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... ali “tako kot si bosta postlala, 
tako bosta spala”. To sta samo dve 
izmed mnogih lekcij, ki sva jih bila 
z bratom deležna od svojega očeta. 
In čeprav sem takrat v rani mladosti 
dojemanje teh besed umestila nekam 
med učenje za “kontrolke” in pospra-
vljeno sobo, z leti dobivajo vedno 
nove dimenzije. Prerasle so v spozna-
nje, da sem sama odgovorna za svo-
jo srečo in reševanje težav – ali bom 
znala v pravem trenutku prepoznati 
priložnosti in zbrati moči, da jih 
sprejmem, in seveda, ali bom prepo-
znala tudi vse tiste zanke, ki mi na 
koncu ne bodo prinesle nič dobrega, 
in se jim izognila. Prav z znanjem 
imam lahko v rokavu vedno glavnega 
aduta in seme vedno novega začet-
ka.

In zakaj vam vse to pripovedujem? 
Predvsem zato, ker je mesec maj pra-
znik vseživljenjskega učenja1 in ker 
verjamem, da ima pri reševanju da-
našnje krize socialno-ekonomskih 
vrednot največjo vlogo prav izobra-
ževanje odraslih. Odrasli smo namreč 
tisti, ki odločamo, v katero smer bo 
šel naš razvoj in kaj je za kakovost 
našega življenja še sprejemljivo in kaj 
ne več. V enem izmed strokovnih 
člankov za izobraževanje odraslih, ki 
je bil objavljen v reviji Andragoška 
spoznanja (žal se ne spomnim avtor-
ja), sem prebrala, da samo 15 do 20 
odstotkov našega izobraževanja po-
teka po formalni poti. Torej prevla-
duje neformalno izobraževanje, ki si 
ga glede na svoje interese in zanima-
nja izbira vsak sam. Njegova uspe-
šnost se ne kaže na lestvici osvojenih 
ocen, temveč v naši prilagodljivosti 
na trgu delovne sile in sposobnosti 
prilagajanja številnim življenjskim 
spremembam. Več znanj kot imamo, 
več raznovrstnih del oziroma pokli-
cev bomo lahko opravljali. Nikoli se 

ne ve, kdaj nam bodo prav znanja, 
pridobljena z raznimi hobiji, zanima-
nji itd., omogočila novo zaposlitev na 
čisto drugih področjih kot so tista, za 
katera smo uradno izobraženi. 

Veliko ljudi ne ve, kako in kaj bi 
se učili. Že sama beseda je velikokrat 
povod za negativno asociacijo, naj-
večkrat povezano s šolskimi klopmi. 
Za začetek je morda najbolje, da se 
sprijaznimo z dejstvom, da se ne iz-
obražujemo in učimo za kariero, 
temveč za boljše življenje v sedanjo-
sti in prihodnosti. Samo z znanjem 
si lahko kupimo našo eksistencialno 
moč v družbi, znamo oceniti svoj 
položaj in razmere, v katerih smo se 
znašli, in se znamo iz njih tudi izko-
pati. Saj poznate kitajsko modrost: 
Daj človeku ribo in nasitil ga boš sa-
mo enkrat. Nauči ga loviti ribe in 
nasitil ga boš za vedno. Grundtvig2 
je bil prepričan, da družba kot celota 
lahko napreduje samo, ko bomo lju-
dje kot posamezniki postali “gospo-
darji” lastne usode. Sama bi k temu 
dodala še popolno odgovornost za 
svoje odločitve in potrebo po iskanju 
optimalnih rešitev v odsotnosti ego-
triperstva.

Rekli boste: “Ampak znanje ni po-
ceni.” Tako kot vse ima tudi ta me-
dalja dve plati. Če znanje povezuje-
mo samo s profesionaliziranim in 
dobičkonosnim izobraževanjem in ne 
vidimo (ne dajemo pomena) vsem 
ostalim učnim okoljem, potem so 
naše možnosti res zeloooooo omeje-
ne, če pa smo sposobni videti mo-
žnosti, ki nam jih ponujajo številna 
druga učna okolja (v okviru družine, 
dela, javnega življenja, prostovoljstva, 
ustrezne literature, oddaj), bomo za-
se kaj hitro našli tudi popolnoma 
brezplačne možnosti za učenje. Naj 
omenim samo delček tistih, ki vam 
jih v lokalnem okolju ponuja Posoški 

razvojni center. O naših, večinoma 
brezplačnih programih vas redno ob-
veščamo prek spletne strani www.
prc.si, PRC-jeve oglasne deske v EPI-
centru in informatorja Za UK in UM. 
Za obnavljanje in nadgrajevanje zna-
nja lahko vedno izbirate še med šte-
vilnimi drugimi možnostmi. No, tudi 
v tem primeru velja še ena modrost: 
Ko je učenec pripravljen, se vedno 
pojavi tudi učitelj.

Torej? Odločitev je vaša. V vsakem 
trenutku se lahko odločite, da boste 
stopili na pot učečih se posamezni-
kov, ki skozi proces izobraževanja 
spoznavajo, kakšna znanja pravza-
prav potrebujejo, da lahko s svojo 
barko socialno-ekonomskih vrednot 
varno plujejo po svoji življenjski po-
ti. In seveda, vse nam lahko kadar-
koli odvzamejo, samo pameti (zna-
nja) ne. 
Patricija Rejec

1 Vseživljenjsko učenje pomeni, da se učimo 
in spoznavamo nove stvari, dokler smo živi. Po-
meni, da naše izobraževanje ni omejeno le na 
institucionalno izobraževanje, tečaje in druga 
formalna usposabljanja, temveč da to počnemo 
ves čas, v različnih oblikah in na različne nači-
ne.
2 Danski filozof, teolog, učitelj, zgodovinar in 
pesnik Nikolaj Frederik Severin Grundtvig 
(1783–1872) je postal oče ljudske univerze in 
bil neomajen podpornik izobraževanja odraslih 
že v svojem času. Po njem je Grundtvig poime-
novan tudi del programa Evropske unije Socra-
tes, ki temelji na filozofiji vseživljenjskega uče-
nja. Ta postaja vedno bolj pomembna, saj zna-
nje v sodobni družbi hitro zastara, zato ga je 
treba sproti obnavljati in nadgrajevati.
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Javni razpisi

Koledar prireditev

Lokalna akcijska skupina “LAS za 

razvoj” je objavila Javni poziv za od-
dajo projektnih predlogov za izvajanje 
Lokalno razvojne strategije za hribo-
vski del Severne Primorske za leto 
2010. Prijavijo se lahko fizične ose-
be z dejavnostjo (samostojni podje-
tniki, kmetje, ljudje z dopolnilnimi 
dejavnostmi ali osebnim dopolnil-
nim delom ipd.), javne institucije/
organizacije, pravne osebe (gospo-

darske družbe) in nevladne organiza-
cije (ustanove, zasebni in neprofitni 
zavodi in društva). Prijavitelji morajo 
delovati na območju občin Bovec, 
Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Koba-
rid in Tolmin ter na območju Trnov-
sko-Banjške planote v Mestni občini 
Nova Gorica. Rok za oddajo vlog je 
15. junij 2009.
Celotno besedilo razpisa je objavljeno 
na 30. strani tokratnega EPIcentra, 

razpisno dokumentacijo pa lahko 
dobite vsak delavnik med 9. in 15. 
uro na Posoškem razvojnem centru, 
Ulica Padlih borcev 1b, Tolmin. Do-
datne informacije o javnem pozivu 
poiščite na spletni strani www.prc.si 
ali pa se z vprašanji obrnite na Gre-
to Pavšič (tel.: 05/38-41-507 gsm: 
031-345-868, e-naslov: greta.pavsic@
prc.si). 

Konec aprila je potekel rok za prija-
vo na Javni razpis za spodbujanje 
začetnih investicij in ustvarjanja no-
vih delovnih mest, razvoja mikro, 
majhnih in srednje velikih podjetij ter 
razvoja turističnih kapacitet na ob-
močju občin Bovec, Kobarid in Tol-
min v letu 2009. Do roka je Služba 

vlade RS za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko prejela 48 vlog, 
nekaterim prijaviteljem pa je komi-
sija pozvala k dopolnitvi vlog. Sredi 
maja se je iztekel tudi rok za prijavo 
na Javni razpis za spodbujanje izo-
braževanja in usposabljanja zaposle-
nih v podjetjih na območju občin Bo-

vec, Kobarid in Tolmin v letu 2009. Pri-
javitelji na oba omenjena razpisa bodo 
o izbiri obveščeni konec junija oziro-
ma julija.
Še vedno pa je do 3. avgusta mogoča 
prijava na Javni razpis za spodbujanje 
zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov 
z najmanj srednješolsko izobrazbo na 
območju občin Bovec, Kobarid in Tol-
min v letu 2009. Informacije dobite na 
spletni strani www.prc.si/razpisi, kjer 
je na voljo tudi razpisna dokumentaci-
ja. Za dodatna pojasnila sta vam na 
Posoškem razvojnem centru (PRC) na 
voljo mag. Almira Pirih (05/38-41-515 
ali 05/38-41-500, almira.pirih@prc.si) 

in Brigita Bratina (05/38-41-516 ali 
05/38-41-500, brigita.bratina@prc.si).
PRC je v drugi polovici aprila obja-
vil Javni poziv delodajalcem (ki ima-
jo sedež ali poslovno enoto) na obmo-
čju občin Bovec, Kobarid in Tolmin za 
vključitev v štipendijsko shemo SOČA 
(za šolsko/študijsko leto 2009/2010). 
Na podlagi izkazanih potreb delo-
dajalcev bo avgusta objavljen razpis 
za štipendije. Za dodatne informaci-
je se obrnite na Sandro Kemperle 
(05/38-41-517, sandra.kemperle@prc.
si) ali Tjašo Maurič (05/38-41-519, 
tjasa.mauric@prc.si).  

