komac

NA DEBELEM RTI^U Z MLADIMI LO@ANI (avgust 2001) – Da ji delo z mladimi le`i, dokazuje
tudi v ~asu po~itnic, ko le te rada pospremi v kolonijo.
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V Kneško grapo se lahko od-
pravite z avtomobilom, kole-
som ali pa kar peš. V poletnih

mesecih se gotovo ne boste pritože-
vali nad prijetnim hladom potoka in
sencami številnih dreves. Pot vas bo
najprej vodila mimo sotesk Male in
Velike luti, katerih podobo kazijo ce-
vi najnovejše hidroelektrarne (poleg
omenjene je v Kneški grapi še pet
malih hidroelektrarn).

Prostor za piknik
Malo pred Mohorjevo kmetijo je

tik ob cesti mogočen slap. Vse, ki se
boste na pot odpravili peš, naj opo-
zorimo, da je že pri naslednji, Kogo-
jevi domačiji bližnjica v Kneške Rav-
ne. Tistim, ki nameravate Kneško
grapo raziskati z avtomobilom, pripo-
ročamo, da pred odhodom v prtljaž-
nik jeklenega konjička naložite nekaj
hrane in pijače. Ta vam bo še posebej
teknila, če se boste ustavili na prosto-
ru za piknik, kjer si lahko v miru
pripravite okusno pojedino. Poleg te-
ga si lahko od blizu ogledate sotočje
potokov Knešca in Prošček. Na sled-
njem sta ohranjena mlina, ki ju je
sicer že načel zob časa, zanimiva pa
sta tudi njegova izvira. Glavnega naj-
demo ob cesti nad odcepom poti v

Vsi na zrak za zdrav korak

“Pohajanje” po Kne{ki grapi
Tokrat smo se odlo~ili, da vas popeljemo v eno izmed grap spodnje Ba{ke grape. S popotovanjem
za~nemo na Kne`i in nadaljujemo ob potoku Kne{ca vse do Kne{kih Ravn. Dvanajst kilometrov
dolga makadamska ter delno asfaltirana cesta vodi do vzno`ja tolminsko-bohinjskih gora med
Rodico in Voglom.

Kneške Ravne, drugega, mnogo lep-
šega, pa okoli sto metrov višje v Suhi
grapi. Pred samim vstopom v vas lah-
ko ob cesti občudujete slapiče potoka
Proščka.

S slamo krita “paj{tva”
V vasi se lahko ustavite na doma-

čiji Pri Francu, kjer vam bodo, v ko-
likor jim bo le čas dopuščal (poleti je
namreč veliko dela s košnjo in spra-
vilom sena), prav radi povedali, čemu
služi s slamo krita “pajštva” (pre-
prosta stavba za sušenje lanu, sadja)
z zidano osnovo ter leseno etažo iz
18. stoletja. Jeseni se jim lahko pri-
družite pri pobiranju hrušk in njiho-
vem sušenju. Hruške morda res niso
tako lepega videza kot tiste na trgov-
skih policah, so pa “prave”, z vonjem
in spominom na naše babice in dedke.

60 let Gregor~i~eve brigade
V Kneški grapi ni samo veliko na-

ravnih in kulturnih znamenitosti. Do-
mačini se lahko pohvalijo z bogato
preteklostjo. Ker so 22. junija v KS
Kneža praznovali 60-letnico spomina
na ustanovitev 5. brigade narodno
osvobodilne vojske Simona Gregor-
čiča, vam bomo na kratko predstavili
ta košček zgodovine. Omenjena bri-

PROSTOR ZA PIKNIK ima odprto ognji{~e, kjer si lahko pripravite topel obrok.S SLAMO KRITA “PAJ[TVA” z zidano osnovo ter leseno eta`o iz 18. stoletja {e vedno slu`i
kot su{ilnica hru{k. Pred njo smo v objektiv ujeli Francuga Justina.

gada, ki je bila ustanovljena v Prodih
1. maja 1943, je bila skupaj z Grad-
nikovo brigado prva tovrstna enota
narodnoosvobodilne vojske na Tol-
minskem in Primorskem. Da je bila
brigada ustanovljena prav na tem ob-
močju, je pripomogla relativna oddal-
jenost od okupatorjevih postojank in
pripravljenost domačinov, da vojski
pomagajo ter jo oskrbujejo. Ker so
se tod že od jeseni 1942 nahajale
manjše in večje partizanske enote (na
primer Severnoprimorski odred), je
okupator februarja in marca 1943 iz-
vedel dve večji ofenzivi ter izvajal ne-
nehen teror nad prebivalstvom.

Partizanska bolnica
V grapi pod vasjo Lisec je bila par-

tizanska bolnica Sanitarna postaja
številka 5. Delovati je začela aprila
leta 1943, vendar je bila kmalu pre-
meščena na kraj z imenom Pod ore-
hom, kjer je delovala do avgusta iste-
ga leta. V bolnici je bilo stalno od 10
do 15 ranjenih in bolnih. Viri nava-
jajo, da je tu umrl samo en ranjenec
in še ta naj bi bil ranjen v glavo. Po
kapitulaciji Italije je postojanka še na-
prej delovala kot Bolnica številka 2.

Danes nas na omenjene vojne čase
opozarjata spomenik Gregorčičevi

brigadi v Kneških Ravnah in plošča
partizanski bolnišnici ob sotočju
Knešce in Liščaka.
Besedilo in foto: Patricija Rejec

INFOFLE[
• Pot v Kne{ko grapo je slabo oz-

na~ena. Zato ne bo odve~ poda-
tek, da ob prihodu na Kne`o {e
pred mostom zavijete levo mimo
cerkve – po poti, ki vodi ob strugi
Kne{ce (mimo starega mostu).

• Vsem, ki vas bo med potjo zagra-
bila lakota, priporo~amo posta-
nek na Kne`i: v Okrep~evalnici
pri Tincu (Kne`a 78, telefon:
05/ 38-06-770) boste poleg sla-
doleda in pija~e po naro~ilu do-
bili tudi hladne narezke, od`ejate
pa se lahko {e v Baru [orli
(Kne`a 43).

• Na Kne`i sta dve manj{i trgovini,
ki sta odprti tudi ob sobotah do
12. ure.

Viri:
• Tolminski zbornik 1956;
• Podmel{ka fara skozi ~as 2002;
• Branko Humar: Nedeljski sprehodi po

starih krajevnih poteh in
• Branko Humar: Proslava ob 50-letnici

ustanovitve Gregor~i~eve brigade (video-
kaseta).
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NOVOSTI
KOSMA^EVE U^NE POTI
Dolenja Trebu{a–Most na So~i –
V soboto, 17. maja, se je v Dolenji
Trebu{i zbralo okoli 250 pohodnikov,
ki so se udele‘ili tretjega tradicio-
nalnega, 13 kilometrov dolgega po-
hoda po Kosma~evi u~ni poti (KUP).
Tudi tokrat sta ga organizirala O[
Du{ana Muniha Most na So~i ter
Turisti~no in etnolo{ko dru{tvo

popeljalo skozi Kosma~evo ‘ivljenje
in njegova dela pa bo javnosti pred-
stavljeno v jesenskih mesecih. Hi{o
ter nekaj originalne opreme je pred
leti odkupila in v okviru mednarod-
nega projekta Genius Loci obnovila
Ob~ina Tolmin, medtem ko sta za
postavitev zbirke poskrbela etnolo-
ga Tolminskega muzeja Marko
Grego in Karla Kofol.

Dodatne informacije za ogled hi{e

^RNA KUHINJA KOSMA^EVE DOMA^IJE je pritegnila pozornost predvsem mlaj{e ge-
neracije, ki se je ~udila “{tedilnikom” in “piskrom” iz {e ne tako daljne preteklosti.

Dolenja Trebu{a. Udele‘enci so pri-
{li iz razli~nih slovenskih krajev in
celo iz tujine. Naj{tevil~nej{i so bili
~lani [portnega dru{tva iz [empe-
tra, ki so se pripeljali kar s tremi avto-
busi. Med pohodniki smo sre~ali tu-
di h~er Cirila Kosma~a, Nan~o Kos-
ma~ Kogej, ter sina Jeana Duran-
da Marina, ki je v francoski jezik pre-
vedel dve Kosma~evi deli: Balado o
trobenti in oblaku ter Pomladni dan.

Letos so si obiskovalci v pritli~ju
prenovljene Kosma~eve doma~ije v
Bukovici, ki je le ena izmed postaj
KUP-a, lahko ogledali rekonstrukcijo
bivalne kulture iz tridesetih let prete-
klega stoletja (~as, ko je Ciril Kos-
ma~ zapustil doma~ijo). V pritli~ju:
stari izbi, sobi, ~rni kuhinji ter ve‘i z
mizarsko mizo je tako na ogled ne-
kaj ve~jih originalnih kosov pohi{tva
(nekdaj last Kosma~evih) ter manj-
{ih predmetov iz muzejskega depo-
ja. Zgornje nadstropje, ki nas bo

in tukaj{nje etnolo{ke zbirke lahko
dobite v Tolminskem muzeju,
Mestni trg 4, Tolmin; tel.: 05/ 38-11-
360. Cena vstopnice za odrasle
zna{a 300 SIT, za otroke, dijake in
{tudente 200 SIT, za najavljene
skupine pa 250 SIT.

Pohodniki so od tod pot nadaljevali
do Mosta na So~i. V prostorih
osnovne {ole je potekala odprtje
razstave urbanisti~ne delavnice
Most na So~i, ki so jo pripravili {tu-
dentje 4. letnika Fakultete za grad-
beni{tvo in geodezijo in 3. letnika
geografije – Filozofska fakulteta,
pohodniki so si lahko ogledali tudi
arheolo{ki muzej in inovativno ure-
jeno biolo{ko u~ilnico. Letos so
organizatorji  s postavitvijo sejma
umetnostne obrti poskrbeli za {e
pestrej{o ponudbo. V okviru tega
so se s svojimi izdelki predstavili
umetniki: Stanka Golob z Graho-
vega, Alenka Gololi~i~ z Mosta na
So~i, Julija Zemlji~ iz Slovenj Grad-
ca in zakonca Ferdo ter Darja @or‘
iz Kanala. Po napornem dopoldne-
vu so se lahko prav vsi okrep~ali v
Gostlini Vuga. Med raznovrstno
kulinari~no ponudbo je bil na izbiro
tudi Modrijanov meni (kislo mleko in
krompirjeva polenta), ob katerem so
se porajali spomini na tiste lepe
stare ~ase …
Besedilo in foto: Patricija Rejec

CERKEV SV. DUHA NA JAVORCI
LTO Soto~je tudi letos organizira de-
‘urstvo v cerkvici sv. Duha na Javorci.
V juniju bo odprta ob sobotah, nede-
ljah in praznikih med 10. in 17. uro, v
juliju pa vsak dan, razen ob ponedelj-
kih, od 10. do 18. ure. V primeru de‘ja
bo zaprta. V ~asu, ko bo cerkvica za-
prta, lahko klju~ dobite v na{em turi-
sti~no informativnem centru (Ulica
Petra Skalarja 2, Tolmin), tel.: 05/ 38-
00-480 med ted-nom od 8. do 18. ure,
ob sobotah pa od 9. do 13. ure. Cena
vstopnice za odrasle je 300 SIT. 

LAHKO MLAJ[I OD 15 LET V
TUJINO POTUJEJO SAMI?
Zakon o potnih listinah dr‘avljanov Re-

publike Slovenije (Ur. l. RS, {t. 65/
2000) dolo~a, da otroci do 15. leta
starosti, ki potujejo v tujino ali iz tuji-
ne brez spremstva star{ev oziroma
zakonitega zastopnika, potrebujejo
za potovanje dovoljenje star{ev ozi-
roma zakonitega zastopnika. Dovo-
ljenje lahko star{i (oziroma zakoniti
zastopnik) uredijo na upravni enoti,
za kar potrebujejo dokument, s kate-
rim izkazujejo svojo identiteto, otro-
kovo potno listino (potni list, osebno
izkaznico ali prepustnico), potno li-
stino osebe, s katero bo otrok more-
biti potoval, ter 170 SIT za takso. Do-
voljenje se izda najve~ za ~as enega
leta.

Upravna enota Tolmin

CERKVICA SV. DUHA NA JAVORCI. Foto: arhiv LTO Soto~je
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IGRE BREZ MEJA 2003
Matrei (Avstrija) – Leto{nje Igre
brez meja so bile organizirane na
Vzhodnem Tirolskem. Na igrah tra-
dicionalno sodeluje {est ob~in, in
sicer dve iz Avstrije (St. Georgen in
Matrei), tri iz Italije (Zoppola, Prama-
ggiore in Campo Tures) ter ena iz
Slovenije (Tolmin). Igre so zami{lje-
ne kot dru‘enje otrok (in odraslih) iz
treh obmejnih de‘el. Ne gre toliko
za tekmovanje in kdo bo prvi oziro-
ma zadnji, temve~ predvsem za
medsebojno spoznavanje, povezo-
vanje ter promocijo razli~nih krajev.
Ob~ino Tolmin na tekmovalnem
delu prireditve ‘e ve~ let zastopa
Osnovna {ola Du{ana Muniha z
Mosta na So~i, za promocijo pa
poskrbi Turisti~na zveza Gornjega
Poso~ja (TZGP).

Igre so potekale tri dni, od 30. maja
do 1. junija. Prvi dan je bil name-
njen predstavitvi. Na dru‘abnem
ve~eru so se predstavile sodelujo~e
ekipe z glasbeno ali plesno to~ko,
organizator pa je gostom predstavil
doma~ega Alpen Elvisa s koncer-
tom zna~ilnih Presleyjevih skladb. V
soboto so bile na vrsti igre, ki so
potekale ves dopoldan na {portnem
igri{~u v Matreiu. Ekipe so se po-
merile v razli~nih {aljivih in dru‘ab-
nih igrah. Po kosilu smo si ogledali
turisti~ne zanimivosti Matreia in
Narodni park Visoke Ture. Zadnji
dan je vsak kraj pripravil promocij-

sko stojnico z informacijskim gradi-
vom ter obiskovalcem ponudil razli-
~ne doma~e dobrote. Poleg sirov,
skute in razli~nih peciv je tudi letos
pozornost pritegnila poljubinjska
“medvedova kri”, nad katero se
navdu{ujejo odrasli. Promocijski
predstavitvi je sledila zaklju~na slo-
vesnost z razglasitvijo zmagovalcev,
podelitvijo nagrad in nagovori
‘upanov oziroma drugih predstav-
nikov sodelujo~ih ob~in. V imenu
Ob~ine Tolmin je udele‘ence leto-
{njih iger pozdravil pod‘upan Berti
Rutar.

Tako je bilo konec pete prireditve
Igre brez meja – Giochi senza con-

fini – Spiele ohne Grenzen, simpati-
~ne oblike dru‘enja in medseboj-
nega spoznavanja. Mladi, ki se iger
vsako leto udele‘ijo, se domov vr-
nejo navdu{eni, polni novih in zani-
mivih vtisov, o katerih {e dolgo go-
vorijo. Spletejo se nove vezi, ustva-
rijo se nova poznanstva, ki so
pomembna za premo{~anje razlik
in ovir, najve~krat pri jeziku in med-
sebojnem sporazumevanju. Letos
se je organizator {e posebej izka-
zal, saj je poskrbel tudi za prevajal-
ca v slovenski jezik. Svojo nalogo je
odli~no opravil Roberto Mrkun iz
Celovca.

Mojca Rutar, predsednica TZGP

IGRE BREZ MEJA 2003, ki vsako leto pritegnejo mlade iz {estih ob~in treh obmejnih dr‘av,
so se tokrat odvijale na Vzhodnem Tirolskem. Foto: Verena Tuta

OD LIV[KEGA JEZERA DO
SMU^ANJA
Livek – Krajevni skupnosti Livek,
Turisti~nemu dru{tvu Livek in tam-
kaj{nji Podru‘ni~ni osnovni {oli
Simona Gregor~i~a Kobarid je v
soboto, 24. maja, s pestro priredi-
tvijo na Livek uspelo privabiti lepo
{tevilo obiskovalcev. Ti so si najprej
ogledali komedijo Zdravi bolnik v
izvedbi Bene{kega gledali{~a.