RAZPISI SO^A 2009

JAVNI POZIV ZA oddajo projektnih predlogov – razvoj podeželja

Utrinki

POKLON O^AKU Z 
MATAJURJA
[peter – Ob 100. obletnici rojstva 
mons. Paskvala Gujona so Urad 
Vlade RS za Slovence v zamej-
stvu in po svetu, Pokrajina Vi-
dem, Gorska skupnost Ter, Nadi-
ža in Brda, občine Podbonesec, 
Špeter in Sovodnja ter Slovenska 
kulturno-gospodarska zveza in 
Svet slovenskih organizacij 17. 
aprila povabili na svečani večer, na 
katerem so se spomnili zadnjega 
beneškega čedermaca. To je bila le-
tošnja največja skupna prireditev Po-
sočja in Beneške Slovenije, ki je bila 
hkrati tudi priložnost za zahvalo 
vsem čedrmacem in pokončnim 
predstavnikom slovenske narodne 

ZDRAVKO LIKAR, DOLGOLETNI PRIJATELJ MONS. PASKVALA GUJONA, je poudaril, da je ta 
ostal zvest svojim koreninam, saj nikoli ni zatajil svojega porekla in maternega jezika, česar 
njegovi sopotniki niso zmogli ali si niso upali. Foto: arhiv PRC
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Zbrala in pripravila: Patricija Rejec

SONCE – MOJ VIR ENERGIJE
Danes je veliko govora o pasivnih in energijsko varčnih 
hišah, ki naj bi predstavljale korak naprej pri varovanju 
narave in ukrepe proti podnebnim spremembam. Potro-
šniki smo v kopici oznak nemalokrat zmedeni, saj ne 
vemo, kakšna je pravzaprav ta gradbena tehnologija. Da 
bi se na tem področju bolje znašli, smo na Posoškem ra-
zvojnem centru v okviru Evropskih sončnih dvevov 2009 
izpeljali strokovni posvet na temo Sodobne tehnologije in 
smernice izrabe sončne energije – socialni, ekološki in eko-
nomski vidiki. Če se posveta niste udeležili, pa vas tema 
vseeno zanima, si lahko na www.prc.si ogledate videopo-
snetke posameznih prispevkov: • Energijsko varčna gra-
dnja in projektiranje, • Pozimi toplo in poleti hladno – 
celulozna izolacija, • Aktivna izraba sončne energije za 
ogrevanje in pridobivanje električne energije, • Kako do 
pravih informacij?
Posvet je potekal v okviru projekta Sonce – moj vir energije, 
ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor.

Utrinki

Točka vseživljenjskega učenja

KAKO BREZPLA^NO DO ZNANJA? 

Točka vseživljenjskega učenja (TVŽU) je namenjena vsem, ne glede na 

njihovo znanje in starost. Nudi možnost srečevanja različnih skupin lju-

di, izmenjave informacij in izkušenj. V TVŽU vam bo čas hitro minil ob 

učenju tujih jezikov (angleščine, italijanščine, nemščine, francoščine in 

španščine) s pomočjo računalniških programov, učenju s pomočjo sple-

tnih tečajev na portalu www.cvzu-vita.si, brskanju po spletu in pošiljanju 

elektronske pošte. Tu se lahko učite, pišete seminarske naloge ter upora-

bljate računalnik, različno gradivo in učno tehnologijo za samostojno 

učenje. Pri uporabi učnih pripomočkov vam bo pomagal mentor oziro-

ma svetovalec. Včlanite se tako, da pokličete Patricijo Rejec na tel. št. 

05/38-41-506 ali ji pišete na e-naslov patricija.rejec@prc.si.

Urnik TVŽU:
• Tolmin: ponedeljek in torek od 8.00 do 14.30 ter sreda od 16.00 do 

19.00
• Bovec: četrtek od 9.00 do 13.00

U^ENJE S POMO^JO SPLETNIH TE^AJEV 

Spletni tečaji na portalu www.cvzu-vita.si so vam dostopni kar iz doma-

čega naslonjača in ponujajo učne vsebine, ki so prilagojene e-učenju. 

Trenutno so dostopne vsebine, ki pokrivajo pridobivanje znanja z raču-

nalniškega področja in licence ECDL (European Computer Driving 

Licence), omogočajo pa vam tudi učenje in spoznavanje številnih dru-

gih vsebin, kot so: poslovni načrt, osnove projektnega menedžmenta, 

čustvena inteligenca pri vodenju ljudi, gostinsko poslovanje, psihologija 

barv, zdravilna zelišča in druge.

Če želite preizkusiti spletno učenje ali samo preveriti svoje znanje, po-

trebujete uporabniško ime in geslo, s katerima boste lahko dostopali do 

izbranih spletnih tečajev. Pokličite Patricijo Rejec na tel. št. 05/38-41-

506 ali ji pišite na e-naslov patricija.rejec@prc.si. 

Točka vseživljenjskega učenja deluje v okviru Centra vseživljenjskega učenja 

Severne Primorske.

Teden vseživljenjskega učenja

SLOVENIJA, U^E^A SE DE@ELA
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša pro-
mocijska manifestacija na področju izobraževanja in uče-
nja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slove-
nije in ga prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, sku-
pin in posameznikov po vsej državi, pa tudi onkraj naših 
meja. Vsi, ki projekt soustvarjamo, želimo z raznovrstni-
mi prireditvami slovensko javnost opozoriti na vsepriso-
tnost, pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih 
obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem ži-
vljenju prevzema. 
Posoški razvojni center je za osrednjo temo letošnjih pri-
reditev, ki se bodo v Posočju odvijale skozi cel maj, izbral 
Učenje - zanesljiva pot iz krize. Več informacij o TVU 2009 
in prireditvah dobite na www.prc.si.

skupnosti, ki so se v Videmski po-
krajini borili za ohranitev slovenske-
ga jezika in kulture. Po mnenju mno-
gih je namreč prav Benečija najbolj 
trpinčena pokrajina, v kateri živijo 
Slovenci.

Prireditev, ki so jo poimenovali 
Mons. Paskval Gujon – očak z Ma-
tajurja, se je pričela s sveto mašo v 
spomin na “gospoda Nunca” (kot 

so ga imenovali domačini iz Matajur-
ja in drugih beneških vasi) in druge 
beneške čedermace. Mašo sta vo-
dila videmski nadškof Pietro Brollo 
in koprski škof Metod Pirih, poleg 
duhovnikov z obeh strani nekdanje 
meje in vabljenih gostov pa se je je 
udeležilo veliko domačinov in verni-
kov iz Benečije in Slovenije. Za po-
polnejše vzdušje je poskrbel Moški 

pevski zbor Rečan pod vodstvom 
zborovodje Alda Klodiča.

Po končani maši so obiskovalci do 
zadnjega kotička napolnili večna-
mensko občinsko dvorano v Špetru. 
Med njimi je bilo videti mnogo po-
membnih cerkvenih in političnih 
predstavnikov – prireditve se je ude-
ležil tudi slovenski minister za Slo-
vence v zamejstvu in po svetu dr. 

Boštjan Žekš –, številne ljubitelje 
kulture in slovenske besede, pa tudi 
premnoge prijatelje Beneških Slo-
vencev. Začetek proslave, ki so jo 
pripravili Inštitut za slovensko kul-
turo, Kulturno društvo Ivan Trin-
ko, časopisni hiši Dom in Novi Ma-
tajur, Fundacija “Poti miru v Po-
sočju”, Društvo Čedermac in 
Društvo TIGR, je bil izviren in nena-

EPIcenter, letnik X, {t. 5, 2009
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( 5 )So~a podjetnik

Tujcem je So~a najlep{a
Na lanskem javnem razpisu programa So~a za podjetni{tvo, ki je namenjal sredstva razvoju podjetij 
in turisti~nih kapacitet v Poso~ju, je uspe{no kandidiralo 17 prijaviteljev s podro~ja turisti~ne dejav-
nosti. Med njimi je bil tudi Jo`ef Ivan~i~ iz ^ezso~e. Skupaj z `eno Marijo sta se v turisti~ne vode 
podala leta 2001. Kapacitete sta z leti pove~ala, lani pa sta s pridobljenim denarjem opremila 
apartma s {tirimi zvezdicami. Apartmaji Jakob tako danes ponujajo 15 le`i{~ v {tirih apartmajih.

Kdaj ste se začeli ukvarjati oddaja-
njem apartmajev?

Začeli smo leta 2001 z enim apart-
majem za tri osebe. Idejo za apartma 
smo imeli že prej, še pred letom 1998 
smo pripravljali načrte, vendar smo 
morali zaradi aprilskega potresa zade-
vo ustaviti. Zaradi poškodb smo na-
mreč morali prenoviti celo hišo. Nato 
smo z lastnimi sredstvi uredili en 
apartma, postopno še dva, lani pa smo 
v prostorih, kjer smo imeli klet, ure-
dili še apartma s štirimi zvezdicami.

To ste storili s pomočjo denarja 
programa Soča?

Ja. Če ne bi bilo tega denarja, bi 
verjetno uredili apartma, ki bi imel 
le dve zvezdici. Dobili smo dobrih 
7.400 evrov, večino, okoli 5.000 ev-
rov, smo porabili za pohištvo, ostalo 
pa je šlo za manjša gradbena dela.

Kako ste sploh prišli na idejo, da 
se začnete ukvarjati s turizmom?

Imeli smo prazno hišo, zato smo 
razmišljali o tem, nekaj pa je bilo 

tudi naključja. Po potresu so prišli k 
nam Madžari, kajakaši, ki smo jim 
za kratek čas oddali garažo. To nas 
je spodbudilo, da smo začeli z apart-
maji. Najprej so prihajali samo za 
vikende, zdaj pa imajo tu firmo (pod-
jetje Froccs, op. a.) in z njimi dobro 
sodelujemo. Veliko gostov pride k 
nam prek njih. Najprej smo apartma-
je oddajali pet mesecev v letu, ma-

džarski gosti pa so želeli ostati tudi 
septembra, tako da smo potem šli v 
s. p. Od takrat imamo odprto celo 
leto, ne glede na to, da so nekateri 
meseci bolj “prazni”.

Kako je z obiskom, kdaj je gostov 
največ? Julij, avgust?

Ja, poleti do 20. avgusta. Če bi av-
gusta imeli več prostora, bi lahko 

imeli več gostov. Gosti prihajajo tudi 
za vikende čez celo leto in v času 
šolskih počitnic. Najslabše je okto-
bra. Ko je slabo vreme, rezervacije 
najprej odpovedo Slovenci, tujci red-
ko. Letos pa se pozna recesija in ne-
kateri so že skrajšali dopust. 

Kdo so vaši gosti?
Prevladujejo kajakaši. Največ je 

Utrinki

vaden. Navzoče je namreč iz zvočni-
ka pozdravil glas samega mons. Gu-
jona. Predvajali so dokumentarni 
film, ki je bil posnet ob Gujonovi 90-
letnici in v katerem je zadnji čeder-
mac spregovoril o svojem življenju, 
pastoralnem in kulturnem delu ter 
neprestanem boju za slovensko be-
sedo in obstoj Beneških Slovencev. 

O Gujonovem življenju in delu bene-
ških čedermacev, katerih duhovni 
oče in zgled je bil mons. Ivan Trin-
ko, ter o mučni zgodovini Benečije 
je v lepi besedi spregovoril kulturni 
delavec in publicist Giorgo Ban-
chig. Skoraj preroško je izzvenel s 
citiranjem nauka, ki ga je leta 1903 
Trinko dal novomašniku Božu Mon-
karju: “Sveta dolžnost je skrbeti za 

svoj jezik. Nobena pozemska 
oblast nima pravice poseči po tem 
našem zakladu.” Ob tem se je spo-
mnil duhovnikov iz Beneške Sloveni-
je in vseh, ki so na dolgi in trnovi po-
ti slovenskega jezika ohranjali ljube-
zen do maternega jezika, verskih 
običajev in kulture rodnih krajev.