U~enci Podru‘ni~ne osnovne {ole
so nato predstavili privla~no slika-
nico Liv{ko jezero. Pod vodstvom
u~iteljice in mentorice Zalke Ur{i~
so se odlo~ili, da bodo legendo, ki
so jo povzeli iz epa o Liv{kem jeze-
ru Antona Klodi~a Sabladoskega
poslali na razpis zalo‘be Smar-Team
iz Vrhnike. Na razpisu Z domi{ljijo
na potep so lahko sodelovali u~enci
osnovnih {ol do ~etrtega razreda.
Vodja projekta Tja{a Zorc je pove-
dala, da je bil odziv zelo velik, saj je
na zalo‘bo prispelo 895 slikanic z
raznovrstnimi vsebinami. V sodelo-
vanju s Cankarjevo knji‘nico Vrh-
nika so izbrali deset najzanimivej{ih
zgodb, tudi legendo o Liv{kem je-

zeru. Tako je sedem nadobudnih
ustvarjalcev: Jernej Grosar, Emil
Hrast, Simon Hrast, Suzana Hrast,
Irena Medve{, Anastazija Sivec in
Jani Sko~ir z mentorico dobilo ~isto
pravo slikanico, ki jo bodo prebirali
otroci {irom Slovenije. Otroci so
slikanico sami ilustrirali. Ve~ o njej v
Knji‘ni polici na strani 31.

Sledilo je odprtje razstave o razvoju
smu~anja na Livku, ki so jo prav
tako pripravili liv{ki osnovno{olci, le
da tokrat pod mentorstvom u~itelji-
ce Damjane Nanut in ob pomo~i
Sonje Faleti~ ter Slavka Melinca.
Pri zbiranju raznovrstnega gradiva,
predmetov in postavitvi razstave so
jim na pomo~ prisko~ili krajani. Raz-
stava, ki bo na ogled do konca
avgusta, nas popelje od prvih za~et-
kov smu~anja do nastanka smu~i-
{~a ter njegovega propada. Ob tej
prilo‘nosti so {olarji izdali prilo‘no-
stno bro{urico Razvoj smu~anja na
Livku. Na osemnajstih straneh bro-
{urice (velikost formata A5) med
drugim pi{e: “Pravo smu~arsko
revolucijo je prinesel na Livek leta
1915 mlad avstrijski nadporo~nik s
Tirolske, ki je pri{el sem na in{pek-

cijo, da bi ugotovil napredek. Imel je
dalj{e smu~i in dve kraj{i palici s
krpljicama (novost) namesto ene
dolge. ^rnovojnike je u~il smu~anja
z dvema palicama, kar je starej{im
delalo precej preglavic. Mladim je
postala ta tehnika hitro doma~a.
Krpice za palice so izdelali kar iz vr-
be ali jih spletli iz srobota. In{pektor
je po‘el veliko ob~udovanja, ko se
je v lepih vijugah brez padca spustil
po pobo~ju Kuka. Opazovalcem je
prikazal vi{ek smu~arske tehnike za
tiste ~ase. Njegova ‘ena je pri do-
ma~inih vzbujala za~udenje, ker je
bila oble~ena v hla~e. Nadaljnji raz-
mah smu~anja je prepre~ila prva
svetovna vojna. Otroci so se v glav-
nem sankali od Lopate mimo tunela
do Turkove {tale.” V bro{urici je za-
bele‘ena {e ne tako oddaljena zgo-
dovina, ki se je mnogi spominjate:
“Leta 1968 so postavili Stemagovo
vle~nico, ki pa ni bila dobro postav-
ljena, ker je ob njej vedno zmanjkal
sneg. Smu~arji iz Planinskega dru-
{tva Kobarid so predlagali, da bi jo
prestavili. Pri{li so na idejo, da bi
lahko naredili celo kaj ve~. Investi-
cijo je prevzelo turisti~no dru{tvo

Drežniške štruklje so gospodinje
nekdaj pripravljale in kuhale ob
praznovanju godov, ob različnih
farnih praznikih in ob zaključku
večjih kmečkih opravil …

Sestavine:
1 kg bele pšenične moke
1/2 l vrele osoljene vode
15 dag orehovih jedrc
15 dag sladkorja
15 dag masla
15 dag drobtin
10 dag rozin
cimet,
nageljnova žbica,
limonina lupina,
belo vino ali rum,
mleko,
drobtine in maslo za zabelo.

Moko presejemo, jo poparimo z
vodo in z leseno kuhalnico dobro pre-
mešamo. Ko se malo ohladi, izobli-
kujemo tenak svaljek. Zrežemo ga na
enake koščke. Vsak košček z dlanjo
potolčemo, da se splošči v podolgo-
vato krpico. Na vsako krpico damo
žlico nadeva in testo spojimo. Tako
pripravljene kuhamo pol ure – ne
smejo vreti (voda naj bo blizu vre-
lišča). Ko splavajo na vrh, so kuhani.
Štrukljev ne mešamo, posodo le več-
krat potresemo.

Nadev: Na maslu prepražimo dro-
btine. Zmlete orehe prevremo na oso-
ljenem mleku, rozine pa namočimo
v vinu ali rumu. Vse sestavine nato
zmešamo – nadev mora biti sočen, a
ne premoker.

Dre`ni{ki
{truklji

Recept je del zbirke starih receptov, ki so
jih zbrale in zapisale ~lanice {tudijskega
kro`ka Turizem kot na~in `ivljenja. Ob-
javljeni so v knji`ici Dre`nica, ali te po-
znam?, ki je iz{la v samozalo`bi Mirjam
Perovi~ (Agencija “Tolminska”).

Foto: Vesna Kozar (slika je simboli~na)
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Kugaj
na Pisku

“Kugaj Na Pisku u Knieških Rau-
nih je bil zla pabuožn muož. Usak
bečier sa pr hiš malil – bel ab mraku
– n zroun patnušterje je Kugaj jemu
tut mašne bukfce. Jemu je beč čieč,
n sebide za čečam sa gljedal tut kešn
pubi. Adn je bil Miha z Zagačnka.
Kugaj je bil najn strašna jezn, ka se
je bal griha pr hiš. Nuote je učas dilu
pa tud n belk Filip z Zagribe, ka je
bil duobr za hece. Ta je zamjerku, de
jema Kugaj u tistih bukuah na pa-
duofca, n kadr je gejnu malit j je usa-
krt pušnu. Bla je znamne kuod buo
druj bečier začjeu. Filip je pa dabu Mi-
haua slika, paškriuš uzieu uan padu-
ofca n je slika utaknu nuote v bukfco.
Druj bečjer, ka je Kugaj gejnu malit
– bidla se ni najbujš – pa je pušnu Mi-
haua slika. Ka je zamjerku, ki je nar-
du, je zakljeu, n j je prtrgu čez pou!”

Kogoj na Pesku
“Kogoj na Pesku v Kneških Ravnah

je bil zelo pobožen mož. Vsak večer
so ob mraku pri hiši molili in zraven
rožnega venca je Kogoj imel tudi
mašno knjižico. Imel je več hčera in
za dekleti so seveda radi pogledali
tudi kakšni fantje. Eden od njih je
bil Miha iz Zagačnika. Kogoj je bil
nanj strašno jezen, ker se je bal greha
pri hiši. Notri je včasih delal tudi ve-
liki Filip iz Zagrive, ki je bil velik ša-
ljivec. Ta je opazil, da ima Kogoj v
knjižici podobico in ko konča z moli-
tvijo, podobico vsakokrat poljubi. Z
njo si je označil, kje bo naslednji ve-
čer začel oziroma nadaljeval z bra-
njem. Filip je dobil Mihovo sliko,
skrivaj iz knjižice vzel podobico in
na njeno mesto vtaknil sliko. Nasle-
dnji večer, ko je Kogoj končal molitev
– videlo se ni najbolje – je namesto
podobice poljubil Mihovo sliko. Ko
je opazil, kaj je naredil, je zaklel in
sliko pretrgal na pol.”
Zbrano in iz nare~ja prevedeno v okviru
{tudijskega kro`ka Agencije “Tolminska”
Podmel{ka fara skozi ~as.

Ul. P. Skalarja 8
TOLMIN

tel.: 05/ 38-10-190

V

Fotografija na naslovnici:

foto CERV

iz Kobarida. Vsa podjetja v ob~ini
so jih finan~no in materialno podpr-
la. Ko so zagotovili denar, je bila na
vrsti priprava terena. Pri tem je so-
delovalo zelo veliko ljudi – od doma-
~inov, kmetov, smu~arjev, planincev
do gimnazijcev, zdravnikov, vojakov,
in‘enirjev … Vsi so prijeli kot eden.
Anhovo je dalo 20 ton cementa,
Splo{no gradbeno podjetje Gori-
ca pa je odstopilo buldo‘er. Ob
nedeljah se je zbralo od 250 do 300
ljudi. Planirali so teren, zasipali stare
voja{ke jarke, kopali temelje za ste-
bre in ko~o, napeljali elektriko …
Opravili so najmanj 10 000 prosto-
voljnih ur … Kazalo je, da bo postal
Livek pravi smu~arski raj. Ob koncih
tedna je v~asih zmanjkalo parkirnih
prostorov. Vsak dan so potekale te-
kme – od dru{tvenih, sindikalnih do
ob~inskih, pionirskih in {olskih …
Naenkrat pa se je narava kruto poi-
grala in odvzela sneg. Vle~nice so
samevale sredi zelenih travnikov …
Tisti, ki smo vzljubili tukaj{nja smu~i-
{~a, pa {e vedno hrepenimo po njih
in si ‘elimo, da bi na{e smu~i {e
kdaj zdrsele po pobo~ju Kuka.”

Besedilo in foto: Patricija Rejec

“PREDALPSKI SVET NADI@E”
– PRIMER DOBRE PRAKSE
@alec – 30. maja je v dolini hmelja
potekal 7. tradicionalni posvet pred-
stavnikov turisti~nih dru{tev Slove-
nije s pode`elja. Organizator posve-
tovanja je bila Turisti~na zveza Slo-
venije (TZS) v sodelovanju z Ob~ino
@alec, Turisti~no zvezo @alec,
Turisti~no zvezo Spodnje Savinj-
ske doline, Kmetijsko gospodar-
sko zbornico, Razvojno agencijo
Savinja @alec in Pospe{evalnim
centrom za malo gospodarstvo.

Osnovna tema sre~anja je bila
Evropska unija (EU), razvoj turizma
na pode‘elju in delovanje turisti~nih
dru{tev. Na posvetu je predsednik
TZS dr. Marjan Ro‘i~ poudaril po-
men razvoja turizma na pode‘elju
za Slovenijo. Sodobni ~as, ki ga
spremlja vrsta nepredvidljivih nega-
tivnih vplivov na turizem (razne bo-
lezni, teroristi~ni napadi ...), usmerja
turista na pode‘elje, kjer lahko v
miru pre‘ivi dopustni{ki ~as. Za
vsestranski razvoj turizma na pode-
‘elju je nujna vzpostavitev turisti~ne
infrastrukture in storitev, ki zagotav-
ljajo kakovostno bivanje gostov.
Odprtost ljudi za turizem pomeni
nove podjetni{ke prilo‘nosti za po-
de‘elje, socialno varnost ljudi, ugo-
dno klimo za ohranjanje naravne in
kulturne dedi{~i~e ter ohranjanje
okolja. Z letom 2004, ko vstopamo v
EU, se bodo slovenske meje odprle

in imeli bomo prilo‘nost za ~rpanje
evropskih sredstev za razli~ne pro-
grame na pode‘elju. Upamo, da
bodo Ministrstvo RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP),
Kmetijske svetovalne slu‘be, lo-
kalni podjetni{ki centri in drugo
podporno okolje nudili podporo
programom, ki bodo sku{ali “o‘iviti”
pode‘elje in ga narediti privla~nega
za najbolj zahtevne goste. V prihod-
nje bo nujna podpora posamezni-
kom in turisti~nim dru{tvom na
pode‘elju, da se bodo znali tr‘iti.

Po predstavitvi programa Znanje –
mladi in turizem so predstavniki
turisti~nih dru{tev (TD) na podlagi

PROGRAM RDBK “PREDALPSKI SVET NA-
DI@E” je kot primer dobre prakse na pobudo
TZGP predstavila Vesna Kozar s Poso{kega
razvojnega centra. Foto: Rado Munih (arhiv
PRC)

izku{enj, rezultatov, pogledov in
delovanja kot primere dobrih praks
predstavili svoje ~ezmejne projekte:
TD Gozd Martuljek “[kratovo pot”,
Ob~ina in TD Dobrovnik “E-vas”,
TD Lokavec “Pot Ideje”, TD @etale
in Lokalni podjetni{ki center Ha-
loze “Pohodne ekolo{ke poti”, TD
in KS [empeter razvojno ureditve-
ne na~rte v Savinjski dolini. Na po-
budo predsednice Turisti~ne zveze
Gornjega Poso~ja (TZGP) Mojce
Rutar se je Poso~je predstavilo s
projektom “Predalpski svet Nadi‘e”,
katerega izvajalec je Razvojno dru-
{tvo Breginjski kot (RDBK).
RDBK-ju je uspelo s tem progra-
mom na razpisu PHARE CBC prido-
biti sredstva za vzpostavitev osnov-
ne turisti~ne infrastrukture v Kotu.
Poleg programa smo zbranim pred-
stavili {e osnovne podatke in demo-
grafsko sliko obmo~ja (lego, {tevilo
prebivalstva, obmejni vpliv), stanje
po naravnih nesre~ah, vzroke za
ustanovitev, vizijo ter cilje razvojne-
ga dru{tva in programe ter aktivno-
sti, ki so pripeljali do uresni~itve
zastavljenih ciljev.

Po kon~anem posvetu so predstav-
niki TD [empeter organizirali ogled
Rimske nekropole, kjer smo si
ogledali igro o Rimski nekropoli v
izvedbi Kulturnega dru{tva Grifon
[empeter.

Vesna Kozar, Poso{ki razvojni center

PRIVLA^NO SLIKANICO “LIV-
[KO JEZERO” so skupaj z men-
torico Zalko Ur{i~ izdelali in z
lastnimi ilustracijami opremili
liv{ki u~enci Podru‘ni~ne os-
novne {ole Simona Gregor-
~i~a Kobarid.

RAZSTAVA O RAZVOJU SMU-
^ANJA NA LIVKU je mnoge
obiskovalce popeljala po liv{ki
smu~arski zgodovini – od prvih
za~etkov smu~anja do nastanka
smu~i{~a ter njegovega propa-
da.

Utrinki
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Poklic:

Leto prve zaposlitve: Delovna doba:

Jezik (aktivno):

Jezik (pasivno):

Spol (obkro`i):     M        @ Vozni{ko dovoljenje:

Kraj oz. obmo~je iskanja zaposlitve:

Dosedanja delovna mesta:

Opis delovne usposobljenosti:

Razdalja, ki ste jo pripravljeni opraviti za prevoz na delo: _______ km

Osebni avto za slu`bo (obkro‘i):      da     ne     ob~asno

Delovna podro~ja, ki vas {e posebej zanimajo:

• Po podro~ju (obkro‘i): normirano delo     administrativno delo

strokovno delo drugo (naštej):

• Po vlogi (obkro‘i): neposredni izvajalec     ni‘ji vodja

srednji vodja     višji vodja

koordinator     specialist

• Po nalogi (obkro‘i): programirano delo     kreativno delo

drugo (naštej):

Kontaktne informacije (Naslednji podatki ne bodo objavljeni!):

Ime in priimek: __________________________________________________

Naslov: ________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________

Za objavo v naši rubriki Kadri na dlani izpolnite naslednji obrazec in ga pošljite
na naslov: Uredništvo EPI-centra (za rubriko “Kadri na dlani”), Trg svobode
4, 5222 Kobarid.

Šifra (Izpolni Epicenter!):

Za objavo v rubriki “Kadri na dlani” zapišite naslednje podatke:

izre`i

Kadri na dlani

Šifra; Poklic; Leto prve zaposlitve;
Delovna doba; Jezik – aktivno; Je-
zik – pasivno; Spol; Vozni{ko do-
voljenje; Obmo~je iskanja zaposli-
tve; Dosedanja delovna mesta;
Opis delovne usposobljenosti; Ra-
zdalja, ki ste jo pripravljeni opraviti
za prevoz na delovno mesto; Ose-
bni avto za slu`bo; Delovna po-
dro~ja, ki vas {e posebej zanima-
jo; Po podro~ju; Po vlogi; Po nalogi

Iskalce ter iskalke zaposlitve vabi-
mo, da izpolnite kuponček (lahko
ga izrežete ali kopirate) in ga po-

šljete na naslov našega uredništva:
Posoški razvojni center, Trg svobode

37; TEKSTILNOTKALSKA TEHNI-
CA; 1978; 24 let; angleški jezik, srbo-
hrvaščina; -; Ž; DA; Tolminska; labo-
rantka, normirka, tehnologinja, vodja
proizvodnje; poštenost, natančnost,
delavnost, učljivost, marljivost, pri-
pravljenost na dodatna usposabljanja;
30 km; občasno;  administrativno de-
lo, strokovno delo; nižji vodja, srednji
vodja, višji vodja; programirano delo,
kreativno delo.