Član Društva Čedermac ter Gujonov 
dolgoletni znanec in prijatelj Zdrav-
ko Likar je predstavil lik in delo “po-
končnega, klenega in ponosnega 
Slovenca, lojalnega državljana Itali-
je in naprednega Evropejca”. Na 
vprašanje, zakaj dajemo zadnjemu 
čedermacu tako velik pomen, si je 
odgovoril: “Odgovor je enostaven. 
Zaradi njegovih plemenitih dejanj, 
zaradi borbe za svoje malo ljud-

stvo, zaradi strpnosti in prizadevanj 
za sožitje Slovencev, Furlanov in 
Italijanov.” Z govorjeno in pisano 
javno slovensko besedo je vedno 
znova poudarjal pomen maternega 
jezika in kulture, vere in narodnega 
ponosa. “Bil je človek brez dlake 
na jeziku. Bolele so ga krivice in 
neumnosti, bodisi na levi ali na de-
sni. Karal je neumnosti posvetnih, 
pa tudi cerkvenih oblasti. Kar se 
mu je zdelo prav, je glasno povedal. 
A ne tako, da bi koga po krivem 
prizadel ali užalil. Če je bil prepri-
čan v svoj prav, ni nad sabo prizna-
val nobene avtoritete. Njegove veli-
ke odlike so bile odločnost, trma, 
vztrajnost, klen značaj in vedra na-
rava. Tudi hude in žalostne trenut-
ke je obrnil na bolj svetlo, hudomu-

šno stran,” se je Gujona spominjal 
Likar. Ob tej priložnosti je predstavil 
dokumentarec iz filmskih utrinkov in 
povzetkov Gujonovih intervjujev 
Mons. Paskval Gujon – matajurski 
gaspuod nunac, zadnji čedermac 
ter zbornik v slovenskem in italijan-
skem jeziku z naslovom Paskval Gu-
jon – očak z Matajurja, v katerega 
je članek prispeval tudi sam. O 
obeh delih bomo več zapisali v eni 
od prihodnjih številk EPIcentra.
Program so dopolnili pevci Meša-
nega pevskega zbora Matajur iz 
Klenja in Oktet Simon Gregorčič 
iz Kobarida, večer pa so s kratkim 
skečem Puste mi govorit po naše 
zaključila dekleta iz Slovenskega 
beneškega gledališča.
Pavel Četrtič

APARTMAJI JAKOB – ime izhaja iz imena domačije – obiskovalca pozdravijo na začetku vasi Čezsoča. Gostom je še posebej všeč vrt, kjer se 
radi zadržujejo.
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madžarskih gostov, potem so Sloven-
ci. Stalno se vračajo tudi gosti iz 
Nemčije. Za silvestrovo smo na pri-
mer navadno imeli domače goste, 
letos pa sta k nam prišli dve družini 
iz Ukrajine. Dosti tujih gostov se vra-
ča vsako leto. Pravijo, da je Slovenija 
najlepša. Samo da pridejo na Predel, 
že povedo, kako lepo je tukaj. Pa 
tudi, če pridejo ponoči (smeh). Njim 
je Soča najlepša. Radi gredo tudi oko-
li, privlačijo jih hribi, tudi kolesa 
imajo s seboj. Rombon, Svinjak, Ja-
vorco, Mlinarico, Boko, slap Kozjak, 
Tolminska korita, vse si ogledajo. 
Veliko je takih, ki komaj čakajo, da 
gredo na Kanin. S Kaninom je bil 
sicer letos problem, in to se pozna 
tudi pri nas. Zanimivo je, da tisti, ki 
pridejo k nam namensko, skoraj ve-
dno obiščejo Čedad. Ne vemo, zakaj. 
Imeli smo tudi že take, ki so si šli 

ogledat Benetke, spat pa so prišli na-
zaj k nam, ker je tu najlepše (smeh). 
Najboljši gosti so Madžari, so nezah-
tevni, pomembna jim je le Soča. Pri-
dejo prek svojih agencij. Letos se 
tudi pri njih že pozna kriza. Če ne 
bo madžarskih gostov, bo problem 
za celo Bovško.

Kaj vse nudite gostom?
Imamo štiri apartmaje, tri z dvema 

zvezdicama, enega s štirimi. Vsak 
apartma ima svoj vhod. Pred hišo je 
veliko parkirišče, za hišo pa vrt, kjer 
so mize, žar, peskovnik in gugalnice 
za otroke. Na vrtu radi posedajo. 
Vsak gost dobi dobrodošlico – naš 
domači šnops, ki je vedno v hladilni-
ku (smeh). Tisti gosti, ki ostanejo več 
kot tri noči, dobijo bovške krafe. Se-
veda jih skuhamo tudi drugim, ti-
stim, ki prihajajo stalno. 

Boste svojo ponudbo še dopolnili?
Urediti moramo še okolico, širili pa 

ne bomo več. Mogoče bomo kdaj 
uredili kakšno sobo s kopalnico, ker 
gosti sprašujejo tudi po tem.

Menite, da je mogoče v okolici po-
trebno na področju turistične po-
nudbe še kaj dodati?

Dobro bi bilo, če bi bilo blizu ka-
kšno športno igrišče, na primer za 
odbojko, saj sem prihaja veliko mla-
dih. Gostinske ponudbe pa je do-
volj.

Sodelujete tudi z drugimi soboda-
jalci, če so vaše kapacitete zasede-
ne?

Seveda, se kar pokličemo (smeh). 
Lani je k nam prišla družina iz Nem-
čije, ki k nam redno prihaja. Gospod 
je pripeljal poleg še ribiče in zanje 
nismo imeli prostora. Pa smo jim 

UPOKOJENCA JOŽEF IN MARIJA IVANČIČ se s turistično ponudbo ukvarjata že slabo deset-
letje. Kmetijsko dejavnost sta opustila, apartmaje pa imata “bolj za zraven”, saj bi samo s tem 
težko preživela. Kljub temu jima to predstavlja osebno zadovoljstvo.

APARTMA S ŠTIRIMI ZVEZDICAMI sta zakonca Ivančič uredila lani s pomočjo denarja iz pro-
grama Soča.

Utrinki

EKOLO[KI DAN OB IZLIVU 
SO^E
Pieris (Italija) – Ob izlivu Soče se 
vsak prvi konec tedna v aprilu odvija 
ekološki dan, posvečen reki Soči, 
promociji njenih značilnosti, poseb-
nostim naravnega okolja ob njej in 
čiščenju njenih bregov. Prireditev 
Skupaj ob Soči organizira društvo 
Polisportiva Pieris, ki mu uspe va-
njo vključiti 19 občin z območja ob 
izlivu Soče, številna društva in šole. 
K sodelovanju na peti prireditvi so 
letos drugič povabili tudi Turistično 
zvezo Gornjega Posočja (TZGP).

Program je vključeval vodene ogle-
de naravoslovnih in učnih poti, nara-
voslovne delavnice in predavanja ter 
razstave najrazličnejših društev (če-

belarskega, lovskega, gobarskega, 
ornitološkega, kinološkega, društva 
ljubiteljev domačih živali, fotograf-
skega in društva slikarjev amaterjev). 
Obiskovalci so si lahko ogledali iz-
delavo mozaikov in prikaze nekda-
njih obrti, ki tonejo v pozabo (kova-
štvo, pletenje košev). Zanimive so 
bile panoramske vožnje s kočijami in 
lojtrniki. Društva so se med seboj 
pomerila v različnih šaljivih igrah, kot 
so nakladanje mivke, žaganje hloda, 
vlečenje vrvi in streljanje s fračo, 
otroci pa v spretnostni vožnji s kole-
si. Promocijsko predstavitev so pri-
pravili naravni in regijski parki, kon-
zorcij turističnih društev, športne 
agencije pa so poskrbele za promo-
cijo športov na vodi. Za šole je ta 
prireditev priložnost, da organizirajo 

vsebinsko bogat naravoslovni dan, v 
kulturnem programu sodeluje lokal-
na godba na pihala, manjkati pa ne 
smeta niti srečelov in večerna zaba-
va za mlade.

Organizacijo in izvedbo promocijske 
predstavitve TZGP je letos prevzelo 
Turistično društvo Soča-Trenta, 
sodelovali pa so še Triglavski na-
rodni park, Društvo podeželskih 
žena doline Trenta, Turistično 
društvo Bovec, Društvo bovških 
žena, Ekološka turistična kmeti-
ja pri Plajerju in VVZ Ilke Devetak 
- Bignami Tolmin. Informatorja 
Minka Komac in Blaž Kravanja sta 
obiskovalcem nudila informacije in 
promocijski material celotnega ob-
močja Zgornjega Posočja, v prodaji 
so bili izdelki iz domače volne, kvač-

kano cvetje in nakit iz brušenega so-
škega prodnika, obiskovalci so lah-
ko poskusili tudi puding s sirotko. 
Otrokom in odraslim je bila name-
njena delavnica “filcanja” velikonoč-
nih pirhov Stanke Pretner in Alen-
ke Kravanja, vzgojiteljici iz tolmin-
skega vrtca Marta Šorli in Metka 
Flajs pa sta k izdelovanju okrasnih 
predmetov in ogrlic iz soških ka-
menčkov pritegnili številne mlade.

Prireditev v Pierisu je dobro organizi-
rana in zanimiva za obiskovalce, 
predstavniki TZGP pa smo organiza-
torjem ob koncu izročili zahvalo za 
spodbujanje sodelovanja in tkanje 
prijateljskih vezi s turističnimi društvi 
v Posočju.
Mojca Rutar, TZGP

našli prostor drugje, pri drugih. Dru-
gič bodo pa oni nam pomagali.

Oba sta v pokoju. Bi bilo možno s 
vašo dejavnostjo preživeti tudi brez 
pokojnine?

Ne. To imamo “za zraven”, kot 
dopolnilno dejavnost. Nekaj zasluži-
mo, ampak tudi stroškov je veliko. 
Že samo računi za elektriko in vodo 
so višji, seveda pa so tudi drugi stro-
ški …

Kakšni so vajini načrti za priho-
dnost?

To mora iti naprej, zapirali ne bo-
mo, če smo že toliko naredili. Preda-
li bomo sinu, ki si je tu v mansardi 
uredil stanovanje. Če on ne bo želel, 
bo pa prevzel kdo drug od otrok 
(smeh).
Pogovor pripravila: Jerneja Kos
Foto: Jerneja Kos
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PRITOŽBO PRI PREKRŠKOVNEM ORGANU vložite le, če prekrška po vašem mnenju niste 
storili, in v njej navedite dejstva, ki dokazujejo, da prekrška v resnici ni bilo. Sicer bo največ, kar 
boste dosegli, še plačilo sodne takse. Foto: arhiv uprave

Medob~inska uprava ob~in Bovec, Kobarid in Tolmin

Prito`ba se ne spla~a vedno
Po dobrem letu dela Medob~inske uprave ob~in Bovec, Kobarid in Tolmin se pri redarstvu sre~ujemo 
s problematiko, ki zaslu`i posebno pozornost. Ti~e se namre~ lahko vsakega od nas, in to na 
ob~utljivem podro~ju dru`inskega prora~una.