38;  TURISTIČNA TEHNICA; 2000;
1,5 leta; angleški in italijanski; nem-
ški in srbohrvaški; Ž; DA; Posočje, Se-
verna Primorska; turističnoinforma-
cijski center, receptorsko delo; pošte-
nost, natančnost, delavnost, prilagodlji-
vost, prijaznost, znanje jezikov, po-
znavanje osnov Worda, Excela, inter-
neta; 50 km; DA; turizem, kulturna de-
diščina, geografija, delo z ljudmi; stro-
kovno delo; neposredni izvajalec, nižji
vodja, srednji vodja; kreativno delo.

39; SODELAVEC V SREDSTVIH
JAVNEGA OBVEŠČANJA; 1990; 7 let;
italijanski, angleški, srbohrvaški;
španski, nemški, francoski; M; DA;
Posočje; novinar, prodajalec, promo-
tor, receptor; marljivost, natančnost,
delo z računalnikom, knjižno obvla-
danje italijanščine; 40 km; DA; preva-
janje; neposredni izvajalec, specialist;
kreativno delo.

40; KMETIJSKI TEHNIK; 1997; 5
let; -; angleški jezik; Ž; DA; Tolmin,
Kobarid, Nova Gorica; Bača Podbrdo,

4, 5222 Kobarid, s pripisom “Kadri
na dlani”. Vašo delovno ponudbo bo-
mo objavili trikrat zapored. Tisti, ki v
tem času še ne boste dobili ustrezne
zaposlitve in ki bi ponudbo želeli ime-

ti objavljeno dalj časa, nam to sporo-
čite po e-pošti epicenter@pososki-
rc.si, telefonu 05/ 38-41-500 ali faksu
05/ 38-41-504. V EPI-centru bomo o
brezposelnih osebah objavili le po-
datke, ki so pomembni pri izbiri ka-
drov. Delodajalci, ki iščete nove ka-
dre, lahko svoje zaposlitvene potrebe
sporočite v naše uredništvo, posredo-
vali jih bomo tistim, ki ustrezajo va-
šim zahtevam.

Merkantles, Fidemar; poštenost,
vztrajnost, pripravljenost na dodatna
usposabljanja; 30 km; DA; delo z lju-
dmi; strokovno delo; neposredni iz-
vajalec; kreativno delo.

42; UNIVERZITETNI DIPLOMI-
RANI SOCIOLOG, KADROVSKO
MENEDŽERSKA SMER; 2001; leto
in 3 mesece; angleški jezik; -; Ž; DA;
Primorska; referent v splošno kadrov-
skem sektorju; splošne kadrovske za-
deve, organizacija izobraževanja od-
raslih, proučevanje organizacijske
klime v podjetju in priprava za dvig
motivacije zaposlenih, poznavanje
standardov kakovosti in dela z raču-
nalnikom; 50 km; DA; kadrovsko po-
dročje, javna uprava, turizem; stro-
kovno delo; neposredni izvajalec, vi-
šji vodja, koordinator, specialist, kre-
ativno delo.

43; DIPLOMIRANI INŽENIR
TEHNOLOGIJE PROMETA; 2002; 8
mesecev; angleški jezik; -; M; DA;
Posočje; Avant d.o.o.; marljivost, na-
tančnost, delavnost, vztrajnost, ob-
vladanje dela z računalnikom Word,
Excel, Power Point, internet, priprav-
ljenost na dodatna usposabljanja; 60
km; DA; transport in logistika; admi-
nistrativno in strokovno delo; nižji
vodja, srednji vodja, višji vodja, koor-
dinator; kreativno delo.

44; GIMNAZIJSKI MATURANT,
TRGOVINSKI POSLOVODJA, KNJI--
GOVODJA-RAČUNOVODJA; 1982;
10; angleški, srbohrvaški; italijanski,
ruski; Ž; B; Tolmin, Nova Gorica, Ba-
ška grapa; špediter, računovodja, po-
slovni sekretar, trgovinski poslovodja,
referent nabave; opravljen izpit na
GZS za trgovinskega poslovodjo, pri-
javljena na GZS za izpit za računo-
vodjo, knjigovodja, samostojno ali
skupinsko delo; 50 km; ne; admini-
strativno delo, strokovno delo, razi-
skovalno delo; neposredni izvajalec,
nižji vodja, srednji vodja, koordina-
tor; programirano delo, kreativno delo

45; EKONOMSKO-KOMERCIALNI
TEHNIK; 2001; 2; -; angleški, srbohr-
vaški; Ž; B; Tolmin, Bovec, Kobarid,
Nova Gorica; PSC Tolmin delo na po-
dročju marketinga in tajniških del;
marljivost, poštenost, pripravljenost
na dodatno usposabljanje, obvladanje
dela z računalnikom; 50 km; da; ad-
ministrativno delo, strokovno delo;
neposredni izvajalec, nižji vodja; pro-
gramirano delo, kreativno delo

Zaposlovanje
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• Ob~ina Tolmin je v petek, 20.6.2003,
v Primorskih novicah objavila razpis
za subvencioniranje obrestne mere
pri posojilih za pospe{evanje raz-
voja malega gospodarstva v ob~ini
Tolmin. Razpis je odprt do porabe
sredstev (v vi{ini 80.000.000,00 MIO
SIT) oziroma do izteka prora~unske-
ga leta. Dodatne informacije dobite
po telefonu 05/ 38-19-518 (Verena
Tuta) in 05/ 38-19-525 (Janja Bi~i~).

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske

trge in razvoj pode‘elja objavlja v
Uradnem listu RS {t. 51/03 z dne 30.
5. 2003 na strani 2884 javni razpis
za sofinanciranje ukrepov prostor-
skega urejanja – obnova vasi za leti
2003 in 2004. Rok za predlo‘itev vlog
je do 14. 7. 2003 (velja po{tni ‘ig).
Dodatne informacije po telefonu: 01/
47-89-222, kontaktna oseba: Ariana
Libertin. Za razpisno dokumentacijo
lahko vlagatelji zaprosijo po e-po{ti:
mirjam.kopse@gov.si.

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj pode‘elja objavlja v Ura-
dnem listu RS {t. 51/03 z dne 30. 5.
2003 na strani 2892 javni razpis za
sofinanciranje podpor ekonomski
diverzifizaciji pode‘elja – alterna-
tivni dohodkovni viri za leti 2003 in
2004. Rok za predlo‘itev vlog je do
14. 7. 2003 (velja po{tni ‘ig). Dodatne
informacije po telefonu: 01/ 47-89-
218, kontaktna oseba: Bernarda ̂ e-
bulj. Za razpisno dokumentacijo lah-
ko vlagatelji zaprosijo po e-po{ti:
mirjam.kopse@gov.si.

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj pode‘elja objavlja v
Uradnem listu RS {t. 51/03 z dne 30.
5. 2003 na strani 2898 javni razpis
za sofinanciranje ukrepov prostor-
skega urejanja – razvoj infrastru-
kture, povezane z razvojem kmetij-
stva za leti 2003 in 2004. Rok za pre-

dlo‘itev vlog je do 14. 7. 2003 (velja
po{tni ‘ig). Dodatne informacije po
telefonu: 01/ 47-89-218, kontaktna
oseba: Bernarda ̂ ebulj. Za razpisno
dokumentacijo lahko vlagatelji zapro-
sijo po e-po{ti: mirjam.kopse@gov.si.

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj pode‘elja in Javni sklad
RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega pode‘elja
Ribnica objavljata v Uradnem listu RS
{t. 51/03 z dne 30. 5. 2003 na strani
2909 javni razpis za sofinanciranje
prestrukturiranje ‘ivilstva. Rok za vlo-
‘itev vlog je 60 dni od objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS (velja po{t-
ni ‘ig). Dodatne informacije po telefonu:
01/ 47-89-226, kontaktna oseba: Ja-
nez Lipec ali Mihael Ali~. Za razpisno
dokumentacijo lahko vlagatelji zapro-
sijo po e-po{ti: miha.alic@gov.si.

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj pode‘elja objavlja v Ura-
dnem listu RS {t. 51/03 z dne 30. 5.
2003 na strani 2921 javni razpis za
sofinanciranje urejanja pa{nikov. Rok
za predlo‘itev vlog je do 18. 7. 2003
(velja po{tni ‘ig). Dodatne informacije
po telefonu: 01/ 47-89-224, kontaktna
oseba: Janez Lu{in. Za razpisno do-
kumentacijo lahko vlagatelji zaprosijo
po e-po{ti: janez.lusin@gov.si.

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske

46; EKONOMSKI TEHNIK; 1999;
2,5; /; angleščina, italijanščina; Ž; B;
Kobarid, Tolmin, Nova Gorica, Bovec;
AMT Tolmin – avto šola, AET Tol-
min, Kmetijska zadruga Tolmin; po-
štenost, marljivost, obvladanje dela z
računalnikom, pripravljenost na do-
datno usposabljanje, opravljam višjo
šolo za komercialiste; 50 km; DA; de-
lo v pisarnah, prodajalnah, delo z lju-
dmi (banke); administrativno delo;
srednji vodja; kreativno delo

47; DIPLOMIRANI EKONOMIST,
SMER ZUNANJA TRGOVINA; 1982;
20 let; italijanski, angleški; –; Ž; DA;
Tolminska – Nova Gorica – Kobarid;
računovodja in vodja finančnoraču-
novodske službe; natančnost, toč-
nost, marljivost, poznavanje windows,
exel, spletne strani, e-pošte; 40 km;
DA; finance, komerciala, davčno po-
dročje, bančništvo, svetovanje; stro-
kovno delo; višji vodja, koordinator;
kreativno delo 

trge in razvoj pode‘elja objavlja v Ura-
dnem listu RS {t. 51/03 z dne 30. 5.
2003 na strani 2882 javni razpis za
sofinanciranje promocije, pomem-
bne za razvoj pode‘elja za leti 2003
in 2004. Rok za predlo‘itev vlog je
do 14. 7. 2003 (velja po{tni ‘ig). Do-
datne informacije po telefonu: 01/ 47-
89-222, kontaktna oseba: Ariana Li-
bertin. Za razpisno dokumentacijo
lahko vlagatelji zaprosijo po e-po{ti:
mirjam.kopse@gov.si.

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske

Utrinki

• Agencija
RS za regio-
nalni razvoj
in Javni sklad
RS za regio-

nalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega pode‘elja objavljata v
Uradnem listu RS {t. 51/03 z dne 30.
5. 2003 na strani 2961 javni razpis
za spodbujanje za~etnih investicij
v mikro podjetjih na obmo~ju ob~in
Bovec, Kobarid in Tolmin v letu
2003. Rok za predlo‘itev vlog je do
30. 6. 2003 do 12. ure. Dodatne infor-
macije po telefonu: 05/ 38-45-111,
GSM: 041-759-753, kontaktna oseba:
mag. @arko Mleku‘ (Poso{ki razvojni
center). Razpisna dokumentacija je
na voljo na spletni strani www.rdf-

sklad.si ali na Poso{kem razvojnem
centru.

• Agencija RS za regionalni razvoj in
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega
pode‘elja objavljata v Uradnem listu
RS {t. 51/03 z dne 30. 5. 2003 na stra-
ni 2963 javni razpis za spodbujanje
za~etnih investicij v malih in sred-
njih podjetjih na obmo~ju ob~in Bo-
vec, Kobarid in Tolmin v letu 2003.
Rok za predlo‘itev vlog je do 30. 6.
2003 do 12. ure. Dodatne informacije
po telefonu: 05/ 38-45-111, GSM:
041-759-753, kontaktna oseba: mag.
@arko Mleku‘ (Poso{ki razvojni cen-
ter). Razpisna dokumentacija je na
voljo na spletni strani www.rdf-sklad.si
ali na Poso{kem razvojnem centru.

JAVNA RAZPISA PROGRAMA “SO^A 2006”

SPOZNANJE, DA
POLICIJA NI “BAVBAV”
Bovec – Na bov{ki policijski postaji
so se letos odlo~ili, da konec maja
okoli{kim otrokom predstavijo svoje
delo, naloge in opremo. Najprej so
najmlaj{im v kulturnem domu pred-
stavili lutkovno igrico Svetlane Ma-
karovi~ Ena ena tri. Pozneje so se
jim pridru‘ili {e starej{i otroci in se v
spremstvu policistov odpravili na
policijsko postajo. Tu so spoznavali
policijska vozila, motorje, borilne ve-
{~ine, oro‘je ter delo s policijskimi
psi in konji, ki so jih za to prilo‘nost
pripeljali iz Ljubljane. Nekateri so
poskusili alkotest, drugi so preizku-
{ali radar, tretjim so bila v{e~ sred-
stva za pridr‘anje, vsi pa so bili nav-
du{eni nad policijskim helikopterjem,
ki je pristal na travniku za postajo.

S pomo~jo dokumentarnega filma
so otroke sku{ali opozoriti na nevar-
nosti, ki pre‘ijo nanje v cestnem

prometu. Kot je povedal na~elnik
Mejne policijske postaje Bovec
Andrej Lampret so ‘eleli s prire-
ditvijo otroke ozavestiti tudi o nevar-
nostih prepovedanih drog in jih
opozoriti na problematiko nasilja ter
vandalizma med mladimi. Otroci so
bili ob koncu dneva navdu{eni,
spoznali pa so, da so policisti vse
prej kot “bavbav”.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~



( 26 )Razpisi ( 26 )

NASLOV EPIJEVE ELEKTRONSKE

PO[TE: epicenter@pososki-rc.si

Obvestila

trge in razvoj pode‘elja objavlja v Ura-
dnem listu RS {t. 51/03 z dne 30. 5.
2003 na strani 2924 javni razpis za
podporo strokovnim prireditvam,
stanovskemu in interesnemu zdru-
‘evanju za leto 2003. Rok za predlo-
‘itev vlog je do 18. 7. 2003 (velja po{t-
ni ‘ig). Dodatne informacije po tele-
fonu: 01/ 47-89-362, kontaktna os-
eba: Majda Vintar. Za razpisno doku-
mentacijo lahko vlagatelji zaprosijo
po e-po{ti: irena.zeleznikar@gov.si.

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj pode‘elja in Javni sklad
RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega pode‘elja
objavljata v Uradnem listu RS {t. 51/
03 z dne 30. 5. 2003 na strani 2927
javni razpis za dodeljevanje sred-
stev, kot pomo~ za nadomestilo
{kode, ki so jo povzro~ile naravne
nesre~e ali izjemni pojavi. Razpis je
odprt do porabe razpolo‘ljivih sred-
stev oziroma najkasneje do 30. 4.
2004. Dodatne informacije po tele-
fonu: 01/ 83-61-953, kontaktna ose-
ba: Irena Marn. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletni strani
www.rdf-sklad.si.

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj pode‘elja in Javni sklad
RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega pode‘elja
objavljata v Uradnem listu RS {t. 51/
03 z dne 30. 5. 2003 na strani 2932
javni razpis za dodeljevanje sred-
stev, namenjenih za program pod-
por za prestrukturiranje in prenovo
kmetijske proizvodnje. Rok za vlo-
‘itev vlog je 45 dni od objave tega
javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Dodatne informacije po telefonu: 01/
83-61-953, kontaktna oseba: Irena
Marn. Razpisna dokumentacija je na
voljo na spletni strani www.rdf-sklad.si.