V erjetno ste vsaj vozniki že 
opazili, da v večjih občinskih 
središčih postopoma vzposta-

vljamo red na področju mirujočega 
prometa, nadziramo črno kampira-
nje, kolikor nam dopuščajo kadro-
vske zmožnosti, nadziramo tudi ne-
dovoljeno odlaganje komunalnih 
odpadkov ipd. Te aktivnosti pa so žal 
lahko uspešne le, če se izvajajo pod 
grožnjo in realizacijo ustreznih sank-
cij. V naši medobčinski upravi se 
sicer poslužujemo minimalnih glob, 
kolikor jih še dopuščajo zakoni in 
občinski odloki, saj naš namen ni 
polnjenje občinskega proračuna, tem-
več vzpostavljanje redu. 

področja, zato v tem prispevku pišem 
zgolj o tem, saj se v razsojanje sodišč 
ne smem spuščati. 

Naj preidem na konkretne prime-
re. Ko skrbno prebiram pritožbe ob-
čanov na izrečene globe, ne morem 
mimo ugotovitve, da je pritožb veli-
ko, vendar se zelo malo potencialnih 
kršiteljev pritožuje, češ da prekrška 
niso storili. Nasprotno. Pri branju 
pritožb imam velikokrat občutek (pa 
naj mi dotični ne zamerijo), da be-
rem spletni forum, kjer se upraviče-
no ali neupravičeno kritizira delo 
občinskih uprav in obstoječe stanje 
v občinah. Prav na to moram opozo-
riti. Ne glede na to, ali so navedbe 
upravičene, jih prekrškovni organ v 
postopku ne sme upoštevati. V pri-
tožbenem postopku sme namreč pre-
krškovni organ presojati le in zgolj 
dejanski stan prekrška (ali je bil pre-
kršek dejansko storjen oziroma je 
nastal z opustitvijo dolžnega deja-
nja). Vse ostale navedbe v pritožbah 
– in te obsegajo kar 99 odstotkov – so 
za postopek brezpredmetne. Na pod-
lagi dejanskega stanu prekrška se 
organi najprej odločijo, ali je bil pre-
kršek v resnici storjen in določijo 
sankcije. 

Sankcija je po Zakonu o prekrških 
tudi opomin. In tu je bistvo zadeve. 
Da bom razumljiv, naj navedem pri-
mer. Pritožba, v kateri na primer kr-
šitelj navaja, da je sicer res nepravil-
no parkiral, vendar so prometni zna-
ki slabo postavljeni in zato tako 
parkirajo vsi, kaznovali pa smo samo 
njega ipd., prekrškovnemu organu ne 
dopušča nobene druge možnosti, kot 
da plačilni nalog potrdi z odločbo. V 

Utrinki

njej mora kršitelju naložiti še stroške 
postopka v višini deset odstotkov 
zneska globe, vendar najmanj 40 ev-
rov. V morebitnih nadaljnjih postop-
kih mora biti zaračunana še taksa za 
postopek pred okrajnim sodiščem 
(25 evrov), pa taksa za morebitne 
izrečene stranske sankcije (50 evrov) 
ipd. Tudi če se organ odloči izreči le 
opomin, mora zaračunati sodno ta-
kso v višini 30 evrov.

Za konec naj zato še enkrat pou-
darim bistvo. Pritožba je pravica vsa-
kega, in prav je tako. Vendar jo je 
treba izkoriščati v namen, zaradi ka-
terega je v našem sistemu. Če prekr-
ška po vašem mnenju niste storili, to 
možnost vsekakor izkoristite in po-
drobno navedite dejstva, ki dokazu-
jejo, da prekrška v resnici ni bilo. Če 
pa v pritožbi navajate, da se kršitve 
zavedate oziroma ji ne oporekate z 
nasprotnimi dokazi, ima vsako pisa-
nje organu ceno v obliki sodne takse. 
Zato prej premislite, kaj želite doseči. 
Različne splošne pripombe občanov 
so sicer dobrodošle, vendar sodijo v 
druge postopke in na druge naslove.
mag. Simon Leban, predstojnik medob-
činske uprave

Pravica do pravnega sredstva – 
imenoval jo bom pritožba in s tem 
mislil na ugovor, zahtevo za sodno 
varstvo in ostale pojavne oblike prav-
nih sredstev – je v pravni državi (pa 
naj si o njej mislimo, kar hočemo) 
ena prvih in osnovnih človekovih 
pravic. Nikakor nimam namena 
zmanjševati njenega pomena, rad pa 
bi opozoril, da je pravica posamezni-
ka vedno in nujno omejena s pravi-
cami drugih, v končni posledici z 
javnim interesom, zato ne more biti 
neomejena. V ta namen je zakono-
dajalec predpisal stroške postopka; v 
našem primeru postopka pred prekr-
škovnimi organi ali sodišči, torej so-
dno takso. Medobčinska uprava je 
tudi tako imenovani prekrškovni or-
gan za prekrške z našega delovnega 

VE^ KOT TISO^ UR ZA SVOJO 
VODO
Gabrje – Podjetje Komunala Tol-
min zagotavlja pitno in tehnološko 
vodo večini uporabnikov na obmo-
čju občin Bovec, Kobarid in Tolmin 
in pokriva 95 odstotkov prebivalstva. 
Medtem ko več kot 5.000 prebival-
cev oskrbuje vodovodni sistem Zad-
laščica, ima Vaška skupnost Ga-
brje že od leta 1948 svoj vodovodni 
sistem in je poleg Krajevne sku-
pnosti (KS) Gorenja Trebuša tudi 
edina vas z lastnim vodovodnim sis-
temom v tolminski občini. 

Po pripovedovanju Mirka Gabrščka, 
nekdanjega predsednika KS Dolje-

Gabrje, pred drugo svetovno vojno 
vodovod v Gabrjah še ni bil urejen, 
nekateri posamezniki pa so vodo za-
jemali kar iz potoka Bevnica, zato so 
leta 1948 z lastnimi prihodki zgradili 
vodovodni sistem, ki še danes oskr-
buje več kot sto prebivalcev. Pred 
24 leti so posodobili vodno zajetje, 
dve leti kasneje pa obnovili stranske 
priključke. Ker je v zadnjem času 
glavna linija že štirikrat puščala in 
ker je bila cev salonitna, se je vodo-
vodni odbor odločil, da bo saniral 
tudi glavno linijo.
Tako so lani jeseni začeli z delom in 
skopali 230 metrov glavne linije, po-
ložili nove cevi in jih zasuli. Letos 
spomladi so z delom nadaljevali, ko-
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Ob~ina Bovec
Z drugo fazo obnove 
bov{kega trga bodo za~eli 
jeseni

Izvajalci obnovitvenih del na osre-
dnjem bovškem trgu zaključujejo s 
prvo fazo obnove, ki naj bi jo konča-
li še pred začetkom poletne turistične 
sezone, druge faze pa se bodo lotili 
jeseni. Do sedaj so v tla vgradili ce-
lotno komunalno infrastrukturo, ki 
bi morala po besedah bovškega žu-
pana Danijela Krivca zdržati nadalj-
njih 50–60 let, uredili so 5,5 metra 
široko vozišče in pločnike, v podlago 
vnesli linijo soških prodnikov, posta-
vili stebričke za občasen oder, zasa-
dili drevesa, na to pa čakajo še gre-
dice. Grobo asfaltacijo večjega dela 
trga so opravili v začetku maja, dela 
pred poletnim premorom pa bo za-
ključila preplastitev s finim asfaltom. 

Gradbeni stroji bodo v poletnih 
mesecih središče Bovca prepustili 
turistom, se bo pa nadaljevala popo-
tresna obnova občinske stavbe in 
dveh objektov nasproti nje, ki na do-

gajanje na trgu ne bi smela vplivati. 
Tako bo čez trg spet lahko stekel pro-
met, bo pa na njem parkirni režim 
drugačen kot prejšnja leta. Predvide-
no je minimalno število parkirnih 

mest pred hotelom Alp, medtem ko 
na območju novega trga parkiranje 
ne bo več mogoče. “Mrtvih parkirnih 
mest, na primer pred banko, ki so do 
sedaj pravzaprav samo motila utrip 

v središču, sedaj ne bo več, smo pa 
zato uredili dodatna mesta v okolici 
kulturnega doma,” pojasnjuje Krivec. 
Prepričan je, “da bo sedaj trg dobil 
drugačno širino, kot je bila prej, tako 
da bo lažje zadihal”.

Naslednja faza obnove predvideva 
ureditev ulice proti cerkvi. Tu bo po-
segov manj, saj je bila komunalna 
oprema narejena že pred tem. Kot je 
povedal Krivec, bodo delavci na enak 
način nadaljevali z ureditvijo pločni-
kov v enaki obliki kot na osrednjem 
območju trga. Precej bo treba popra-
viti in prilagoditi tudi višino asfalta 
– predvsem na delu od križišča do 
občinske stavbe. 

Celotna vrednost investicije, s ka-
tero je Občina Bovec začela lani, je 
1,64 milijona evrov – od tega je pri-
bližno 700.000 evrov iz naslova popo-
tresne obnove, 587.000 evrov evrop-
skega denarja, 487.000 evrov pa pri-
speva občina. “Naš cilj je z deli kon-
čati do zime, vendar je vse odvisno 
od vremena. Letošnji spomladanski 
zamik del je bil namreč zaradi hude 

PROJEKT OBNOVE BOVŠKEGA TRGA predvideva minimalno število parkirnih mest, zato je 
Občina Bovec dodatna uredila v okolici kulturnega doma. Z novo ureditvijo se bo središče Bov-
ca približalo nekdanjemu staremu mestnemu jedru.

Utrinki

nec aprila pa so star vodovodni sis-
tem ukinili in porabnike preklopili na 
novega. Pri delu je pomagalo ka-
kšnih 40 krajanov, opravili pa so več 
kot tisoč ur prostovoljnega dela. Za 
obnovo so porabili okoli 8.000 ev-
rov, ki so jih zbrali od leta 2003 s 
prispevki za vodarino. Poleg tega z 
zbranimi prispevki krajanov plačuje-
jo tudi sistem HACCP, ki ga imajo od 
junija 2006. Od takrat Zavod za 
zdravstveno varstvo Nova Gorica 
opravi štiri analize letno, enkrat letno 
pa v okviru državnega monitoringa 
kakovost vode preveri Ministrstvo 
za zdravje. Vse mikrobiološke prei-
skave pitne vode so v normalnih me-
jah, le nekajkrat so ugotovili priso-
tnost koliformnih bakterij, ki so pri-
sotne v iztrebkih živali, še pogosteje 
pa v prehransko bogatem okolju in 
so pokazatelj obilice prehranskih 
snovi v vodi. 

Leta 2007 je vodovodni odbor v 
skladu s predpisi uredil tudi vodovo-
dno zajetje in oktobra istega leta od 
Agencije RS za okolje dobil tudi 
dovoljenje za upravljanje lastnega 

vodovoda. Ker pa Zakon o vodah 
pravi, da “v primeru oskrbe več kot 
50 oseb oziroma letne povprečne 
porabe vode več kot 10 kubičnih 
metrov na dan vodno dovoljenje 
dodeli pristojni občini, in ne lastni-
kom objektov, ki se oskrbujejo in ki 
so lastniki tega vodovoda,” je konce-
sijo dobila Občina Tolmin, vendar 
pa z vodovodom do konca leta 2020 
upravlja vaški vodovodni odbor.

Po mnenju Branka Bizjaka, člana 
vodovodnega odbora, je prednost 
lastnega upravljanja kakovost in ne-
oporečnost vode, ki ena izmed red-
kih danes ni klorirana. Prednost pa 
je seveda tudi v tem, da v primeru 
okvare to takoj popravijo, in sicer s 
precej manjšimi stroški. Kot pravi, 
krajani vedno priskočijo na pomoč 
in vztrajajo pri tem, da mora vodo-
vod ostati vaški, saj so do zdaj vsa 
sredstva in delo vložili sami. Poleg 
tega nameravajo v naslednjih letih 
obnoviti še en vodohran in del vodo-
vodne linije, ki z vodo oskrbuje 
manjši del vasi. 
Mariša Bizjak

DRU@ILE IN GIBALE SO SE 
TRI GENERACIJE
Bovec – OŠ Bovec je v sodelovanju 
z Društvom upokojencev (DU) 
Bovec 9. maja pripravila prireditev 
Dan druženja treh generacij, ki je 
potekala na bovškem letališču. 

Kmalu dopoldne je bilo pred gasil-
skim domom že živahno. Prihajali so 
ljudje različnih generacij, ki so se 
odzvali našemu povabilu, da bi sku-
paj preživeli prijetno pomladno do-
poldne. 

Dan druženja in gibanja treh gene-

NA KONTROLNIH TOČKAH POHODA so udeleženci reševali naloge z različnih področij. Lo-
vsko društvo Bovec je zanje pripravilo streljanje z zračno puško. Foto: arhiv šole
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zime precejšen,” razmišlja župan Kri-
vec. 

Z aprilom pa sta se zaradi gradbe-
nih del na pragu svojih začasnih pro-
storov v pritličje Stergulčeve hiše 
preselila Turistični informacijski 
center Bovec in Lokalna turistična 
organizacija Bovec. Njihovi prostori 
so zaenkrat še improvizirani, vendar 
jih bodo do začetka poletne turistič-
ne sezone dokončno uredili. Po Kriv-
čevih napovedih naj bi s Stergulčevo 
hišo zaključili sredi avgusta, ko naj 
bi tudi v celoti zaživela dejavnost v 
njej. “Razpis za notranjo opremo v 
predvideni vrednosti 150.000 smo 
morali objaviti na portalu EU, kar 
nam bo vzelo dodatna dva meseca, 
česar nismo pričakovali,” je še razlo-
žil župan. Celotna vrednost investici-
je je 2,15 milijona evrov, finančnih 
virov pa je več – poleg proračunskega 
denarja Občine Bovec še evropska 
sredstva za razvoj regij, denar iz na-
slova popotresne obnove in sredstva 
iz razvojnega programa Soča.
Špela Kranjc

Za`ivelo je prenovljeno 
igri{~e za golf

S prireditvijo Ski & Golf so 8. maja 
odprli prenovljeno in povečano igri-
šče za golf v Podklopci pri Bovcu. 
Igrišče Hit Holidays Golf Club Bovec 
z devetimi luknjami so zadnje leto 

intenzivno prenavljali in posodablja-
li, nastalo pa je na nekdanjem vadi-
šču s tremi luknjami v Oazi miru. Za 
Lipico je to drugo igrišče za golf na 
Primorskem, njegova posebnost pa 
je, da je za razliko od mnogih sodob-
nih golfišč v naravo umeščeno brez 

velikih posegov. Igralni par devetih 
lukenj je 36, dolžina igrišča pa je ne-
kaj več kot tri kilometre.

Že leta 2006 je bovški občinski 
svet podprl pobudo Golf kluba Bo-

vec, ki danes šteje sto članov, za do-
polnitev takratnega vadišča. Ureditev 
novega igrišča je stala 550.000 evrov, 
v projekt pa so poleg Občine Bovec, 
ki je prevzela nekdanjega upravljavca 
igrišča in odkupila dodatna zemljišča 
v okolici, investirali še družba Hit 

Bovec, CPG Nova Gorica ter novogo-
riški podjetji Projekt in Vodi. Prva 
čistilna dela so se začela pred skoraj 
dvema letoma, ko so ustvarjalci filma 
Zgodbe iz Narnije potrebovali mate-

rial za sceno. Aleksander Kravanja, 
direktor družbe Golf Bovec, ki sedaj 
upravlja z igriščem, pojasnjuje, da so 
takrat s treh lukenj očistili vse kore-
nine, ki so na terenu ostale po dveh 
močnih vetrolomih. S sedanjim igri-
ščem so v Bovcu prvi v Sloveniji, ki 
so uvedli igro s petih različnih odbi-
jališč, kar omogoča dobro igro tako 
začetnikom kot izkušenim igralcem. 
“Del sicer še nismo končali, vseeno 
pa je zanimanje za igranje golfa pri 
nas že zdaj veliko. Letos imamo na-
povedanih kar 35 turnirjev,” je zado-
voljen Kravanja.

Po mnenju bovškega župana Da-
nijela Krivca, ki je bil poleg vse od 
začetkov, je prenovljeno igrišče za 
golf velika pridobitev za prepoznav-
nost in promocijo kraja. Povedal je 
še, da bodo v prihodnjih letih seda-
njim devetim luknjam najverjetneje 
dodali še devet novih, igrišče pa naj 
bi razširili proti postaji A kaninske 
kabinske žičnice. Med najlepša igri-
šča bovško zaradi njegove moderno-
sti in enkratnega okolja že uvršča 
tudi generalni sekretar Golf zveze 
Slovenije Gorazd Kogoj, čeprav jih je 
videl že več kot 400. Pojasnil je na-
mreč, da se večina današnjih igrišč 
za golf med seboj ne razlikuje prav 
veliko.
Strani Občine Bovec pripravila: Špela 
Kranjc

SKI & GOLF so poimenovali prireditev ob odprtju prenovljenega bovškega igrišča za golf. Naj-
prej se je namreč 19 udeležencev turnirja iz Slovenije in tujine pomerilo na snežni podlagi vrh 
Kanina, nato pa še na “pravem” igrišču v dolini. Foto: Uroš Sovdat

Utrinki

racij je vseslovenska akcija, ki pote-
ka na pobudo mladinske televizijske 
oddaje Šport špas in Športnega 
društva Media šport Ljubljana. V 
lanskem letu je sodelovalo okoli 100 
šol, letos že 175. Cilj športne prire-
ditve je medgeneracijsko sodelova-
nje in gibanje ter kakovostno preži-
vljanje prostega časa v naravi. Ljudi 
vzpodbuja k ohranjanju zdravja, 
medsebojnemu sodelovanju in eko-
loški osveščenosti. 

V Bovcu smo pripravili pohod z reše-
vanjem različnih nalog. 80 pohodni-
kov se je razvrstilo v šestčlanske 
skupine in vsako so sestavljali pred-
stavniki različnih starosti. Najstarejši 
pohodnik je bil star 71 let, najmlajša 
udeleženka, ki je pot opravila kar v 
maminem naročju, pa le nekaj me-
secev. Na pohodu je bila najštevil-
nejša družina Komac iz Čezsoče, 
saj je sodelovalo kar osem njenih 
članov. 

Na začetku prireditve sta udeležen-
ce pozdravili ravnateljica OŠ Bovec 
Ida Šemrov in predsednica DU Bo-
vec Breda Vencelj. Člani in članice 

Karate kluba Soča so predstavili 
svoje dejavnosti ter nas navdušili z 
znanjem in lepoto gibanja. Folklor-
na skupina Bc je predstavila tri 
ljudske plese, značilne za naše kra-
je, člani društva pa so zaplesali tudi 
z udeleženci pohoda. Na kontrolnih 
točkah so pohodniki reševali naloge 
z različnih področij. Preizkusili so se 
v poznavanju pregovorov, skoku v 
daljino ter poznavanju zdravilnih ra-
stlin in zelišč. Na točki Društva 
1313 so prepoznavali zgodovinske 
predmete, Lovsko društvo Bovec 
pa je za udeležence pripravilo stre-
ljanje z zračno puško. Na zadnji 
kontrolni točki so člani turističnega 
podmladka zastavili še nekaj vpra-
šanj s področja turizma. Pohod je bil 
dolg približno tri kilometre in prime-
ren za udeležence vseh starosti. 

Na povabilo k sodelovanju so se od-
zvali tudi predstavniki Zdravstvene-
ga doma Tolmin, Zavoda za 
zdravstveno varstvo Nova Gorica 
in Društva za zdravje srca in oži-
lja, ki so opravljali brezplačne meri-
tve krvnega tlaka, holesterola in 

sladkorja v krvi. Potekala je tudi 
predstavitev nordijske hoje. Ponudili 
so nam promocijski material za 
zdrav način življenja in nam dali vrsto 
koristnih nasvetov. Ob zaključku pri-
reditve smo objavili še rezultate akci-
je zbiranja starega papirja, ki je po-
tekala na OŠ Bovec. Najuspešnejši 
v akciji so bili učenci 8. razreda, 
skupaj pa smo zbrali več kot 16 ton 
starega papirja. Na šoli si bomo vse-
kakor prizadevali, da bi Dan druže-
nja treh generacij postal tradiciona-
len. 
Lana Lovre in Nada Šušteršič Krava-
nja, OŠ Bovec

VODA – ZDRAVJE – IZZIV ZA 
PRIHODNOST
Nova Gorica – Nosilna tema leto-
šnjega 23. festivala turističnih pod-
mladkov Turizmu pomaga lastna 
glava (TPLG), ki ga vsako leto orga-
nizira Turistična zveza Slovenije 
(TZS) za promocijo turističnih pro-
jektov osnovnošolcev, je bila Voda – 
zdravje – izziv za prihodnost. Re-

gijska predstavitev je potekala 9. 
aprila v Novi Gorici, na turistični tr-
žnici pa je sodelovalo 11 osnovnih 
šol, med njimi kar štiri iz Zgornjega 
Posočja.

S turistično nalogo Na kolo za zdra-
vo telo – v deželo Bavšare, škratov 
in zlatoroga se je predstavil turistič-
ni podmladek OŠ Bovec, Aktivne 
počitnice z vodno vilo Sočo je bil 
naslov naloge podmladka OŠ Simo-
na Gregorčiča Kobarid, pod na-
slovom ... Zdravja nosiš, draga vo-
da in veselja ... so raziskovali učen-
ci Podružnične šole Breginj, Ko-
lesarsko popotovanje od izvira do 
izvira pa so naslovile svoj raziskoval-
ni projekt učenke OŠ Dušana Mu-
niha Most na Soči.