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj pode‘elja in Javni sklad
RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega pode‘elja
objavljata v Uradnem listu RS {t. 51/
03 z dne 30. 5. 2003 na strani 2953
javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov prestrukturiranja kmetijskih
zadrug. Rok za vlo‘itev vlog je 60 dni
od objave tega javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Dodatne informa-
cije po telefonu: 01/ 83-61-953, konta-
ktna oseba: Irena Marn. Razpisna
dokumentacija je na voljo na spletni
strani www.rdf-sklad.si.
Pripravila Katja Kravanja, Poso{ki
razvojni center

Od leve: Sebastjan Leban z Urso, Vesna Rutar z Ulo, Tamara Ur{i~ Ladava s Tobyjem, Aljo{a Bajt z @ivo, Denis Medved z Laro, Sandi
Hvala s Texom in Mitja Podreka s Kastorjem, manjka pa Alojz Skrt s Karo. Foto: arhiv ERP Tolmin

Utrinki

tvorijo regijsko enoto re{evalnih
psov, ki posreduje ob nesre~ah na
tem obmo~ju. Glede na pogostost
akcij, kjer se i{~e predvsem po-
gre{ane osebe, mora

biti re{evalni team (vodnik in pes) v
nenehni priprav-

ljenosti. Trenu-
tno regijsko
enoto re{e-
valnih psov
poleg ~lanice
Enote re{e-
valnih psov
Nova Gorica
Tee Ba{in s

ERP POVE^UJE
[TEVILO SVOJIH ^LANOV
Tolmin – Na severnem Primorskem
delujeta dve enoti re{evalnih psov
in sicer v Tolminu ter Novi
Gorici. ^lani ome-
njenih enot

PREPRE^UJMO KRIMINAL V
^ASU DOPUSTA

Tudi v na{ih krajih so tako v mestih
kakor tudi v va{kem okolju vse
pogostej{i primeri tatvin, vlomov v
avtomobile, v stanovanja oziroma
stanovanjske hi{e. Naloga vseh nas
je, da storimo prvi korak za ve~jo
varnost svojega premo‘enja, kajti
prilo‘nost znatno olaj{a odlo~itev
nepridipravu. V tem ~asu se storil-
cem nudi {e ve~ prilo‘nosti, da vam
v ~asu brezskrbnega dopustovanja
vlomijo v vozilo. Morebiti po prihodu
domov opazite, da se je nepoklicani
gost sprehodil po va{em domu. Ne
dajte torej prilo‘nosti vlomilcem,
temve~ ukrepajte prvi!

Nekaj opozoril pred odhodom na
dopust:
• rezervnih klju~ev ne pu{~ajte v

nabiralniku ali pod predpra‘ni-
kom in na ostalih “skritih” mestih;

• ne pu{~ajte pisnih sporo~il ali
sporo~il na telefonski tajnici, na
podlagi katerih bi lahko storilec
ugotovil trajanje va{e odsotnosti;

• odpovejte ~asopis ali prenaka‘ite
po{to ter prosite sosede, da vam
dnevno praznijo po{tni nabiralnik,
kajti poln nabiralnik je o~iten znak
va{e odsotnosti;

• vrednej{e predmete shranite na
varno mesto, tehni~ni predmeti
naj se ne vidijo od zunaj.

Sobivanje v soseski, bloku ali ulici

nam narekuje soodgovornost do
sosedov. Zato predlagamo, da se
pogovorite s sosedi, kako si lahko
medsebojno pomagate, obvestite
sosede o dalj{i odsotnosti. V kolikor
ugotovite, da so pri sosedu vlomilci
v ~asu njegove odsotnosti, takoj
obvestite policijo!

Vlom v vozilo … kaj storiti, da se
vam ne bi zgodilo:
• ne parkirajte na neosvetljenih uli-

cah in parkiri{~ih;
• izvlecite klju~ iz kontaktne klju-

~avnice, zavrtite volan, da se za-
sko~i volanska klju~avnica, zapri-
te vsa okna in vrata in zaklenite
vozilo – ne pozabite na prtlja‘nik;

• nikoli ne pu{~ajte vrednej{ih
predmetov na vidnih mestih, kajti
ti privabijo tatove;

• v avtomobilu ne pu{~ajte zlatnine,
denarnic, kreditnih kartic, kov~kov,
osebnih dokumentov;

• alarmna naprava, klju~avnica za
volan ali menjalnik in druge var-
nostne naprave so koristne le v
kolikor jih uporabljate;

• bodite pozorni, ko se alarm ogla-
si. Kot o~ividec lahko veliko pripo-
morete k uspe{nej{emu odkriva-
nju storilcev.

Kaj storiti, ~e se vam zgodi tatvi-
na ali vlom?
• Takoj obvestite policijo na telefon

113 in nudite podatke, ki jih od
vas pri~akuje policist.

• Pred prihodom policistov ne pre-

gledujte prostorov, vozila in ne
dotikajte se predmetov.

• ^e zalotite vlomilca na delu, ga
ne posku{ajte obvladati in zau-
stavljati, ~e niste povsem prepri-
~ani, da ga boste obvladali, {e
posebej, ~e je storilec nasilen ali
oboro‘en.

• ^e storilec be‘i, si sku{ajte zapo-
mniti ~im ve~ podatkov o njem,
smer bega, prevozno sredstvo, s
katerim se je peljal …

• ^e vam vozilo ukradejo v tujini, to
takoj prijavite na najbli‘ji policijski
postaji, kjer vam bodo izro~ili za-
pisnik o prijavi ali drug ustrezen
dokument. Po vrnitvi v RS se
zglasite na policijski postaji in o
kaznivem dejanju seznanite poli-
ciste.

Policisti bodo v poletnih mesecih {e
bolj pozorni na va{e samoza{~itno
ravnanje, {e pogostej{e bodo nad-
zirali parkiri{~a, stanovanjske sose-
ske in vas v primeru ugotovljenih
okoli{~in, ki bi lahko nudile prilo‘-
nost storilcem, tudi ustrezno opo-
zarjali! V kolikor ‘elite pomagati
policiji pri raziskavi in odkrivanju
kaznivih dejanj, s tem prispevati k
bolj{i varnosti v va{em bivalnem
okolju in ‘elite pri tem ostati anoni-
mni, pokli~ite na ANONIMNI TELE-
FON POLICIJE: 080-1200. @elimo,
da bi varno in prijetno pre‘iveli po~i-
tnice!
Policijska postaja Tolmin
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psom Ajkom sestavljajo trije ~lani
Enote re{evalnih psov (ERP) Tol-
min: vodja Sebastjan Leban s psico
Urso, Sandi Hvala s psom Texom,
Mitja Podreka s psom Kastorjem.

Zamisel o za~etku {olanja psov za
namene re{evanja v Tolminu se je
porodila leta 1992, ko so v Pologu
izvedli vajo dr‘avne intervencijske
enote MERP (mobilna enota re{e-
valnih psov). [olanje re{evalnih
psov in njihovih vodnikov v Kinolo-
{kem dru{tvu (KD) Tolmin pa red-
no poteka od leta 1994. Kot nam je
zaupal eden prvih ~lanov ERP
Tolmin, Marko Kav~i~, je tega leta s
svojim zlatim prina{alcem kon~al
te~aj osnovnega {olanja. Ker je bilo
takrat v KD Tolmin mo‘no nadalje-
vati le {portno {olanje (zlati prina-
{alci pa so baje pasma, ki ni ravno
najprimernej{a za tovrstno {olanje),
se je ob podpori takratnega predse-
dnika dru{tva, Vladimirja Kova~i-
~a, odlo~il za {olanje psa v re{eval-
ne namene. Med prvimi ~lani dru-
{tva so {e Marko Bokan, ki je prvi
pridobil naziv in{truktor {olanja
re{evalnih psov v KD Tolmin, Seba-

stjan Leban in Franc Rejec. Z
ogromno truda in zagnanosti jim je
uspelo opraviti potrebne izpite in
tako je bila leta 1997 ustanovljena
ERP Tolmin, ki skupaj z ERP Nova
Gorica {e danes pokriva severno
primorsko regijo. K uspe{nemu
delu sta prav tako pripomogla tim-
sko delo in entuziazem omenjenih
vodnikov, ki {e danes skupaj z mla-
dimi ~lani ‘anjejo uspehe in sodelu-
jejo na razli~nih iskalnih akcijah.

V zadnjem letu je v enoti pri{lo do
nekaterih sprememb. Dolgoletni vo-
dja ERP za severno primorsko regi-
jo, Franc Rejec, je konec minulega
leta vodenje predal Sebastjanu Le-
banu. Ta se je uspe{no lotil enega
izmed zastavljenih ciljev: pove~ati
{tevilo ~lanov v ERP. V mesecu mar-
cu sta Aljo{a Bajt in Denis Medved
z odliko opravila izpite iz prve po-
mo~i psu, prve pomo~i ponesre~en-
cu, nevarnosti v gorah, nevarnosti v
ru{evinah ter izpita iz vrvne tehnike
in orientacije – omenjene izpite mo-
rajo vodniki opraviti, preden se lah-
ko lotijo izpitov skupaj s psom. Tako
sta izpit za psa iskalca pogre{anih

oseb 1. stopnje (PO1) v za~etku leta
opravili Tamara Ur{i~ Ladava in
Vesna Rutar. Slednja pa je poleg
izpita PO1 opravila {e izpit za psa
re{evalca iz ru{evin 1. stopnje (R1).
S tem sta si pridobili naziv aktivne
vodnice re{evalnega psa. Ne sme-
mo pa pozabiti tudi na ostale ~lane,
ki imajo ‘e opravljene vse izpite in
so se konec leta 2002 potegovali za
uvrstitev v MERP in SIP (mobilna
skupina za iskanje pogre{ancev).
Uspe{na sta bila Sebastjan Leban,
ki se je uvrstil v SIP, in to kot drugi
najbolj{i na preizku{nji, ter Sandi
Hvala, ki se je uvrstil v MERP in SIP.
Na kasnej{i preizku{nji je bil izbran
med 6 najbolj{ih, ki bodo tvorili dr-
‘avno intervencijsko enoto za posre-
dovanje v tujini. Poleg tega sta v mi-
nulem letu oba za~ela {e s {olanjem
za in{truktorje. Naziv in{truktorja
bosta pridobila po uspe{no oprav-
ljenem izpitu konec leto{njega leta.

^e imate mladega psa in smo vas z
zgoraj navedenimi informacijami
navdu{ili, vas ~lani ERP Tolmin
vabijo, da se v~lanite v KD Tolmin,
opravite za~etni te~aj poslu{nosti in

se jim kasneje pridru‘ite.
Sebastjan Leban, predsednik ERP
za severno primorsko regijo, in Tatjana
[alej Faleti~

USPEHI BOV[KIH U^ENCEV
Bovec – [est bov{kih osnovno-
{olcev se je v tem {olskem letu na
razli~nih tekmovanjih na dr‘avni
ravni uvrstilo v sam vrh. Romina
Koleti~ je bila edina Primorka med
Vipavo in Bovcem, ki je za znanje
slovenskega jezika prejela zlato
Cankarjevo priznanje. Timotej Biz-
jak se je odli~no odrezal na tekmo-
vanju iz znanja kemije in si prislu‘il
zlato Pregljevo priznanje. Hani
Mleku‘ Kamari~ in Tine Zornik sta
v okviru dr‘avnega prvenstva v
krosu slavila vsak v svoji kategoriji,
Neja ^opi in Tine Kravanja pa sta
se najbolje odrezala na regijskem
prometno izobra‘evalnem tekmo-
vanju, ki je v maju potekalo v Tolmi-
nu. Omenjene u~ence O[ Bovec je
konec maja na sprejemu pogostil
bov{ki ‘upan Danijel Krivec, ki je
mladim ~estital in jim za‘elel obilo
uspehov tudi v prihodnje.
P. K.

GRAFITI NA
TOLMINSKEM VRTCU
Tolmin – Kot narekuje tradicija, so v
Vrtcu Ilke Devetak Bignami maja
ponovno odprli vrata mal~kom, ki
vrtca {e ne obiskujejo, ter njihovim
star{em. Dobrodo{li so bili tudi vsi
mali nadobudne‘i, ki tu ‘e pre‘iv-
ljajo svoje “delavnike”. Prav slednji
so s pomo~jo svojih vzgojiteljic in
varu{k v razli~nih ustvarjalnih delav-
nicah pokazali, da so dopoldnevi v
vrtcu vse prej kot dolgo~asni.
Otroci so se skupaj s svojimi star{i
preizkusili v raznih ro~nih spretno-

stih; izdelovali so papirnate vetrni-
ce, ogrlice iz testenin, okraske iz
slanega testa ... ter pokazali svojo
ustvarjalnost pri risanju s prstnimi
barvami in risanju “grafitov”. V “na-
ravoslovni u~ilnici”, kjer so spozna-
vali paglavce in ‘elve, so se pou~ili
o ‘ivljenju v mlakah, v knji‘nici pa
prebirali raznovrstno literaturo. Na
voljo so imeli veliko otro{ko igri{~e,
na katerem ni manjkalo zanimivih
igral in igra~. ^isto na koncu so
nam otroci dokazali, da so ‘e sedaj
pravi “‘urerji”. Ob nastopu gostje
Romane Kranj~an, ki jih je navdu-

{ila z ven~kom otro{kih pesmic, so
sprostili vso svojo igrivost in posko-
~nost veselo sodelovali pri njenih
glasbenih nastopih.
Patricija Rejec

UREJALI
“ODMERJENE” PARCELE
Tolmin – Dan odprtih vrat na O[
Franceta Bevka v Tolminu poteka
‘e vrsto let. U~enci so se tudi letos
vsem, ki so 17. maja potrkali na nji-
hova vrata, predstavili s {tevilnimi
aktivnostmi: izdelovali so pti~je hi{i-
ce, slikali na svilo, porisali in polep-

SKRB ZA ODMERJENE PARCELE je pokazalo kar nekaj u~encev, ki bodo za “svoja” zemlji{~a
skrbeli tudi med {olskim letom. Foto: Peter Kova~i~

{ali {olske stene, pripravili izvedbo
kratke igrice in se predstavili s pe-
tjem. Veliko u~encev se je odpravilo
na izlet in orientacijski tek po bli‘nji
ter malce bolj oddaljeni okolici. Opa-
zili pa smo tudi u~ence, ki so z veli-
kim navdu{enjem obdelovali “svoje”
parcele. Slednjim so na {olskem
zemlji{~u odmerili “parcele”, za ka-
tere bodo po besedah pomo~nika
ravnatelja Vladija Mavrija morali
skrbeti oziroma jih urejati med {ol-
skim letom: ~istiti smeti, obrezovati
drevje, skrbeti za grmi~ke in cvetje ...

Peter Kova~i~

Utrinki

“GRAFITI” NA PRO^ELJU TOLMINSKEGA VRTCA so tokrat nastajali pod ~opi~i najmlaj{ih
umetnikov. Foto: Patricija Rejec
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TEK NA TMINSKI GRAD
Tolmin – Atletsko dru{tvo (AD) Po-
so~je je v nedeljo, 18. maja, organi-
ziralo tretji tradicionalni tek na tmin-
ski Grad. Letos se ga je udele‘ilo
rekordno {tevilo tekmovalk in tekmo-
valcev, kar 96, postavljen pa je bil
tudi nov rekord proge v ‘enski kate-
goriji. Vanja Krape‘ iz AD Poso~je
je 2000 metrov dolgo progo in 200
metrov vi{inske razlike premagala v
~asu 11,40 minut. Pri mo{kih je po-
novno slavil Stojan Melinc, ~lan
Teka{kega kluba (TK) Kobarid, ki je
za vzpon potreboval le 9,20 minut.
Po kategorijah pa so bili rezultati
naslednji: pri cicibankah je najbolj{i
~as dosegla Hani Mleku‘ Kamari~
iz Bovca, pri cicibanih pa Dejan Me-
lihen, prav tako iz Bovca. AD Poso-
~je je slavilo pri pionirjih, kjer sta naj-
bolj{i ~as dosegla Tina Leban in
Uro{ Roner. Pri mladincih je bil naj-
hitrej{i Domen Rov{~ek, prav tako
~lan AD Poso~je. @e prej omenjena
Vanja Krape‘ je bila prva med {tu-
dentkami, med {tudenti pa je na cilj
kot prvi prispel Matej Krebs iz KGT
Pape‘. Beti ^ufer Kme~ka Dobrav-
lje in Marjan Zupan~i~ KGT Pape‘
sta se najbolje odrezala pri ~lanih.
Marta Kofol iz AD Poso~je je bila
najhitrej{a pri veterankah, pri mo{-
kih pa je v tej kategoriji slavil Stojan
Melinc. In {e starej{i veterani – tu je
bila pri ‘enskah najbolj{a Jelka
Perluga iz Tolmina, pri mo{kih pa
Danilo Pudgar iz AK Burja Vipava.
Peter Kova~i~

Utrinki

ODPRTJE NOVEGA
IGRI[^A ZA “IN LINE” HOKEJ
Tolmin – V “In line” hokej klubu Mu-
floni Tolmin so v soboto, 24. maja,
ob nekdanjem dija{kem domu pre-
dali namenu novo igri{~e za hokej
na rolerjih. Po pozdravnem govoru
predsednika kluba Radovana Lipu-
{~ka in tolminskega pod‘upana
Bertija Rutarja je ~ast rezanja traku
pripadla trenerju Muflonov Lucijanu
Iariji.