V Novi Gorici so na promocijskih 
stojnicah predstavili turistične pro-
dukte, ki so jih v svojih nalogah za-
snovali turistični podmladki pod vod-
stvom svojih mentoric in mentorjev. 
Turistična tržnica je bila prava paša 
za oči. Podmladki so vabili obisko-
valce k svojim stojnicam, jim nudili 
informacije o turističnih značilnostih 
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Ob~ina Kobarid

Iz ob~inskih uprav

Po sedmih letih imajo novo 
zdravstveno postajo

Med objekti, ki jih je poškodoval 
velikonočni potres leta 1998, je bila 
tudi stavba zdravstvene postaje v Ko-
baridu iz leta 1976. Sanacija objekta 
je trajala sedem let, zdravstveno ose-
bje pa je občane in mnoge turiste 
zadnja štiri leta oskrbovalo v zača-
snih prostorih v kobariških varovanih 
stanovanjih. S priložnostno slovesno-
stjo je Občina Kobarid posodobljen 
in nekoliko večji objekt 6. maja pre-
dala v upravljanje Zdravstvenemu 
domu (ZD) Tolmin. 

Celotna obnova je stala 790.000 
evrov, k čemur je s 451.000 evri v 
okviru popotresne obnove največ pri-
spevalo Ministrstvo za okolje in pro-
stor, 304.000 evrov je bilo proračun-
skega denarja Občine Kobarid, 35.000 
evrov je dodalo Ministrstvo za zdrav-
je, notranjo opremo v vrednosti 
155.000 evrov pa je zagotovil ZD Tol-
min. “Projekt obnove zdravstvene po-
staje je bil za našo občino zajeten 

zalogaj, saj je združil najrazličnejše 
dejavnike in posameznike, ki so pri-
spevali k skupnemu cilju,” je zaključ-
ka del kljub mnogim vmesnim teža-

ne oskrbe še povečal. Kdaj se bo to 
zgodilo, zaenkrat še ni mogoče na-
povedati, saj predvsem notranjost 
objekta še ni urejena. “Tako bomo 
zaokrožili atrij, ki nastaja pred temi 
stavbami in ga logično povezali z 
osrednjim trgom. V medprostoru bo-
mo uredili tržnico, večnamenski atrij 
pa bo služil tudi prireditveni dejavno-
sti,” je še naštel Kavčič. 

Kot je ob odprtju povedal vršilec 
dolžnosti direktorja ZD Tolmin Du-
šan Taljat, bo zdravstveno osebje s 
prenovljeno postajo pridobilo obču-
tno boljše razmere za delo, kot jih je 

OBNOVLJENO ZDRAVSTVENO POSTAJO V KOBARIDU so predali v upravljanje podsekretar 
na Ministrstvu za okolje in prostor Ervin Vivoda, kobariški župan Robert Kavčič in v. d. direktor-
ja Zdravstvenega doma Tolmin Dušan Taljat.

Utrinki

vam vesel kobariški župan 
Robert Kavčič. V neposredni 
bližini raste tudi dializni cen-
ter, ki bo vrednost zdravstve-

svojih krajev, predvsem o izvirih, po-
tokih, slapovih, rekah, vodnjakih, 
koritih in naravnih kopališčih, pa tudi 
o kolesarskih poteh in možnostih za 
aktivne počitnice. Vode iz različnih 
izvirov so bile tudi na pokušino. Pri-
pravili so zgibanke, letake, zemljevi-
de, pa tudi ročno izdelane spomin-
ke. Svoj nastop so popestrili z ani-
macijskimi igricami, kot sta bili na 
primer Kolo sreče in W’ca ne jezi 
se! Obiskovalcem so zastavljali na-
gradna vprašanja in jim po žrebanju 
delili nagrade sponzorjev.

Promocijsko predstavitev turističnih 
podmladkov, celostno podobo turi-
stične stojnice, izvirnost v aranžira-
nju in uporabnost, veščine pri pred-
stavljanju turističnega proizvoda, 
spretnosti za animacijo, pa tudi 
sproščenost informatorjev in jasnost 
izgovorjave je ocenjevala posebna 
komisija TZS, v kateri je bila tudi čla-
nica Turistične zveze Gornjega 
Posočja. Komisija je že pred turi-
stično tržnico pregledala in ocenila 
raziskovalne naloge učencev, in si-
cer z vidika usklajenosti vsebine z 
razpisom, pravilne razčlembe nalo-

ge, problemske raziskave turistične-
ga proizvoda, nakazanih poti trženja, 
pa tudi predvidenih ciljnih skupin in 
aktualnosti turističnega proizvoda.

Ob koncu turistične tržnice so naj-
boljšim podmladkom podelili prizna-
nja festivala. Vse štiri skupine iz 

OŠ Bovec je prejela srebrno prizna-
nje, obenem pa bila z zlatim prizna-
njem nagrajena za najboljšo stojnico 
na tržnici. Srebrno priznanje festiva-
la TPLG sta prejeli tudi OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid in Podružnična 
šola Breginj.
Mojca Rutar, TZGP

VOJKO HOBI^ JE PREJEL 
NAJVI[JE PRIZNANJE TZS 
Kobarid – Za več kot štiri desetletja 
vztrajnega in požrtvovalnega dela v 
turistični društveni organizaciji in 
opazen prispevek k razvoju turizma 
na Kobariškem in v Posočju je Voj-
ko Hobič na letošnji skupščini Turi-
stične zveze Gornjega Posočja 
(TZGP) iz rok glavne tajnice Turistič-
ne zveze Slovenije (TZS) Karmen 
Grebenc Burger prejel pisno pri-
znanje TZS z zlatim znakom. 

Hobič, sicer član Turističnega dru-
štva (TD) Kobarid ter več mandatov 
tudi njegov predsednik in tajnik, je 
turistični dejavnosti zapisan že od 
srednje šole. V tem je videl neizčr-
pne možnosti za uresničevanje svo-

Zgornjega Posočja so se zelo dobro 
odrezale. V skupnem seštevku si je 
zlato priznanje festivala TPLG prislu-
žila OŠ Dušana Muniha Most na So-
či, katere turistični podmladek se je 
s svojim projektom predstavil na za-
ključni tržnici 23. aprila v Ljubljani. 

TURISTIČNI PODMLADEK OŠ BOVEC je svojo predstavitev na turistični tržnici popestril z 
animacijsko igrico W’ca ne jezi se! Foto: Mateja Čujec
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imelo do sedaj. Izpostavil je dve pri-
dobitvi nove stavbe, v kateri bosta 
poleg dveh splošnih ambulant še pro-
stora za laboratorij in urgenco. Ob tej 
priložnosti je Taljat opozoril na krče-
nje zdravstvenih programov, zaradi 
katerega se na območju Zgornjega 
Posočja zmanjšuje tako število zo-
bozdravstvenih kot dežurnih ekip za 
otroke in odrasle. Meni, da ne more-
mo govoriti o statistični pravičnosti, 
če se s krčenjem zdravstvenih pro-
gramov izboljšuje standard v večjih 
mestnih središčih, vendar na račun 
takšnih območij, kot je tukajšnje. Je 
pa Taljat obenem tudi poudaril, da v 
vseh treh občinah veljata enaka do-
stopnost in kakovost zdravstvenih 
storitev za vse občane.
Besedilo in foto: Špela Kranjc

Prora~un pod streho
Proračun za letošnje leto, ki ga je 

Občina Kobarid sprejela konec mar-
ca, predvideva približno 5,46 milijo-
na evrov prihodkov. Na odhodkovni 
strani je načrtovana številka nekoliko 
nižja, in sicer 5,43 milijona evrov, 
vendar naj bi se, upoštevajoč odpla-
čila obveznosti po dolgoročnih kre-
ditih in višino sredstev na računu iz 
konca leta 2008, odhodki in prihodki 
občinske blagajne izenačili.

V letošnjem letu se zaključujejo 

nekatere pomembne investicije. Pre-
novljena zdravstvena postaja v občin-
skem središču je odprla svoja vrata v 
začetku maja, končuje se projekt iz-
gradnje kanalizacije Idrsko, ki je 
predstavljal največjo investicijo v tem 
mandatu, vredno skupno kar dva 

bila tudi nepovratna državna sredstva 
v višini dobrih 660.000 evrov, ostalo 
pa predstavljajo manjša dela. Letošnji 
proračun za ta projekt, ki se bo za-
ključil prihodnje leto, namenja do-
brih 350.000 evrov. 

Za obnovo občinske stavbe bodo 

milijona evrov, velik del denarja pa 
je prispevala država. Druga večja in-
vesticija, vredna dober milijon evrov, 
se izvaja na Gregorčičevi ulici v Ko-
baridu. Večina denarja je namenjena 
kanalizaciji, za kar je občina prido-

nja 35.000 evrov. Na področju šolstva 
velja omeniti zamenjavo salonitne 
strehe na podružnični šoli v Bregi-
nju. Izdelana naj bi bila dokumenta-
cija za obnovo šole v Kobaridu, sla-
bih 28.000 evrov pa bodo že letos 
primaknili za gradbena dela v šolski 
kuhinji in nakup nekatere opreme. 
Malenkost več bodo namenili popra-
vilu strehe na telovadnici.

Kot je pri občinah v navadi, načrt 
odhodkov velik del denarja namenja 
prometni infrastrukturi, letos dobrih 
800.000 evrov. Med večjimi projekti 
na tem področju je obnova ceste Ko-
barid–Ladra, kjer bo večji del sred-
stev primaknila država. Projekt je 
ocenjen na več kot 330.000 evrov – 
letos naj bi obnova stala 155.000 ev-
rov, od tega bo slabih 26.000 prišlo 
iz naslova kobariške občine, ostalo 
pa bo pokrito prek sredstev, ki jih 
država namenja financiranju občin. 

Več kot 230.000 evrov bo namenje-
nih področju turizma. Sredstva bodo 
tako med drugim razdeljena progra-
mom turističnih društev in urejanju 
vstopno-izstopnih mest ob Soči, ki 
naj bi bila ob uspešni kandidaturi na 
programu čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Italija podprta tudi z evrop-
skim denarjem. Proračun predvideva 
tudi nekaj denarja za začetek projekti-
ranja stanovanjsko-poslovnega objek-

Utrinki

V PRORAČUNU OBČINE KOBARID ZA LETO 2009 najdemo tudi postavko, ki predvideva za-
menjavo salonitne strešne kritine na podružnični šoli v Breginju. Foto: Mitja Lazar

Kobaridci letos namenili le 50.000 
evrov. Predvidena je namreč prekini-
tev del, dokončanje pa v letu 2010, 
ko naj bi za ta namen predvideli 
150.000 evrov. Zunanji ureditvi koba-
riškega pokopališča proračun name-

VOJKO HOBIČ je za svoje dosedanje delo v 
turizmu prejel najvišje priznanje Turistične 
zveze Slovenije (TZS), pisno priznanje z zla-
tim znakom. Na letošnji skupščini Turistične 
zveze Gornjega Posočja mu ga je izročila 
glavna tajnica TZS Karmen Grebenc Burger. 
Foto: Mojca Rutar 

jih poklicnih in zasebnih zanimanj in 
želja. Po strokovni izobrazbi je nata-
kar, tako da se je s turizmom in z 
gostinstvom srečal že v času šola-
nja, vedno pa ju je dojemal tudi v 
povezavi z društveno dejavnostjo in 
prostovoljnim delom. V turizmu je vi-
del široko, odprto področje delova-
nja, predvsem pa pisano tržno nišo 
za Posočje. To ga je navduševalo, 
zato se je kmalu vključil v delo turi-
stične pisarne, ki je v Kobaridu delo-
vala v okviru TD. 