Ker smo v prej{nji {tevilki EPI-centra
podrobneje poro~ali o nastanku ozi-
roma izgradnji novega igri{~a, naj
tokrat omenimo le, da je celotna in-
vesticija novega igri{~a (asfaltacija,
postavitev ‘elezobetonske ograje in
ko{ev …) zna{ala 2.662.347 SIT. Po
besedah predsednika In line HK
Mufloni so ve~ji del sredstev – kar
84,71 odstotka – pridobili ~lani z
lastnim delom in ob pomo~i spon-
zorjev. Do konca leta imajo v na~rtu
dokon~anje odra in klopi za rezer-
vne igralce, sodni{ko mizo ter pro-
stor za izklju~ene igralce. Poleg te-
ga si bodo v prihodnje prizadevali,

da bi igri{~e tudi osvetlili.
In ~e se vrnemo k samem odprtju
igri{~a. Rezanju traku je sledil otvo-
ritveni turnir, ki je predstavljal trinaj-
sto in zadnje kolo dr‘avnega prven-
stva druge lige v “in line” hokeju. V
vro~em popoldnevu se je med
seboj pomerilo enajst ekip. Na{i so

se pomerili z Brezovico in v trdem
boju izgubili s 4 : 2. Strelci za na{e
so bili Klemen Valentin~i~ v peti
minuti ter podaja Lucijana Iarije in
Jureta Rov{~ka v 28. minuti.
Najbolj{ih {est (mo{tva Scorpion-
sov, Lisjakov MB, Strel, X-1, Brezo-
vice in Hyper ase) ~akajo {e med-

sebojne tekme, najbolj{i ekipi pa se
bosta uvrstili v prvo slovensko ligo.
Po besedah enega na{ih igralcev
Uro{a Kavsa, so si tolminski Mufloni
za prihodnje leto zastavili uvrstitev
med prvih {est v drugi slovenski ligi.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~

PRVI SLOVENSKI POLIGON
ZA RADIJSKO VODENE
MODELE AVTOMOBILOV
Tolmin – Tolminski ‘upan Ernest
Kemperle je v nedeljo, 25. maja, Na
Logu v Tolminu s simboli~nim prvim
krogom predal namenu dirkali{~e
za radijsko vodene modele avtomo-
bilov. Sledil je uvodni nagovor pred-
sednika Modelarskega kluba Tol-
min Stojana Piriha, ki je povedal,
da je bilo na poligonu od 1. marca
letos, ko je stekla prva delovna
akcija, opravljenih 53 delovnih dni
in narejenih kar 1.700 delovnih ur.
Te so opravili ~lani Modelarskega
kluba Tolmin, ~lani AMD in drugih
dru{tev. Ob tej prilo‘nosti je Pirih
posebno zahvalo namenil dru{tvu
Minerva iz Ljubljane, Modelarske-

NA OTVORITVENEM TURNIRJU V “IN LINE” HOKEJU, ki je potekal na novem igri{~u za hokej
na rolerjih, se je poleg tolminskih Muflonov pomerilo {e deset mo{tev iz razli~nih krajev Slovenije.

TEKMOVANJE GASILSKIH VETERANOV – Majhne razlike med tekmovalci potrjujejo, da so
veterani kljub letom {e vedno zelo dobrodo{li pri vsakdanjem gasilskem delu. Foto: Boris
Sim~i~

TEKMOVANJE
GASILSKIH VETERANOV
Bovec – V sklopu prireditev, ki pote-
kajo v po~astitev stote obletnice
delovanja Prostovoljnega gasilske-
ga dru{tva (PGD) Bovec, je Gasil-
ska zveza (GZ) Bovec v sodelova-
nju z doma~im dru{tvom v soboto,
17. maja, organizirala tekmovanje
gasilskih veteranov. S tekmovanjem
so organizatorji ‘eleli poudariti ve~-
letno uspe{no sodelovanje s pova-
bljenimi tekmovalnimi enotami: po-
bratenim dru{tvom PGD Lipoglav,
PGD Kranjska Gora ter prostovolj-
nimi gasilskimi dru{tvi v ob~ini Bo-

vec, ki so jih zastopali veterani iz
PGD Bovec in PGD Srpenica. Ve-
terani PGD Log pod Mangartom se
tekmovanja ‘al niso uspeli udele‘iti.

Tekmovanje se je odvijalo po
tekmovalnih pravilih CTIF gasilsko-
{portnih disciplin, in sicer v vaji s
hidrantom s sedmimi gasilci ter v
vaji raznoternosti. Ob budnem o~e-
su ocenjevalne komisije, ki jo po
gasilskih sodni{kih pravilih sestav-
ljajo dr‘avni sodniki, je prvo mesto
osvojila enota PGD Bovec, drugo
mesto PGD Lipoglav, tretje PGD
Srpenica in ~etrto na{i kolegi z Go-
renjske. Enote so bile dobro pri-

pravljene, za kar gre zahvala men-
torjem in tekmovalcem samim. Ra-
zlike, ki so bile med tekmovalci zelo
majhne, potrjujejo, da so veterani
kljub letom {e vedno zelo dobrodo-
{li pri vsakdanjem gasilskem delu.
Po kon~anem tekmovalnem delu so
se organizatorji zbranim zahvalili za
sodelovanje in jim podelili pokale,
medalje ter spominske zna~ke.
Sre~anje se je nadaljevalo s prijet-
nim dru‘enjem pred gasilskim
domom.
Miro Bozja, poveljnik PGD in GZ Bovec

SRE^ANJE DIJAKOV KANALSKE
DOLINE IN BOV[KEGA
Ukve (Italija) – V soboto, 3. maja,
smo se bov{ki dijaki odpravili ~ez
Predel v Ukve, kjer smo se sre~ali z
vrstniki iz Kanalske doline. Zamisel
za tovrstno sre~anje se je porodila v
glavah avtorjev prispevka. Zdelo se
nama je zanimivo, da bi se spoznali
s prebivalci sosednje doline. Pri na-
vezavi stikov nam je pomagala mag.
Nata{a Komac, ki v Slovenskem
kulturnem sredi{~u Planika (SKS
Planika) pou~uje sloven{~ino. Prav
SKS Planika nam je sre~anje tudi
omogo~ilo.

Ob prihodu nam je predsednik sre-
di{~a Rudi Bartaloth za‘elel dobro-
do{lico in nas v nadaljevanju sezna-
nil z dijaki iz Kanalske doline. Naj-
prej smo predstavili sebe in svojo

Utrinki
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mu dru{tvu Nova Gorica in pred-
sedniku avtomobilske sekcije
Modelarskega kluba Tolmin Danilu
Mleku‘u, ki je bil pobudnik za
izgradnjo omenjenega objekta. Nje-
govo podjetje Portal je namre~ na
poligonu izvedlo ve~ kot 200 ur
strojnih del. Seveda pa bi bil ves
trud zaman, ~e mu ne bi na pomo~
prisko~ilo {e 42 drugih sponzorjev,
ki so skupaj prispevali okrog 7 mili-
jonov SIT. Zahvala pa gre tudi Ob~i-
ni Tolmin, ki je odstopila zemlji{~e
in s tem pripomogla, da imamo da-
nes v Tolminu enega najsodobnej-
{ih objektov te vrste v Evropi.

Ob tem je treba tudi poudariti, da je
tolminsko dirkali{~e za radijsko
vodene avtomobil~ke sploh prvi in
edini tovrsten poligon v Sloveniji. To
pa {e ni vse, saj naj bi poligon pred-
stavljal le prvo fazo tega kompleksa.
Kot smo omenili ‘e v prej{nji {tevilki
EPI-centra, naj bi se v nadaljevanju
poligonu za avtomobil~ke pridru‘il
{e poligon za potrebe vzgoje in
preventive v cestnem prometu kot
tudi za potrebe avto{ol. Razmi{lja
pa se tudi o izgradnji proge za kart-

PRVI SLOVENSKI POLIGON ZA RADIJSKO VODENE MODELE AVTOMOBILOV je svoje
mesto dobil v Tolminu.

ing ({portna panoga, ki goji dirkanje
z gokarti – majhnimi avtomobili s
{asijo oziroma avtomobilskim okvir-
jem iz jeklenih cevi, ki so navadno
brez menjalnika in karoserije), ~e se
bo seveda za to dejavnost izkazalo
dovolj interesa.
Na startu nedeljske dirke se je

zbralo skoraj 40 tekmovalcev iz vse
Slovenije in sosednje Italije, manjka-
la pa ni mno‘ica spremljevalcev in
obiskovalcev. Seveda so bile pred
tekmovalci najprej {e zadnje pripra-
ve dirkalnikov v boksih, sledile so
kvalifikacije po posameznih skupi-
nah, potem pa se je za~elo zares. V

kategoriji 1:10 235 mm so tekmoval-
ci vozili 15 minut – tu je najve~
krogov (kar 39) prevozil Rok Bizjak,
najhitrej{i krog pa je s ~asom
21,050 sekund odpeljal Uro{ Kobe.
V kategoriji 1:10 200 mm so vozili
30 min –  najhitrej{i je bil Andrej
Habjan. Sledi kategorija Mantua
eco, kjer so vozili 30 min – najve~
krogov je odpeljal Nejc Drole.
Massimo Graton je bil najbolj{i v
kategoriji Rally F2, kjer se vozi 30
minut. Na{i poso{ki “{oferji” avto-
mobil~kov pa so se v tej kategoriji
odrezali takole: David Kravos (8.
mesto), Nejc Obid (11. mesto),
Renato Pajer (15. mesto). Tudi v
kategorija Rally F1 se vozi 30 minut,
tu je bil najbolj{i Izidor Tratnik,
medtem ko so ~lani tolminskega
kluba dosegli naslednje rezultate:
Ambro‘ Kavs (3. mesto), Miha
Mleku‘ (6. mesto) in Iztok Drole
(11. mesto). Kot zanimivost naj ob
koncu dodamo, da je najhitrej{i v
finalu, Izidor Tratnik, prevozil 65
krogov, kar predstavlja skupno ve~
kot 21 kilometrov.

Besedilo in foto: Peter Kova~i~

dolino, potem pa si ogledali {e dia-
pozitive iz Nepala. Gostitelji so nas
povabili v @abnice na ve~erjo, poz-
neje pa smo se skupaj odpeljali v
sosednjo Kranjsko Goro. Ob slove-
su smo zadovoljni s prvim sre~a-
njem na{e nove znance iz sosednje
Italije povabili, da nas obi{~ejo na
Bov{kem. Datum {e ni natan~no
dolo~en, upamo pa, da se kmalu
zopet vidimo. Za konec bi se {e
enkrat zahvalili Rudiju Bartalothu in
mag. Nata{i Komac za pomo~ pri
organizaciji sre~anja in gostoljuben
sprejem.
Jure Kravanja in David [tulc Zornik

BOV[KI DIJAKI NA OBISKU pri italijanskih vrstnikih. Foto: Rudi Bartaloth

KOLESARSKI PRIPETLJAJI NA
POTI ^EZ VR[I^

Vr{i~ – Rekreativno dru{tvo Slap
(RDS) je v soboto, 7. junija, organi-
ziralo tretji vzpon na Vr{i~. Malce
pred peto uro zjutraj se je 30 udele-
‘encev “maratona jeklenih” zbralo v
Ba~a baru, kjer so se pred naporno
170 km dolgo potjo okrep~ali z mo-
~no kavo. Sledil je odhod do ‘elez-
ni{ke postaje, kjer so na avtovlak na-
lo‘ili kolesa, nahrbtnike, hrano in pi-
ja~o ter spremljevalno vozilo s {ofer-
jem Edijem in serviserjem Egonom.

Po prihodu v Bohinjsko Bistrico se

je za~elo zares. ^eprav maraton ni
tekmovalnega zna~aja, so nekateri
‘e na za~etku po{teno pritisnili na
pedala. Do Bleda je teklo kot nama-
zano, nakar je manj{a skupinica
imela nekaj te‘av z izbiro prave poti.
S pomo~jo spremljevalnega vozila
so nev{e~nost hitro re{ili. Prvi po-
stanek so imeli v Gorjah, kjer so se
podkrepili s “panini”, nekateri pa so
‘e {teli prve ‘ulje. Pot so nadaljevali
po dolini Radovne in ker nesre~a
nikoli ne po~iva, se je tu pripetil prvi
“gumi defekt”. K sre~i je na pomo~
prisko~il serviser Egon, ki je kot bi
mignil zamenjal predrto zra~nico.
Kolesarjem so pot prekri‘ale {e kra-
ve, ki se niso pretirano menile za-
nje. Ko so jih naposled uspeli prehi-
teti in so ponovno hitreje pognali
pedala, je na{e kolesarske mara-
tonce ~akalo novo “presene~enje” –
obcestna tabla, ki opozarja na 18-
odstotni klanec! Ve~ini je ‘e ob po-
gledu na tablo postalo vro~e, vendar
so oviro vztrajno in pogumno pre-
magali in pripeljali do Kranjske Gore,
kjer je bil ~as za kraj{i postanek in
pripravo na vzpon.
Kranjska Gora je 809 metrov nad
morjem, 12 kilometrov oddaljeni
Vr{i~ pa na 1.611 metrih nadmorske
vi{ine. Ker so na{i kolesarji pravi
kaveljci, so se spopadli s skorajda
‘e alpinisti~nim podvigom. Ovinek
za ovinkom so se po~asi pribi‘evali
cilju. ^eprav so bili na vrhu po{teno
iz~rpani, so se upravi~eno veselili.

Treba je namre~ vedeti, da gre v
glavnem za ljubiteljske kolesarje in
da je Vr{i~ vse prej kot ma~ji ka{elj.
Po kraj{em postanku in skupinskem
fotografiranju so se ob prijetnem
vetri~u spustili v dolino Trente, kjer
so se v gosti{~u Metoja okrep~ali s
polento in gola‘em, ter pot nadalje-
vali do Kobarida. Zdaj ‘e po{teno
izmu~eni so se po kraj{em postanku
in ponovnem {tetju po~asi odpravili
proti domu.

Zve~er je RDS na terasi Ba~a bara
za vse udele‘ence vzpona organizi-
ralo piknik, kje so s klobasami in
pivom nadoknadili izgubljene kalo-
rije, vsi udele‘enci pa so prejeli tudi
majice Rekreativnega dru{tva Slap.
Za konec {e informacija, da si lahko
na spletni strani http://users.volja.
net/slap_rds/ ogledate fotoreporta-
‘o z maratona.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~

"MAMA, PRIHAJAM DOMOV in jo~em od
sre~e ..."
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Tolmin, prazgodovin-
sko grobi{~e (katalog
in razprave)

Tolminski muzej je začetek maja
predstavil knjigi Tolmin, prazgodo-
vinsko grobišče I, II Draga Svoljška
in Ane Pogačnik. Knjigi vsebujeta
katalog in znanstveno razpravo o pra-
zgodovinskem Tolminu. Besedilo je v
slovenskem in angleškem jeziku. V
katalogu so podrobneje opisana na-
hajališča grobov in grobnih jam, po-
sebnosti, ki se navezujejo na pre-
krivanje grobov, ter struktura grobov.
Zelo natančno so predstavljeni pri-
datki v grobovih, na primer najra-
zličnejše fibule, igle, obročast nakit
ter drugi drobni predmeti, fragmenti
in materiali. Pri vsakem predmetu je

navedeno stanje ohranjenosti, mate-
rial, iz katerega je bil izdelan, in os-
novni opis. Razprave zajemajo arhe-
ološko topografijo Tolmina, zgodovi-
no raziskovanj, opisani so načini po-
kopov in analize pridatkov. Dodan je
kronološki oris, poročilo o antrako-
tomskih preiskavah oglja, opisani pa
so tudi izvor kamnitih kritin grobov,
kremiranje in žgani pokopi ter ostan-
ki sežganih in nesežganih živalskih
ostankov v žganih grobovih.

Goriški muzej je v letih 1965–1970
izkopaval prazgodovinska grobišča
pod Kozlovim robom, ki jih je med ko-
panjem temeljev za hišo naključno
odkril Marjan Pavletič. Grobišča so
se razprostirala na položnem vzhod-
nem vznožju Kozlovega roba, kjer je
danes Ilirska ulica. Kot je v knjigi za-
pisal Drago Svoljšak, je bilo “arhe-
ološko izkopavanje Pod gradom v
Tolminu prvo večje izkopavanje v je-
dru železnodobne svetloucijske kul-

turne skupine. Ko je leta 1902 dr. C.
Marchesetti zaključil svoje skoraj
dve desetletji trajajoče raziskovanje v
Zgornjem Posočju (Most na Soči, Ko-
barid, Šentviška Gora), je zaokrožil
velika izkopavanja in odkritja v tem
delu Evrope, osrediščena predvsem
na Most na Soči, tedanjo Sv. Lucijo.
Izkopavanje prazgodovinskega grobi-
šča v Tolminu je bilo ob izkopavanjih
antične Castre v Ajdovščini (1965) pr-
vi resen dotok gradiva v nastajajočo
arheološko zbirko Goriškega muzeja.
Prav zato je vzbudilo kar nekaj vzne-
mirjenja v javnosti, zadržanega zani-
manja slovenskih medijev ter večje
zanimanje v strokovnih krogih (tudi
na tujem). Zanetilo je nekaj negodo-
vanj, predvsem zaradi zadrževanja
gradnje in s tem domnevnega krate-
nja temeljne človekove pravice – ime-
ti streho nad glavo.”