Veliko je potoval, znal pa je tudi do-
bro opazovati, s čimer si je nabiral 
izkušnje o različnih možnostih in 
smereh turističnega razvoja. S števil-
nimi idejami je spodbujal nove toko-
ve v turističnem razmišljanju sokraja-
nov. Bil je med snovalci Kobariške-
ga muzeja, pobudniki Kobariške 
zgodovinske poti, ustvarjalci in izva-
jalci obnove kapele Bes iz prve sve-
tovne vojne nad planino Kuhinja ter 
med pobudniki ureditve muzejev na 
prostem na Poti miru. V času njego-
vega predsedovanja je TD Kobarid 
pridobilo status društva, ki deluje v 
javnem interesu. Hobič je namreč 

uspešno dokazal, da TD aktivno de-
luje na področju spodbujanja turizma 
v lokalnem okolju, pa tudi širše, da 
pomembno sooblikuje programe tu-
ristične ponudbe in jih bogati z novi-
mi in izvirnimi turističnimi proizvodi, 
se vključuje v promocijske aktivnosti 
in se povezuje tako s turističnimi po-
nudniki kot z vsemi drugimi turistični-
mi in razvojnimi subjekti na območju. 

Z akcijami urejanja in vzdrževanja tu-
ristične infrastrukture, sprehajalnih 
poti in dostopov do naravnih zname-
nitosti, s skrbjo za informacijske in 
usmerjevalne table, urejenost kraja 
in okolice ter s tekmovanji in preda-
vanji je znal aktivirati lokalno prebi-
valstvo za podporo turistični društve-
ni dejavnosti. V tem obdobju je Ko-
barid na tekmovanju v urejenosti slo-
venskih krajev Moja dežela – lepa 
in gostoljubna zasedel tretje mesto 
v kategoriji turističnih krajev. Hobič 
se vsako leto znova loteva ozavešča-
nja o urejenem in čistem bivalnem in 
delovnem okolju, organizacije pre-
davanj o zasajanju cvetja in vrtnih 
zasaditvah ter izvedbe spomladan-
skih akcij čiščenja okolja.

Požrtvovalno delo, marljivost in 
vztrajnost so odlike, ki so botrovale 
tudi njegovim prizadevanjem za pro-
jekt turizma, zdravja in dobrega po-
čutja na Kobariškem ter za inventari-
zacijo turističnih potencialov. Pri tem 
je odigral tudi pomembno mentor-
sko vlogo ekipi, ki je projekt izvajala 
na terenu. Sodeloval je pri snovanjih 
številnih novih promocijskih gradiv, 
zbiral podatke, pisal in urejal samo-
stojne publikacije na temo dediščine 
prve svetovne vojne. Naj na tem me-
stu omenimo le Rommlovo pot, ki ji 
je poleg knjige posvetil tudi več 
člankov v javnih občilih. 

Vseskozi je dajal pobude za reševa-
nje problemov v zvezi s turizmom v 
Kobaridu in širše, kot so na primer 
ureditev deponije, primerna izraba 
Soče in Nadiže v turistične namene, 
sanacija drevoreda proti Robiču, 
parkirišča in kobariška obvoznica, 
zanemarjenost obcestnega pasu in 
primeren odnos policije do turistov. 
Zavzemal se je za ustrezno mesto 
domače kulinarike in pristnih kobari-
ških jedi v ponudbi gostinskih loka-
lov. Štrukljada in Kobariški sejem 
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ta za kulturnim domom v Kobaridu, 
ki naj bi imel 18 neprofitnih stano-
vanj in naj bi bil končan čez dve leti. 
Večji izdatki iz občinske blagajne za 
ta namen so tako predvideni v letih 
2010 in 2011, investicija pa je odvisna 
tudi od možnosti pridobitve finanč-
nih sredstev od Stanovanjskega skla-
da RS. V letošnjem letu Kobaridci 
načrtujejo tudi pripravo občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov, kar 
bo imelo vpliv na dolgoročni razvoj 
celotne občine.
Jerneja Kos

Mladi parlamentarci pri 
pod`upanu

Tudi letos smo se učenci šolskega 
parlamenta odpravili na srečanje z 
županom, ki pa nas zaradi službene 
odsotnosti ni mogel sprejeti, zato 
smo imeli srečanje s podžupanom 
Brankom Veliščkom.

Po začetnem govoru predsednika 
šolskega parlamenta Mateja Muzni-
ka smo potrdili dnevni red. Učenci 
smo predstavili celoletno delo šolske-
ga parlamenta pod vodstvom mento-
rice Martine Kozorog Kenda. Na 
rednih sklicih smo se sestajali in pri-
pravljali srečanje z ravnateljico Len-

Iz ob~inskih uprav

ko Raspet o življenju in delu na šoli, 
debato na temo ljubezen in spolnost, 
razgovor o plesih, obisk svetovalke 
Fani Čeh z Ministrstva za šolstvo in 
šport, regijsko srečanje šolskega par-
lamenta in srečanje z županom. Na-
to smo podžupanu Veliščku predsta-

vili naše mnenje o tem, kaj se je v 
zadnjem letu naredilo in kaj bi bilo 
še potrebno narediti.

Ob koncu srečanja je Velišček po-
hvalil naše delo kot enega od veznih 
členov med občino in šolo, ki dobro 
odraža misli in ugotovitve učencev. 

Utrinki

PREDSTAVNIKI OTROŠKEGA PARLAMENTA so se srečali s kobariškim podžupanom Brankom Veliščkom. Foto: Barbara Mazora

Veseli smo, da si je podžupan vzel 
čas in nam odgovoril na naša vpra-
šanja. Upamo, da bomo naslednje 
leto prav tako povabljeni na srečanje 
z županom.
Matej Muznik, predsednik šolskega 
parlamenta 

sta le dve od prireditev, kjer je uve-
ljavljal pomen lokalnih značilnosti. 
Svoje izkušnje je večkrat posredoval 
tako mladim osnovnošolcem pri turi-
stičnih nalogah kot tudi študentom 
turizma in pripravnikom.

Vse od ustanovitve TZGP leta 1990 
je bil vedno bil aktiven v njenih orga-
nih, večkrat pa jo je tudi uspešno 
zastopal na različnih zborih, sestan-
kih, srečanjih in v medijih. Hobič je 
aktiven in uspešen tudi v drugih pro-
stovoljskih organizacijah, še pose-
bej v Območnem združenju Rde-
čega križa Tolmin. Na zadnji volilni 
skupščini so mu zaupali drugi štirile-
ten mandat, medtem ko je pred 
predsedniško štiri leta opravljal pod-
predsedniško funkcijo. 

Že leta 2000 je Vojko Hobič za svo-
je neumorno delo v turizmu in na po-
dročju prostovoljstva prejel priznanje 
Občine Kobarid, kasneje pa zlati 
znak TZS z diplomo. Pisno priznanje 
TZS z zlatim znakom, ki ga je prejel 
letos, pa je zahvala za številne ure 
prostovoljnega dela, snovanja turi-
stičnih načrtov, prispevek k razvoju 
turizma ter spodbujanja mlajših kole-
gov in naslednikov, ki bodo hodili po 
njegovi poti.
Mojca Rutar, TZGP

SVET JE EN SAM, MI PA 
ENAKOVREDNI
Tolmin – Slovensko žensko dru-
štvo za mir v svetu je 1. in 2. maja 
priredilo dvodnevni izlet po dolini re-
ke Soče, na katerega so organiza-
torji povabili tudi prijatelje iz sose-
dnjih Avstrije in Italije. Namen sre-
čanj je narediti prve korake k spravi 
in miru med ljudmi na območju, kjer 
je nekdaj divjala vojna, in na ta način 
opozoriti ljudi, da lahko z ustvarjal-
nim in mirnim sodelovanjem med 
sosednjimi državami veliko pripomo-
rejo k odpravi zamer, ki izhajajo iz 
naše preteklosti. 

Ženska federacija za mir v svetu 
je sestavljena iz mešanih skupin, ki 
prihajajo iz celega sveta, v Sloveniji 
pa se je prvič pojavila leta 1996. 
Namen druženja, srečevanja in 
medsebojnega spoznavanja, ki po-
sledično prinaša tudi nove poglede 
na spravo med narodi, je tudi sode-
lovanje na mirovnih iniciativah 
žensk, ki opozarjajo na svoj pomen 
v današnji družbi. Cilj je povečati 
stopnjo zavedanja o vrednostih žensk 
in njihovem dostojanstvu, gre pa za 
obliko opozicije liku ženske kot tr-
žnega blaga, ki ga svet dandanes ta-
ko močno postavlja v ospredje. 

Na tej osnovi se gibanje osredotoča 
na tiste elemente človekove duhov-
ne preobrazbe, ki poskušajo iz pre-
teklih zamer s pomočjo srčne kultu-
re prenesti v srce sedanjosti nove 
poti dialoga med ljudmi. Te so lahko 
bistveno drugačne od obstoječih ali 
od tistih, ki so se pojavljale v prete-
klosti. Ravno zaradi tega so projekt 
izvedli v Posočju, kajti zgodovina te-
ga območja zagotovo zasluži spo-
štovanje do dogodkov, ki so se tukaj 
zgodili, in seveda tudi do ljudi, kate-
rih življenja so v začetku prejšnjega 

stoletja na tem mestu ugasnila.

Pot se je tako začela v Bovcu, na-
tančneje v trdnjavi Kluže, in se po-
časi pomikala proti Kobaridu, kjer 
so si udeleženci ogledali Kobariški 
muzej. Ob tem so se spomnili na 
vojne grozote, ki so pustile velike 
posledice v dušah ljudi in ki vplivajo 
na njihova življenja še danes. Še isti 
večer se je dogajanje preselilo v Tol-
min, kjer se je v prostorih krajevne 
skupnosti odvijal zaključni večer. 
Kulturno-družabni program z naslo-
vom Ženske – ustvarjalke miru sta 

MOSTOVE MIRU MED SLOVENIJO, ITALIJO IN AVSTRIJO gradijo tudi (od leve proti desni) 
Vida Kmetec, Renate Amesbauer iz Avstrije, Maria Gabriella Mieli iz Italije in predsednica 
društva Kristina Bačovnik.
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Ob~ina Tolmin

Iz ob~inskih uprav

Pri velikem obsegu dela je 
najpomembnej{e pozitivno 
razmi{ljanje

Maj je mesec, ko dogajanja prav 
zares nikjer ne manjka, Občina Tol-
min pa poleg tega praznuje tudi svoj 
praznik. Župan Uroš Brežan ima za-
to še nekoliko več obveznosti, tako 
da je bilo kar težko najti prost ter-
min. Zmotili smo ga nekega poznega 
popoldneva v njegovi pisarni, malo 
preden si je uspel vzeti čas za rekre-
acijo s svojimi nogometnimi kolegi. 