Tolmin, prazgodovinsko grobi{~e
I in II. AVTORJA: Drago Svolj{ak in
Ana Poga~nik. GLAVNI IN ODGO-
VORNI UREDNIK: Peter Turk. KRAJ
IN LETO IZDAJE: Ljubljana 2002.
OPOMBE: Katalog in razprave so na
voljo v Narodnem muzeju v Ljubljani.

Utrinki

ZVONKO – SAMOSVOJ,
EKSPERIMENTALEN IN
V^ASIH CELO [OKANTEN
Tolmin – V okviru Kulturno-umetni-
{kega dru{tva (KUD) Cirila Kosma-
~a na Gimnaziji Tolmin deluje ama-
terska gledali{ka skupina Zvonko, ki
letos praznuje desetletnico delova-
nja. Kot je povedal zvonkovec Maj
Juki~, se je vse skupaj za~elo s
skupino dijakinj, ki so se odlo~ile
svoj prosti ~as pre‘ivljati nekoliko
druga~e. Kasneje so se jim pridru‘ili
{e fantje in v nekaj letih se je zvrstila
mno‘ica tolminskih gimnazijcev ter
drugih srednje{olcev, ki so vsako
leto pripravili vsaj eno premiero.
Ukvarjali so se z eksperimentalnim
gledali{~em, improvizacijo, klasi~no
igro … Njihove igre so bile veliko-
krat samosvoje, v~asih celo {okan-
tne. Vse so imele v sebi nekaj
“zvonkovskega”. Velikokrat so bile
improvizirane, kar je predstavam
dajalo svojevrsten pe~at. S predsta-
vami so sodelovali na Linhartovih
sre~anjih, v okviru Mlade parade, na

gimnazijskih prireditvah in ~ezmej-
nih sre~anjih mladih gledali{~nikov.
V leto{njem maju so v tolminski
kinodvorani pripravili razstavo, ki
opisuje delovanje gledali{ke skupi-

ne. Zadnji ve~ji uspeh je tolminska
amaterska gledali{ka skupina, v
katero je danes vklju~enih prek 20
~lanov, dosegla za~etek maja. Na 8.
sre~anju mladih odrov v Gorici (Ita-

V AMATERSKI GLEDALI[KI SKUPINI ZVONKO se je v desetih letih delovanja zvrstila mno‘ica
tolminskih gimnazijcev ter drugih srednje{olcev.

lija) so zasedli odli~no tretje mesto.
Predstavili so se z igro Vaje v slogu,
ki je bila premierno uprizorjena mar-
ca v tolminski kinodvorani.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~

www.lto-sotocje.si/slovensko/
aktualno_17_gastronomski_krog.asp



( 31 )EPI-jeva knji`na polica

Utrinki

Na meji, med jeziki
in kulturami

Kot je v uvodni besedi razložil Rudi
Bartaloth je knjiga Na meji, med je-
ziki in kulturami – Širjenje sloven-
skega jezika v Kanalski dolini sad
nabranih izkušenj, večletnega teren-
skega raziskovanja in pedagoškega
dela, ki ga v Kanalski dolini v Sloven-
skem središču Planika opravlja mag.
Nataša Komac. Svoje raziskave je
sprva strnila v magistrskem delu, na-
to pa jih dopolnila in objavila še v
omenjeni knjigi. Bartaloth dodaja, da
je knjiga kljub strokovnemu izrazju
zanimiva bodisi za dobrega pozna-
valca razmer v Kanalski dolini, kot za
vse, ki niso še nikoli slišali zanjo.

“Danes med državama dnevno po-
teka živahen pretok prebivalstva, saj
številni domačini iz bovške (po po-
datkih Občine Bovec jih je okoli 50)
in Gorenjske služijo kruh v Beli Peči,
Rablju in na Trbižu. Pa tudi prebivalci
Kanalske doline so redni obiskovalci
obeh sosednjih držav.

Ko smo anketirance povprašali o
namembnosti obiskovanja sosednjih
držav, smo lahko ugotovili, da se

nameni obiskovanja Avstrije in Slo-
venije ne razlikujejo, vendar anketi-
ranci redneje obiskujejo Avstrijo. Vi-
šji odstotki namenov obiskovanja Av-
strije kažejo, da anketirani tja hodijo
na kulturne prireditve, sicer pa so nji-
hovega obiska deležni predvsem
znanci, prijatelji in sorodniki ter go-
stinski lokali (odstotek obiskovanja
tovrstnih ciljev v Sloveniji je precej ni-
žji). Nekoliko manjši je le obisk po-
kopališč ter udeleževanje športnih

prireditev, sicer pa so obiski po name-
nih precej izenačeni (obisk pokopa-
lišč, gostinskih lokalov, nakupovanje
…). Podobno kot pri obiskovanju Av-
strije se tudi slovenskih športnih pri-
reditev in rekreacije udeležuje manjši
odstotek anketiranih.”

Na meji, med jeziki in kulturami.
AVTORICA: mag. Nata{a Komac.
ZALO@ILI IN IZDALI: Slovenski
raziskovalni in{titut, Slovensko
kulturno sredi{~e Planika Kanalska
dolina, In{titut za narodnostna
vpra{anja Ljubljana. KATALO[KI
ZAPIS – CIP: 811.163.6-27(450.365
Kanalska dolina). LETO IZDAJE:
2002. OPOMBA: Knjiga je na voljo v
Knji`nici Cirila Kosma~a.

Liv{ko jezero
Učenci Podružnične osnovne šole

Simona Gregorčiča Livek Jernej Gro-
sar, Emil Hrast, Simon Hrast, Suza-
na Hrast, Irena Medveš, Anastazija
Sivec in Jani Skočir so se skupaj z
mentorico Zalko Uršič prijavili in bili
izbrani na natečaju založbe Smar–
Team, ki je v sodelovanju s Cankar-

jevo knjižnico Vrhnika izpeljala pro-
jekt “Z domišljijo na potep”. V sklopu
projekta so učenci pripravili in ilustri-
rali legendo o Livškem jezeru, ki je
nastala po epu Livško jezero Antona
Klodiča Sabladovskega.

Legenda, opisana na desetih stra-
neh slikanice, uvodoma pravi: “Ne-
koč, pred davnimi stoletji, je na kraju,
kjer je danes Livek, ležalo jezero. Sre-
di jezera je stal mogočen grad. Na
gradu je živel graščak Srečko z ženo
in hčerko. Bil je zelo moder, bogat in
dobrega srca. Imel je veliko hlapcev
po imenih: Ravnar, Šturem, Golob in
stari Perat. V sili sta pomagala še Jel-
ščak in rokoborec Pik. Hlapci so ga
imeli radi, spoštovali so ga in skrbeli
za grad, polja, živino, travnike in goz-
dove. Hčerka Vida se je v Čedadu pri
nunah razvila v lepo in pametno de-
kle. Vanjo se je na prvi pogled zalju-
bil mladenič Cvetko. Doma je bil iz
lepe vasice na južni strani Kuka. Oče
Srečko mu je rad obljubil, da bo Vida
čez tri leta lahko njegova žena. Živeli
so srečno in zadovoljno. Nekega dne
je za grad izvedel strašni vitez Ropar,
ki je živel na gradu blizu Kobarida.

DR@AVNA
LITERARNA KOLONIJA

Bovec – Dr‘avna literarna kolonija
poteka ‘e vrsto let. Lani je v mesecu
maju potekala v Tolminu, ker pa je
bilo literatom v Zgornjem Poso~ju
o~itno v{e~, so se odlo~ili, da ponov-
no obi{~ejo na{e kraje – tokrat Bo-
vec. V soorganizaciji Javnega skla-
da za kulturne dejavnosti (JSKD)
in JSKD – obmo~na izpostava Tol-
min se je pod vodstvom Barbare
Breskvar 23. maja v Kaninski vasi
zbralo 29 literatov iz cele Slovenije.

Kolonija se je za~ela z literarnim
razgovorom, pogovorom in spozna-
vanjem udele‘encev, zaklju~ila pa z
dru‘abnim ve~erom. Drugi dan so
organizatorji literate razdelili v dve
skupini. Prvo skupino je vodila
pesnica, pisateljica in prevajalka
Barbara Simoniti, drugo pa drama-
tik in pisatelj Bojan Gluvi}. Udele-
‘enci kolonije so v osnovni {oli v
Bovcu in na prostem prek celega
vikenda ustvarjali v literarnih delav-

nicah. V soboto popoldne so si
ogledali tudi Bovec in okolico. V teh
dveh dneh je nastalo kar precej
kraj{ih in dalj{ih literarnih zapisov.
Nekateri so navdihe na{li v So~i,
spet drugi v potepanju po okolici.

Kolonija ni tekmovalnega zna~aja,
saj gre zgolj za ustvarjalno izobra-
‘evalno sre~anje, kjer lahko udele-
‘enci “pilijo” svoje tehnike, spozna-
vajo druge in vidijo tudi razli~ne
poglede na svoje delo. Dela, ki so
nastala v ~asu njihovega bivanja v
Bovcu, so zbranim predstavili zadnji
dan, v nedeljo popoldan, in sicer
kar na travniku pod Kaninsko vasjo.
Peter Kova~i~

5. KOLESARSKA DIRKA NA
PLANINO STADOR
Tolmin – Turisti~no dru{tvo Tolmin
je 25. maja v sodelovanju s kolesar-
skim dru{tvom Sloga 1902 iz Idrije
in trgovino ^uk iz Tolmina organizi-
ralo peto kolesarsko dirko na plani-
no Stador z mednarodno udele‘bo.

Tako se je v son~nem nedeljskem
jutru pred trgovino Avtocvet v Tol-
minu zbralo prek sto (102) kolesar-
jev, ki so se odlo~ili spoprijeti se s
14 kilometri dolgo progo in 880 me-

tri vi{inske razlike. Do Poljubinja so
vozili v strnjeni koloni, tam pa se je
s tako imenovanim lete~im startom
za~el srdit boj za osvojitev cilja na
1.040 metrov visoki planini Stador.

DIRKA NA PLANINO STADOR – Kolesarji so se letos peti~ zapored spoprijeli s 14 kilometri
dolgo progo in 880 metri vi{inske razlike. Foto: Peter Kova~i~
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Tudi on je imel hlapce. Bili so zelo
hudobni in neusmiljeni. Ropali so tr-
govce in popotnike, ki so potovali
mimo gradu v severne kraje. Najstra-
šnejši hlapec si je izmislil peklenski
načrt: najprej bodo prekopali jez, ko
bo voda odtekla, pa bodo po kopnem
napadli grad in ga oropali. Ugrabili
bodo tudi lepo Vido.”

Liv{ko jezero. AVTORJI: u~enci P[
Livek pod vodstvom mentorice
Zalke Ur{i~. ZALO@ILA IN IZDALA:
zalo`ba Smar–Team. KATALO[KI
ZAPIS –  CIP: 821.163.6-93-32. LETO
IZDAJE: februar 2003. CENA: 4.329 SIT.
OPOMBA: Slikanico, ki je nastala v
okviru projekta “Z domi{ljijo na po-
tep”, lahko kupite v tolminski Mla-
dinski knjigi. Projekt je bil izpeljan v
sodelovanju s Cankarjevo knji`nico
Vrhnika.

Na pomo~!
Ob 100. obletnici delovanja in 130-

letnici gasilstva na Bovškem je Pro-
stovoljno gasilsko društvo (PGD)
Bovec na 112 straneh izdalo knjigo

“Na pomoč!”. V njej avtorica Ksenija
Krivec opisuje bogato tradicijo delo-
vanja gasilstva na Bovškem in zgo-
dovino PGD Bovec. Tukajšnji ljudje so
se zaradi številnih naravnih nesreč in
požarov morali povezati v društva ter
se organizirano soočiti z ognjenimi
zublji in drugimi posledicami narav-
nih nesreč (ujm, potresov in povodenj
…). Uvodoma nas avtorica popelje
skozi zgodovino Bovca in gasilstva v
svetu ter pri nas, v nadaljevanju pa
se osredotoči na samo ustanovitev
PGD Bovec ter delovanje bovških ga-
silcev. V prilogi na koncu so poleg za-
služnih predsednikov in poveljnikov
PGD Bovec, ki so kljub vzponom in
padcem skrbeli za neprekinjeno delo-
vanje društva, našteta prislužena pri-

Utrinki

Naporno progo je najhitreje prevozil
Miran Cvet iz Hrastnika, ki je za
vzpon potreboval le pi~lih 34 minut
in 43 sekund ter si s tem prislu‘il
kolo Cult. Na{i najbolj{i pa so se po
kategorijah odrezali takole:  elite –
Matev‘ Rov{~ek Tolmin (4. mesto);
amater A – Nejc Kravanja iz Tolmi-
na (6. mesto); amater B – Dejan
Lipu{~ek iz Tolmina (2. mesto, v
absolutni razvrstitvi pa je s ~asom
41.21 zasedel odli~no 7. mesto);
amater C –  Bruno ^ibej iz Bovca
(5. mesto); master B – Zoran [orli z
Ljubinja (2. mesto), master C – Ben-
jamin Kacafura z Mosta na So~i (2.
mesto); master D – Peter ^ufer iz
Podbrda (4. mesto); master F – An-
ton ^opi iz Bovca (2. mesto). Pri
‘enskah pa je bila najhitrej{a San-
dra Kozorog s Prapetna, ki je v ka-
tegoriji ‘enske A zasedla prvo mesto,
medtem ko je Darja Mrak iz Tolmi-
na v kategoriji ‘enske B osvojila 2.
mesto. Organizator je na kon~ni
podelitvi prvim trem v vsaki katego-
riji podelil tudi medalje.

Peter Kova~i~

MLADI POSO[KI KOLESARJI
POTUJEJO V LISBONO
Tolmin – Avto-moto dru{tvo (AMD)
Tolmin deluje na obmo~ju Zgornje-
ga Poso~ja in je eno manj{ih dru-
{tev v Sloveniji. Kljub temu so v
dru{tvu ‘e vrsto let aktivni na podro-
~ju prometno preventivnega izobra-

‘evanja in pri vzgajanju osnovno{ol-
cev. Prav zaradi tega so po bese-
dah Jo`eta Re`onje iz AMD Tolmin
s strani Avto-moto zveze Slovenije
(AMZS) z navdu{enjem sprejeli na-
logo ter v sodelovanju z ob~inskimi
sveti za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu ob~in Tolmin,
Kobarid in Bovec organizirali regij-
sko in hkrati izbirno tekmovanje za
18. evropsko prometno-izobra‘eval-
no prvenstvo za mlade kolesarje, ki
bo potekalo v glavnem mestu Portu-
galske. AMD Tolmin bo do takrat
vodila tudi pripravo dr‘avne ekipe
mladih kolesarjev, ki bo v Lizboni
zastopala Slovenijo. S pripravami
so za~eli marca letos, ko so se
nekaj dni po sprejetju organizacije

sestali z ravnatelji vseh petih osnov-
nih {ol v Zgornjem Poso~ju in jim
uvodoma predstavili projekt. V okvi-
ru priprav bodo osnovno{olci s svo-
jimi likovnimi deli ustvarjali na temo
Varnost na tvojem kolesu – ta nalo-
ga bo nenazadnje ~akala tekmoval-
ce na evropskem prvenstvu.

Sicer se je v spretnostni vo‘nji s
kolesom na poligonu in v re{evanju
testov s podro~ja cestno prometnih
predpisov 13. maja na regijskem
tekmovanju na Brajdi v Tolminu po-
merilo 44 de~kov in deklic starih od
10 do 12 let. Mladi kolesarji so pri{li
iz O[ Bovec, O[ Du{ana Muniha z
Mosta na So~i, O[ Franceta Bevka
iz Tolmina, O[ Podbrdo in O[
Simona Gregor~i~a iz Kobarida. V
povpre~ju so vsi dosegli zelo dobre
rezultate, najbolje pa so se odrezali
Bov~ani. V kategoriji deklic je slavila
Neja ^opi iz O[ Bovec, 2. mesto je
dosegla Tanja [u{ter{i~ – prav
tako iz O[ Bovec, 3. mesto [pela
Per{i~ z O[ Kobarid, 4. mesto pa
Anja Rot z O[ Bovec. V kategoriji
de~ki pa so slavili u~enci O[ Bovec
in sicer s 1. mestom Tine Kravanja,
z 2. mestom Tine Zornik, 3. mestom
Dani Kravanja in 4. mestom Rene
Zorko.

Izbrana skupina se bo pripravljala in
trenirala za {e zadnje izbirno tekmo-
vanje, ki bo predvidoma septembra
potekalo v Bovcu – od tu prihaja
tudi ve~ina najbolje uvr{~enih. Na
tem tekmovanju bo opravljen izbor

o‘je {tiri~lanske ekipe (v sestavi
dveh deklic in dveh de~kov), ki bo
zastopala barve Slovenije na Portu-
galskem. Sicer pa naj bi se prven-
stva na Portugalskem udele‘ilo 25
ekip iz razli~nih evropskih dr‘av.

Besedilo in foto: Peter Kova~i~

TRD BOJ
NA[IH KO[ARKARJEV
Kobarid – Mladinci Ko{arka{kega
kluba (KK) Tolmin so se na kvalifi-
kacijskem turnirju za prvo sloven-
sko ko{arka{ko ligo v Kobaridu
borili za preboj med najbolj{e, a so
jim ‘al v zadnji ~etrtini odlo~ilne
tekme po{le mo~i. Na{i mladinci so

znanja in odlikovanja društva. Knji-
ga je obogatena s slikovnim gradi-

KVALIFIKACIJSKI TURNIR ZA 1. SLOVEN-
SKO KO[ARKA[KO LIGO – Uvodno tekmo
s KK Fragmat iz Cerknice so odigrali fantje
KK Tolmin. Foto: Peter Kova~i~
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uvodno tekmo odigrali s KK Frag-
mat iz Cerknice, pri ~emer jim igra
kljub velikemu trudu ni in ni stekla –
izgubili so z devetimi to~kami razli-
ke. Po zmagi KK Ajdov{~ina nad
KK Fragmat za 4 to~ke so si le redki
lahko predstavljali, da bodo na{i
ko{arkarji zadnjo tekmo sposobni
odigrati s 14-imi to~kami razlike. Po
besedah trenerja KK Tolmin Branka
Veli{~ka so fantje spoznali, da
nimajo ve~ kaj izgubiti, in za~eli s
trdim bojem “na vse ali ni~”. Ob pol-
~asu so pred Ajdovci vodili za deset
to~k, v tretji ~etrtini pa so svojo
prednost povi{ali na 20 to~k. Zdelo
se je, da so se na{i ko{arkarji ‘e
prebili v prvo ligo, a je sledil preo-
brat. Fantom so za~ele pohajati mo-
~i. Ajdovci so se jim vse bolj pribli-
‘evali in z vsakim ko{em zmanj{e-
vali razliko. Na koncu so Tolminci
zmagali s petimi ko{i razlike, kar pa
‘al ni zadostovalo za preboj med
najbolj{e. Tako si je mesto v prvi
slovenski ligi priigral KK Fragmat iz
Cerknice.
P. K.

USPEHI
KOBARI[KIH KARATEISTK
[empeter pri Novi Gorici – V HIT-
ovem {portnem centru je v nede-
ljo,  25. maja, potekalo Dr‘avno
prvenstvo za deklice in de~ke v ka-
rateju. Glavni organizator prvenstva
je bila Karate zveza Slovenije v
sodelovanju s Karate klubom Sa-

vom, ki ga hrani društvo, posamezne
slike pa so iz zbirke Andreja in Mila-
na Strgulca.

“Pri gašenju požara, ki je izbruhnil
v oktobru 1893 na gospodarskih po-
slopjih družine Kravanje (Jozovi) v
Bovcu, so poleg Bovčanov sodelovali
tudi Srpeničani skupaj z Čezsočani in
z ljudmi iz drugih vasi. Škodo, ki jo
je povzročil požar, so ocenili na 1.000
goldinarjev. Po poročanju časopisa
Soča naj bi ogenj povzročili otroci, ‘ki
so pušili cigarete. Celo poslopje, t.j.
hlevi, skedenj in kozolec, v katerem
je bilo nakopičeno blizu 1000 centi-
metrov krme in mnogo lesu, bilo je
naenkrat v plamenu. Sreča, da se je
to zgodilo na nedeljo, ko je bilo ljud-
stvo doma in je bilo še zadosti vode.

Na mah je priskočilo mnogo ljudi z
brizgalnicami in drugim gasilnim
orodjem na pogorišče, kateri so pod
vodstvom župana in c. kr. Žandarstva
ustrajno gasili in branili tikajoča se
poslopja, dokler niso prihiteli na po-
moč vrli sosedje (brzojavno poklica-
ni) Srpeničani pod vodstvom g. župa-
na in Čezsočani z brizgalnimi, Kal-
Koritničani, Ložani, Dvorani, in drugi
bovški struniki pa z drugim gasilnim
orodjem.’ Ogenj jim je uspelo po ne-
kaj urah omejiti na eno poslopje, dru-
gače bi bil ponovno v nevarnosti ve-
lik del Bovca. Pri uspešnem gašenju
so pomembno vlogo odigrale Bov-
čanke, ‘katere so v praznični obleki
do kože mokre skoz šest ur ustrajno
vodo donašale’.”

V opombah avtorica Ksenija Krivec
gornji odstavek dopolni z zahvalo
družine Kravanja, ki so jo pozneje
objavili v časopisu Soča: “ … podpi-
sani (Terezija Hoban – Kravanja, Ro-
zina Gabršček – Kravanja, Josip
Kravanja in Josip Hoban) ginjenega
srca zahvaljujemo vse tiste, ki so ka-
korkoli sodelovali pri težavnem in ne-
varnem gašenju; še posebej pa zahva-
ljujemo gospode c. kr. Orožnike in
slavno županstvo za previdno in mo-
dro vodstvo, požrtvovalne ‘gasilce’ iz
Bolca, s Srpenice, iz Čezsoče, iz Lo-
ga, iz Kala, Koritnice, s Pluženj in tri
gg. c.kr. vodnike iz Rajblja, ki so ne-
mudoma prihiteli na pomoč in vse
svoje moči zastavili v to, da bodo od-
vrnili od našega trga strahovito prete-

MEDNARODNEGA SLALOMA V KAJAKU IN
KANUJU na Trnovem ob So~i se je udele‘ilo
ve~ kot 130 tekmovalcev, med katerimi sta
slavila tudi dva Slovenca.

USPE[NE MLADE KOBARI[KE KARATE-
ISTKE – Na dr‘avnem prvenstvu je Gaja Ko-
zar (desno) osvojila srebro, Kitty Finc (levo)
ter Megi Kravanja (v sredini) pa bron. Foto:
Peter Kova~i~

muraj iz Nove Gorice. Med seboj se
je v katah posami~no in ekipno ter v
{portnih borbah pomerilo kar 398
mladih karateistov iz 38 klubov. Pri
mal~kih so {portne borbe potekale
z izvedbo kihon ippon kumite, pri
mlaj{ih de~kih in deklicah pa z izve-
dbo jiyu ippon kumite.

Prvenstva se je skupaj s trenerjem
Janezom Medijem udele‘ilo tudi
{est karateistk iz Karate kluba Tol-
min – sekcija Kobarid. Kljub pre-
cej{nji tekmovalni konkurenci so se
na{e borke dobro odrezale in do-
mov prinesle kar tri odli~ja: eno

srebrno ter dve bronasti. V kategoriji
mal~ice – borbe kihhon ippon
kumite (do 35 kg) se je veselila
Gaja Kozar, ki je osvojila odli~no 2.
mesto, medtem ko je Kitty Finc v
isti kategoriji stala le stopni~ko ni‘je.
V kategoriji borbe jiyu ippon kumite
(do 45 kg) pa so v konkurenci mlaj-
{ih deklic sodelovale: Ur{a Koren,
Anja Ur{i~ in Ana Vukeli~, v kate-
goriji starej{e deklice pa je nastopi-
la {e Megi Kravanja, ki si je pribori-
la tretje mesto.

V. K.

MEDNARODNI
SLALOM NA DIVJIH VODAH
Trnovo ob So~i – V vro~em sobot-
nem popoldnevu se je 7. junija na
mednarodnem slalomu v kajaku in
kanuju, ki ga je organiziral Kajak
klub So{ke elektrarne, zbrala mno-
‘ica tekmovalcev in navija~ev.
Tekmovalci so prej{nji dan opravili
prosti trening. Na tekmovalni dan so
se po kontroli tekmovalne opreme,
razdelitvi {tartnih {tevilk in demon-
stracijski vo‘nji spopadli z 18 vrati-
cami 300 metrov dolge proge.
Te‘avnost proge je bila med III. in
IV. stopnjo – za nepoznavalce naj
povemo, da tekmovalci poznajo
{est te‘avnostnih stopenj. Slednja
je tako zahtevna, da se po reki spu-
stijo le najdrznej{i. Tekmovanja se
je udele‘ilo ve~ kot 130 kajaka{ev
in kanujistov, ki so se pomerili v

{tirih kategorijah: K1 mo{ki (kajak),
K1 ‘enske (kajak), C1 mo{ki (kanu)
ter C2 mo{ki (kanu dvojec). Po
dveh tekih so organizatorji najbolj-
{im trem iz posamezne discipline
podelili medalje. Med najbolj{imi
sta bila tudi dva Slovenca: Andrej
Nolimal iz KKK AH Real, ki je progo
v kategoriji K1 mo{ki prevozil v
209,36 sekunde (najbolj{i je do cilja
potreboval 2,23 sekunde manj) si je
priveslal srebrno medaljo ter Dejan
Stevanovi~ iz KK So{ke elektrarne,
ki si je v kategoriji C1 mo{ki z rezul-
tatom 225,67 sekunde priboril bro-
nasto odli~je in za prvouvr{~enim
zaostal 4,16 sekunde.

Besedilo in foto: Patricija Rejec

čo nevarnost; konečno izrekamo svo-
jo iskreno zahvalo vrlim in neutrud-
nim delujočim Bolčankam in okoli-
čankam …”

“NA POMO^!” – Zgodovina Prosto-
voljnega gasilskega dru{tva Bovec
ob stoti obletnici delovanja in sto
trideset letnici gasilstva na Bov{-
kem. AVTORICA: Ksenija Krivec.
IZDALO: PGD Bovec. KRAJ IN LETO
OBJAVE: Bovec 2003. CIP –
KATALO@NI ZAPIS O PUBLIKACIJI:
614.842(497.4 Bovec)(091). CENA:
3.000 SIT. OPOMBA: Knjigo lahko
kupite pri PGD Bovec, naprodaj pa
bo na razli~nih gasilskih priredi-
tvah. Dodatne informacije dobite pri
tajniku PGD Bovec Borisu Zorku,
GSM: 041-600-477.
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MUZEJI V POSO^JU

BOVEC:

• Dom Triglavskega narodnega
parka, Trenta

Od 27. aprila do 1. novembra je muzej
odprt vsak dan med 10. in 18. uro.
Za organizirane in predhodno najav-
ljene skupine je mo‘en ogled tudi iz-
ven dolo~enega urnika. Tel.: 05/ 38-
89-330.

• Muzeja ~lanov Dru{tva 13-13,
Bovec
- Mali muzej So{ke fronte

Zbirko si lahko ogledate ob predhod-
ni telefonski najavi. Tel.: 05/ 38-86-577,
041-507-445 (Milo{ Domev{~ek).

- Voja{ka zbirka “Zbogom oro‘je”
  1915-1917

Zbirko si lahko ogledate ob predhod-
ni telefonski najavi. Tel.: 05/ 38-86-259,
041-563-453 (Sa{o Prochazka).

• Muzejska zbirka Iva Ivan~i~a,
Bovec

Zbirko 1. svetovne vojne si lahko ogle-

date ob predhodni telefonski najavi.
Tel.: 05/ 38-86-249 (Ivan Ivan~i~).

KOBARID:

• Kobari{ki muzej, Kobarid
Od aprila do septembra je muzej od-
prt vsak dan od 9. in 18. uro. Ob so-
botah, nedeljah in praznikih pa med
9. in 19. uro. Tel.: 05/ 38-90-000.

• Rojstna hi{a Simona Gregor~i~a,
Vrsno

Od 1. maja do 31. oktobra je muzej
odprt vsak dan med 9. in 16. uro. Za
organizirane in predhodno najavljene
skupine je mo‘en ogled tudi izven do-
lo~enega urnika. Tel.: 05/ 38-11-360.

• Doma~ija Simona Rutarja, Krn
Za organizirane skupinske oglede je
potrebna predhodna najava. Tel.: 05/
38-11-360.

• Staro va{ko jedro, Breginj
Za individualen ali skupinski ogled
muzeja z etnolo{ko vsebino in ^opo-
vo razstavo fotografij lahko klju~ do-
bite pri dru‘ini Tonkli, Breginj 75. Tel.:

05/ 38-49-810 (Pavel Tonkli).

• ^rna kuhinja, Robidi{~e
Za ogled je potrebna predhodna naja-
va. Tel.: 05/ 38-49-822 in 05/ 38-49-859
(Vida [kvor) ter 05/ 38-49-857 (Jo‘e
Cenci~).

• Zasebna muzejska zbirka
“Botognice”, Dre‘nica

Muzejska zbirka 1. svetovne vojne in
etnolo{ka zbirka sta odprti v primeru,
da je kdo doma ali ob predhodni tele-
fonski najavi. Tel.: 05/ 38-48-601 (Mir-
ko Kurin~i~).

TOLMIN:

• Tolminski muzej, Tolmin
Muzejska zbirka z etnolo{ko, arheolo-
{ko in zgodovinsko vsebino je odprta
vsak dan razen ponedeljka med 10.
in 16. uro. Ob sobotah, nedeljah in
praznikih pa med 13. in 17. uro. Za
organizirane in predhodno najavljene
skupine je mo‘en ogled tudi izven do-
lo~enega urnika. Tel.: 05/ 38-11-360.

• Arheolo{ki muzej, Most na So~i

V juliju in avgustu je muzej odprt ob
sobotah in nedeljah med 13. in 17.
uro. Za organizirane in predhodno
najavljene skupine je ogled mo‘en tu-
di izven dolo~enega urnika. Tel.: 05/
38-11-360.

• Kosma~eva doma~ija,
Slap ob Idrijci

Klju~ za individualen obisk muzeja je
mogo~e dobiti pri sosednji hi{i, za
organizirane skupinske oglede pa je
potrebna predhodna najava. Tel.: 05/
38-11-360.

• Muzej 1. svetovne vojne “Tolmin-
sko mosti{~e”, Most na So~i

Muzej je odprt vse dni v letu, kadar je
kdo doma ali ob predhodni telefonski
najavi. Tel.: 05/ 38-87-045 (Peter Ko-
goj).

• Muzejska zbirka 1. svetovne
vojne, Pe~ine

Zbirko si lahko ogledate, kadar je kdo
doma, ali ob predhodni telefonski na-
javi. Tel.: 05/ 38-09-522, 031-513-131
(Bojan Pisk).

Po dalj{em “zimskem spanju” se je
z izdajo prej{nje {tevilke EPI-centra
prebudil na{ {krat Fon Feliks in v
gradivu o va{kih posebne‘ih pome-
{al {tudijske kro‘ke, ki so potekali
pod mentorstvom Mirjam Perovi~,
Agencija “Tolminska”. Mlinarjevega
peka so namre~ iz spomina obudili
~lani {tudijskega kro‘ka Ljudsko iz-

[KRATARIJEPREVOZ AVTOMOBILOV SKOZI BOHINJSKI PREDOR

Obvestila

Relacija

Most na So~i–Bohinjska Bistrica

Podbrdo–Bohinjska Bistrica

Podbrdo–Most na So~i

vozovnica

enosmerna

povratna

enosmerna

povratna

enosmerna

povratna

1

2.500

4.100

1.600

2.400

1.900

3.000

2

3.700

6.100

2.300

3.700

2.900

4.500

tarifni razred in cena (SIT)

Bohinjska Bistrica–Podbrdo–Most na So~i

Vlak

Bohinjska Bistrica

Podbrdo

Most na So~i

851

7.15

7.25

-

853

8.35

8.55

9.18

855

12.15

12.25

-

857

14.00

14.15

14.37

859

16.50

17.03

17.25

861

20.55

-

21.25

Most na So~i–Podbrdo–Bohinjska Bistrica

Vlak

Most na So~i *

Podbrdo

Bohinjska Bistrica

850

5.32

6.12

6.22

852

-

7.55

8.05

854

10.05

10.45

10.55

856

-

13.15

13.25

858

15.30

16.10

16.20

860

18.05

-

18.46

* Nakladanje avtomobilov na postaji Most na So~i je kon~ano 10 minut pred
odhodom vlaka.

V juniju so Slovenske ‘eleznice objavile nov vozni red avtovlaka, ki bo ve-
ljal do 31. decembra 2003. Na vlak lahko nalo‘ite osebni avtomobil, kombi,
poltovornjak ali avtodom, skratka vozila, ki so visoka najve~ 3 metre, {iroka
pa najve~ 2,4 metra.

CENE VOZOVNIC ZA AVTOMOBILE IN POTNIKE

VOZNI RED

Tarifni razred 1: cena vsebuje prevoznino za osebni avto in potnike; Tarifni
razred 2: cena vsebuje prevoznino za kombi, avtodom ali poltovornjak in potnike

Dopla~ila: • za polprikolice do 750 kg te‘e ni dopla~ila; • za bivalno prikolico
ali ~oln je treba dopla~ati: 1.000 SIT za enosmerno vozovnico in 1.700 SIT za
povratno vozovnico. Cene prevozov veljajo do 13. decembra 2003.

Želite EPI-center prejemati na svoj elektronski naslov? Na
elektronski naslov epicenter@pososki-rc.si pošljite svoje ime in
priimek, naslov elektronske pošte, domači naslov ter informa-
cijo, ali glasilo naročate za pravno ali fizično osebo.

Glasilo vam bomo takoj, ko ga naša oblikovalca postavita,
brezplačno poslali v pdf formatu na vaš elektronski naslov. Tako
ga boste lahko “listali”, še preden bo stiskan. Za branje potrebu-
jete računalniški program Acrobat Reader, različico 3.0 ali no-
vejšo, program za branje zapisov v pdf  formatu pa v svoj raču-
nalnik brezplačno prenesete s spletne strani wwww.adobe.com.

EPI-center na va{ elektronski naslov

ro~ilo pod Kobiljo Glavo iz Ljubinja
in ne iz KS Kne`e, kot je bilo navedeno.
Ker je prespal tudi bov{ko ob~insko
sejo, kjer so sprejeli letni prora~un,
ni vedel, da je bila vi{ina sredstev,
namenjenih za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa {porta
v Ob~ini Bovec za leto 2003, v ~asu
izdaje na{ega glasila ‘e znana.

Za dodatne infor-
macije se obrnite na
naša oblikovalca:
Gaya Cerkno,
Močnikova 1,
5282 Cerkno.
GSM: 041-335-667
(Blaž Jereb);
e-pošta:
intermedija@siol.net 

( 34 )



( 35 )Koledar prireditev

Datum Kraj Prireditev Informacije

21. - 29. 6.

25. - 29. 6.

25. - 28. 6.

25. 6. (20.30)

25. 6. (20.45)

25. 6. (21.15)

26. 6. (20.30)

26. 6.

27. 6.

27. 6.

27. 6.

27. - 28. 6.

28. 6. (20.00)

28. 6. (21.00)

28. 6. (21.00)

28. 6.

28. 6. (17.30)

28. 6.

28. - 29. 6.

28. - 29. 6.

28. - 29. 6.

29. 6.

29. 6. (16.00)

29. 6. (20.30)

30. 6.

30. 6. - 4. 7.

3. 7.

4. 7. (21.00)

MOST NA SO^I

KOSE^

KOBARID; Kamp Lazar

DRE@NICA; pod {otorom

KLU@E

KLU@E

DRE@NICA; pod {otorom

MOST NA SO^I

MOST NA SO^I

KLU@E

DRE@NICA; pod {otorom

MOST NA SO^I

DRE@NICA; pod {otorom

DRE@NICA; pod {otorom

KLU@E

LEPO [PI^JE

BOVEC; hotel Alp

PODBELA; Kamp Nadi‘a

MOST NA SO^I

IDRSKO; Pri Skali

IDRSKO; Pri Skali

MOST NA SO^I

KOSE^

BOVEC; Kulturni dom

KOVA^I^ PLANINA

TOLMIN

KOBARID; pred gasilskim domom

KLU@E

Turisti~no dru{tvo Most na So~i;
Rado Taljat: 05/ 38-01-100,
Jezero d. o. o.; Darij Vovk: 041-743-646

KUD Krn; Vinko Kranjc: 041-594-526

Edi Lazar: 05/ 38-85-333, 041-520-784

KUD–igralska skupina Dre‘nica; Rina
Berginc: 05/ 38-48-602, 05/ 38-48-500

Ob~ina Bovec; Marjan Bevk: 041-697-519

Ob~ina Bovec; Marjan Bevk: 041-697-519

KUD–igralska skupina Dre‘nica; Rina
Berginc: 05/ 38-48-602, 05/ 38-48-500

Turisti~no dru{tvo Most na So~i;
Rado Taljat: 05/ 38-01-100,
Jezero d. o. o.; Darij Vovk: 041-743-646

Turisti~no dru{tvo Most na So~i;
Rado Taljat: 05/ 38-01-100,
Jezero d. o. o.; Darij Vovk: 041-743-646

Ob~ina Bovec; Marjan Bevk: 041-697-519

KUD–igralska skupina Dre‘nica; Rina
Berginc: 05/ 38-48-602, 05/ 38-48-500

KMN Flup Idrija pri Ba~i;
Renato Leban: 041-852-952

KUD–igralska skupina Dre‘nica; Rina
Berginc: 05/ 38-48-602, 05/ 38-48-500

KUD–igralska skupina Dre‘nica; Rina
Berginc: 05/ 38-48-602, 05/ 38-48-500

Ob~ina Bovec; Marjan Bevk: 041-697-519

Planinsko dru{tvo Tolmin; 05/ 38-83-211
(ob ~etrtkih od 17.00 do 19.00)

PGD Bovec; Miro Bozja: 041-650-341

Evgen Marcola: 041-443-535

Turisti~no dru{tvo Most na So~i;
Rado Taljat: 05/ 38-01-100,
Jezero d. o. o.; Darij Vovk: 041-743-646

Jezdeci smaragdne reke Pri Skali:
041-719-326

Jezdeci smaragdne reke Pri Skali:
041-719-326

Turisti~no dru{tvo Most na So~i;
Rado Taljat: 05/ 38-01-100,
Jezero d. o. o.; Darij Vovk: 041-743-646

KUD Krn; Vinko Kranjc: 041-594-526

Ob~ina Bovec; Marjan Bevk: 041-697-519

LD Vol~e in Krajevno zdru‘enje ZB
Vol~e; Du{an Jug: 05/ 38-81-580

@upnija Tolmin: 05/ 38-11-760

PGD Kobarid;
Marijan Stres: 041-693-050

Ob~ina Bovec; Marjan Bevk: 041-697-519

31. No~ na jezeru – mednarodna likovna kolonija Poso~je
2003

Lepota v lesu in kamnu Kose~ 2003 – tradicionalna
umetni{ka delavnica: delavnica vsak dan od 9.00 do 18.00,
razstava del ljudske ustvarjalnosti

Mravkov lutkovni festival – lutkovne predstave za otroke in
mladino, v ve~ernih urah predstave za odrasle

2. Amaterski oder v naro~ju Krna – Premiera KUD igralske
skupine Dre‘nica: Jezi~ni dohtar Petelin

Otvoritev festivala Klu‘e

Festival Klu`e – Hagada; gledali{ka predstava

2. Amaterski oder v naro~ju Krna – Amatersko gledali{ko
dru{tvo Korada Kanal: Dohodnina

31. No~ na jezeru – tradicionalno sre~anje borcev in
upokojencev Tolminske

31. No~ na jezeru – 8. sre~anje gospodarstvenikov s pred-
stavniki vlade in okrogla miza “Znanje mladih v turizmu”

Festival Klu`e – Kreontova Antigona; gledali{ka predstava

2. Amaterski oder v naro~ju Krna – Bene{ko gledali{~e
Zdreu bunik: Nami{ljeni bolnik

Turnir v malem nogometu za pokal “No~ na jezeru”

2. Amaterski oder v naro~ju Krna – Nastop slovenskih
folklornih skupin iz Berlina

2. Amaterski oder v naro~ju Krna – Ples z ansamblom
Javor (vstop prost)

Festival Klu`e – Kerst; gledali{ka predstava

Planinski pohod na Lepo [pi~je

Predstavitev filma o gasilstvu na bov{kem, sledi Velika
gasilska vaja na hotel Alp

Turnir trojk v ko{arki za nagrado Kampa Nadi`a

31. No~ na jezeru – no~ni skoki z mosta

Konjeni{ki tabor in kratki izleti s konji po bli‘nji okolici
Idrskega – spanje na senu, u~enje jahanja in dela s konji,
~i{~enje hleva, ve~eri ob tabornem ognju

Izlet s konji in ogled pa{e in sirarstva Idrsko –vas Krn–
planina Sleme–naslednji dan vrnitev v dolino

31. No~ na jezeru –
kajaka{ki maraton Kobarid-Most na So~i

Lepota v lesu in kamnu Kose~ 2003 – zaklju~ek delavnice
s predstavitvijo izdelkov, podelitev priznanj sodelujo~im,
nagovor `upanov ob~in Kobarid, Nova Gorica in Sutrio ter
kulturni program z vokalno skupino Sne`et in citrarko

Festival Klu`e – Rezervni deli; film

Tradicionalno sre~anje ob~anov in zamejcev v spomin na
boje Gregor~i~eve brigade

Oratorij za otroke “Nasmeh za sre~o vseh” – vzgojno
po~itni{ki program

ALPINE 2003 evropska turneja izbranih starodobnih
avtomobilov oldtimerjev

Festival Klu`e – M’te ubu; gledali{ka predstava
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Informacije za mese~ni 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/
38-90-106, e-po{ta: nada.odsev@gmx.net in za Bov{ko na PRC: 05/ 38-41-500. Informacije o prireditvah v prihodnjem mesecu nam sporo~ite najkasneje do 20. v mesecu!

Datum Kraj Prireditev Informacije

5. 7. (11.00)

5. 7. (19.00)

6. 7. (19.00)

5. 7.

5. 7. (16.00)

5. 7. (19.00)

5. 7.

6. 7.

7. - 13. 7.

7. - 12. 7.

10. - 13. 7.

11. 7.

11. in 12. 7.

12. 7.

12. 7. (11.00)

12. 7.

12. - 13. 7.

13. 7. (20.30)

13. 7. (20.30)

16. - 26. 7.

19. 7.

19. 7.

19. 7.

19. 7.

20. 7.

20. 7.

21. 7. - 1. 8.

27. 7.

Do konca
avgusta

BOVEC; pred Kulturnim domom

VOL^E; plac pri fontani

VOL^E; plac pri fontani

TOLMIN; {portni park Brajda

BOVEC; hotel Alp

BOVEC

BOVEC;
cerkev Marije device v Polju

KRNSKA JEZERA; planinski dom

TOLMIN; razli~ne lokacije

TRENTA; dom Trenta

TOLMIN; soto~je

KLU@E

DRE@NICA

SRPENICA; ko{arka{ko igri{~e

BOVEC; otro{ko igri{~e

KLU@E

VELEBIT

BOVEC; Kulturni dom

KLU@E

TRENTA; dom Trenta

ROBIDI[^E

^EZSO^A

^EZSO^A; Vodenca, kamp Liza

BA^A PRI MODREJU

PLANINA RAZOR

BREGINJ

ROBIDI[^E

TOPOLOVO-LIVEK

LIVEK

Festival Klu`e – Verzi pripovedujejo; lutkovna predstava

O`ivimo ljudske navade in obi~aje – obujanje starih
obi~ajev, obrti in jedi, nastopata pevski zbor Znamenje Vol~e
in folklorna skupina Razor, sledi ples z ansamblom

Dalmatinski ve~er – zabava s klapo More s Hvara, na voljo
bo tudi prava morska hrana

Praznovanje 25. obletnice ustanovitve MNK Herbie 53 –
3. veteranski turnir v malem nogometu

Slavnostna seja PGD Bovec

Osrednja prireditev ob 100-letnici PGD Bovec z gasilsko
parado

Razstava gobelinov izdelanih na bov{kem

Sre~anje primorskih in drugih planincev – slovesnost
ob otvoritvi nove ‘i~nice in elektrifikacije doma, kulturni
program, rajanje

Tabor mladih ribi~ev Slovenije

Tabor “Mladi nadzornik TNP”

4. So~a Reggae Riversplash – najve~ji festival reggae glasbe
v Sloveniji (Mikey Dread – Jamajka, Zion Train – Velika
Britanija, Gentleman – Nem~ija, B. R. Stylers – Italija …)

Festival Klu`e – Fritzspiel; gledali{ka predstava

No~ni turnir v malem nogometu Dre‘nica 2003

Gasilska veselica s sre~elovom

Festival Klu`e – Princesa na zrnu graha; gledali{ka
predstava

Festival Klu`e – Ukradena pesem; plesna predstava

Planinski izlet z vzponom na Velebit

Festival Klu`e – Varuh meje; film

Pisma s fronte – mednarodna ambientalna predstava

Mednarodni glasbeni forum – poletna {ola na godalih pod
pokroviteljstvom Dunajskih filharmonikov

Ohranimo Robidi{~e! – Stavbna dedi{~ina neko~ in danes;
razstava, koncert etno glasbe

18. kme~ke igre – {portno-zabavna prireditev s prikazom
etnolo{kih zna~ilnosti Bov{ke

Turnir v odbojki na mivki – sodeluje 15 ekip iz vse
Slovenije, tudi nekaj vodilnih klubov

Skoki s 5 metrske deske za pokal Ba~a bar – skoki v dveh
serijah za izbor naj skakalca regije

Sre~anje planincev na planini Razor

Tradicionalni planinski pohod iz Breginja k sv. Marjeti
pod Stolom, romanje, sv. ma{a, in dru‘abna prireditev

Mednarodni tabor Robidi{~e 2003 – celotedenski tabor
mladih, razstava fotografij, kino na prostem

Tradicionalni pohod Topolovo-Livek

Razvoj smu~anja na Livku; razstava

Ob~ina Bovec; Marjan Bevk: 041-697-519

PZ Znamenje Vol~e;
Darja Sovdat: 041-933-640

PZ Znamenje Vol~e;
Darja Sovdat: 041-933-640

MNK Herbie 53;
Dani Oblak: 041-657-059

PGD Bovec; Miro Bozja: 041-650-341

PGD Bovec; Miro Bozja: 041-650-341

Dru{tvo ARS Bovec;
Erna Woj~icki Germov{ek: 040-619-368

Planinsko dru{tvo Nova Gorica;
Florijan Hvala: 05/ 30-23-030

Ribi{ka dru‘ina Tolmin: 05/ 38-11-710

Info Trenta; Martin [olar: 041-780-200

Vinylmania Records d.o.o.;
Rolando Jure~ko: vinilmanija@k2.net,
www.vinylmaniarecords.si

Ob~ina Bovec; Marjan Bevk: 041-697-519

[D Dre‘nica in KMN Tura;
Roman Ivan~i~: 040-234-065

PGD Srpenica; Edi Melinc: 05/ 38-45-642

Ob~ina Bovec; Marjan Bevk: 041-697-519

Ob~ina Bovec; Marjan Bevk: 041-697-519

Planinsko dru{tvo Tolmin; 05/ 38-83-211
(ob ~etrtkih od 17.00 do 19.00)

Ob~ina Bovec; Marjan Bevk: 041-697-519

Ob~ina Bovec; Marjan Bevk: 041-697-519

TNP in Turisti~no dru{tvo So~a-Trenta;
Mitja Cuder: 041-976-960

KD Stol Breginj - sekcija Robidi{~e;
Vida [kvor: 05/ 38-49-822, 041-398-085

Turisti~no dru{tvo ^ezso~a;
Vasja Vitez: 05/ 38-86-433

[ani ^mak: 031-287-332

Rekreativno dru{tvo Slap;
Egon Pav{i~: 031-563-725,
Edi Manfreda: 041-614-687

Planinsko dru{tvo Tolmin; 05/38-83-211
(ob ~etrtkih od 17.00 do 19.00)

Planinsko dru{tvo Kobarid – planinska
sekcija Breginj;
Zdravko Marcola: 05/ 38-49-787,
@upnijski urad Breginj: 05/ 38-49-818

Kulturno dru{tvo Stol Breginj–sekcija
Robidi{~e; Simon [kvor: 041-388-712

Turisti~no dru{tvo Livek in Ob~ina
Kobarid; Bruno Grosar: 041-573-940

Damjana Nanut: 05/ 38-44-080