Letošnji občinski praznik je tretji v 
vašem mandatu. Kakšni so vaši ob-
čutki v primerjavi s prvima dve-
ma?

Od začetka je bilo kar naporno, 
ker nisem pričakoval toliko prireditev 
in tega, da mora biti župan na več 
krajih skoraj hkrati. Sedaj pa nekako 
že vem, kaj lahko pričakujem, zato 

proračuna. To so gradnja nove glas-
bene šole, ureditev ceste Tolmin–Ka-
mno, začetek gradnje čistilne napra-
ve v Podbrdu. Pomembno se mi zdi 
tudi prizadevanje za vzpostavitev ši-
rokopasovnih priključkov na podeže-
lju. Ta projekt snujemo skupaj z 
drugimi občinami v regiji. Treba pa 
bo tudi budno spremljati dogajanje v 
našem okolju. Če se bo zaradi gospo-
darske krize pokazala potreba, smo 
v proračunih za leto 2009 in 2010 
pustili nekaj manevrskega prostora, 
da bo imela občina v okviru rebalan-
sa proračuna in spremembe proraču-
na za leto 2010 možnost sprejeti tudi 
določene ukrepe za blažitev posledic 
gospodarske krize – tako na social-
nem kot tudi na gospodarskem po-
dročju. 

Kakšne so v občini Tolmin trenutno 
posledice gospodarske krize in ali 
ta že vpliva na delo vaše uprave 
oziroma občinske projekte?

Pogovarjamo se z direktorji večjih 
podjetij; vemo, kaj se dogaja v našem 

se bolje organiziram. S sodelavci si 
postavimo prioritete glede na to, ka-
teri dogodki so pomembnejši. Kljub 
temu menim, da je treba biti čim bolj 
prisoten in na ta način dati dogod-
kom širši pomen in priznanje ljudem, 
ki se trudijo s prireditvami. To se mi 
zdi zelo pomembno – ne le v okviru 
občinskega praznika in prireditev v 
maju, ampak tudi sicer.

29. maja boste podelili letošnja ob-
činska priznanja in nagrade. Ali ste 
zadovoljni z izbiro komisije?

Govoriti o občinskih priznanjih in 
nagradah je vedno nehvaležna tema, 
zato se v odločitve komisije in občin-
skega sveta ne bi spuščal. Mislim, da 
je komisija svoje delo opravila dobro, 
čeprav je občinski svet letos eno od 
njenih odločitev spremenil. Mogoče 
bi si želel, da bi imeli med občinski-
mi nagrajenci večjo vlogo gospodar-

Foto: osebni arhiv Uroša Brežana

Utrinki

Leto{nji dobitniki ob~inskih priznanj in nagrad Ob~ine Tolmin so Vera 
Clemente Koji} (naziv ~astne ob~anke), @upnija Vol~e z `upnikom Mila-
nom Sirkom in odgovorno iniciativno skupino za postavitev novega 
kri`evega pota na Mengore ter Marjan Klavora (plaketi), Majda Maglica, 
Rafaela Dolenc in Jo`e Me`nar (priznanja), Kulturno dru{tvo Folklorna 
skupina Razor in Turisti~no dru{tvo Most na So~i (vsako prejme polovi-
co denarne nagrade). Nagrajence bomo predstavili v prihodnji {tevilki 
EPIcentra.

bosta morala v prihodnje razmisliti 
tako komisija kot občinski svet, ki te 
odločitve sprejema. Se pa nagrade 
podeljujejo vsako leto, tako da je do-
volj priložnosti, da se spomnimo lju-
di, ki so pustili pomemben pečat v 
življenju naše občine. Vsekakor pa 
vsem nagrajencem iskreno čestitam 
in se jim zahvaljujem za opravljeno 
delo in njihov prispevek.

Kateri projekti vas bodo letos naj-
bolj zaposlovali?

Največ truda bo potrebnega pri 
sprejemanju Občinskega prostorskega 
načrta, ki je temeljni razvojni doku-
ment občine. Zaključili bomo s po-
stopkom vračanja vlaganj v telefonijo, 
ki je administrativno in časovno zelo 
zahteven. Veliko dela bo z večjimi 
projekti, ki smo jih sprejeli v okviru 

okolju. Število brezposelnih se je v 
zadnjem času bistveno povečalo. V 
kratkem načrtujemo sestanek z insti-
tucijami, ki pokrivajo socialno sfero 
– torej Zavod RS za zaposlovanje, 
Center za socialno delo, Rdeči križ, 
Karitas – tako da bomo najprej po-
skušali pridobiti potrebne informaci-
je, potem pa bomo lahko skupaj in 
koordinirano načrtovali ukrepe. Za-
enkrat na prihodkovni strani občin-
skega proračuna tega vpliva krize še 
ne čutimo, a se zavedam, da smo vsi 
v eni državi in da se bo prej ali slej 
kriza dotaknila tudi občin. Biti mo-
ramo pripravljeni tako z določenimi 
ukrepi za blažitev socialne stiske kot 
tudi na to, da se nam bodo znižali 
proračunski prihodki in se bomo mo-
rali v prihodnosti kakšnemu projektu 

stveniki in podjetniki, ki so zagotovo 
pomemben člen v razvoju naše obči-
ne. Nisem niti pristaš javnega tehta-
nja zaslug na občinskem svetu, saj s 
tem, hočemo ali ne, razvrednotimo 
nagrado, ki jo podeljujemo. A o tem 

vodili Vida Kmetec in predsednica 
društva Kristina Bačovnik, spre-
mljali pa sta ju tudi predstavnici itali-
janskega in avstrijskega društva Ma-
ria Gabriella Mieli in Renate 
Amesbauer. Program je spremljal 
mednarodni glasbeni dogodek –
predstavniki vseh treh držav so do-
gajanje popestrili z napevi ljudskih in 
domovinskih pesmi, ki s seboj nosi-
jo globljo sporočilno vrednost. Naj-
večji učinek tega večera je imel 
“obred posestrenja” Slovenk, Av-
strijk in Italijank, katerega simbolični 
pomen je objeti sočloveka in na ma-
terinski način povezati vse družine 
ter tako ustvariti atmosfero, v kateri 
bodo lahko naši otroci rasli v svetu, 
kjer meje ne bodo več pomembne, 
kjer se bodo ljudje medsebojno 
spoštovali in uživali v razlikah, iz ka-
terih se je mogoče (namesto sovra-
žiti) veliko naučiti. 

Kot pravi Bačovnikova, so skozi ce-
lotno potovanje od Bovca do Tolmi-
na navzoči začutili tisto pravo iniciati-
vo, kar pomeni, da je bil cilj progra-
ma dosežen. Pri vsaki spremembi, 
bodisi duhovni, kulturni, ekonomski 
ali politični, sta najbolj pomembna 
posameznik in njegov doprinos k 
skupnemu, ljudskemu življenju. Kot 
vemo, se vsakršni premiki zgodijo z 

majhnimi koraki, ki kasneje prerase-
jo v nekaj večjega in se tako širijo 
tja, kjer jih ljudje sprejemajo z odpr-
tim srcem. In ravno ta globlji pomen 
“obreda posestrenja” nosi s seboj ti-
sto, kar predstavlja osnovno smerni-
co tega projekta: ustvarjati globoke 
prijateljske vezi, s katerimi želijo 
evropske ženske prevzeti hitrejšo 
iniciativo za rešitev preteklih zamer 
in tako kar najučinkoviteje ustvariti 
nove pogoje za boljšo prihodnost 
naših rodov, ki so odvisni od tega, 
kar bomo mi naredili v sedanjosti. 
Kot se je pot začela ob reki Soči, se 
je naslednji dan tam tudi končala, in 
sicer z vožnjo z ladjico po jezeru na 
Mostu na Soči. S tem simbolično 
nakazuje na globoko povezanost 
vsega sveta, ki je en sam, kot smo 
tudi vsi ljudje le ljudje ter kot taki po-
polnoma enakovredni in en druge-
mu enaki. Dokler se tega ne bomo 
zavedali vsi, bomo med seboj še na-
prej ustvarjali razlike, ki nas vodijo le 
v prepad – pozabimo na zamere in 
maščevanja, stopimo skupaj in so-
delujmo, saj bomo le tako lahko 
ustvarili primeren prostor za naš ra-
zvoj in posledično za razvoj priho-
dnjih generacij. Ne puščajmo za se-
boj sovraštva, ampak ljubezen.
Besedilo in foto: Damjana Teodorović
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odpovedati oziroma se zadolžiti, da 
ga bomo lahko izvedli. 

Se vam zdi, da Tolminska možnosti 
na katerem od področij ne izkori-
šča dovolj? Kje je še skrita rezer-
va?

Mislim, da je razvojna priložnost 
Tolminske vsekakor turizem, zato bo 
v prihodnosti treba z vsemi, ki dela-
jo na tem področju – s turističnimi 
ponudniki, z Lokalno turistično or-
ganizacijo Sotočje, s turističnimi 
društvi in z njihovo zvezo, pa tudi s 
Slovensko turistično organizacijo – 
poskušati narediti nek preboj. V okvi-
ru nastajajoče strategije turizma bo 
vsekakor treba opredeliti prioritete, v 
katere bomo nato skupaj zagrizli in 
jih poskušali uresničiti. Če imaš oko-
li sebe privlačno okolje, mora biti po 
mojem mnenju to v enaki meri pri-
vlačno tudi za domačine, zato je viš-
ja tudi kvaliteta njihovega življenja. 
Z dodanimi še drugimi pogoji, kot so 
stanovanja in službe, ki jim bomo 
morali v prihodnje tudi še posvečati 
pozornost, bomo lahko zgradili atrak-
tivno okolje. 

Torej se strinjate, da brez ustreznih 
delovnih mest in stanovanj odliva 
mladega izobraženega kadra tako 
iz občine Tolmin kot iz Posočja ne 
bo mogoče ustaviti? Kaj lahko stori 
občina?

Seveda. Na področju stanovanjske 
problematike smo sedaj pred dvema 
projektoma, za katera upam, da bo-
sta zaživela. Dva investitorja sta dala 
vlogi za gradbeno dovoljenje za gra-
dnjo večstanovanjskih objektov v 
Tolminu – eden na Kosovelovi in dru-
gi na Lavričevi ulici. Z njuno izvedbo 
bi občina gotovo veliko pridobila, 
zato upam, da se bo pokazalo, da je 
trg v Tolminu sposoben reševati sta-
novanjsko problematiko. Če ta dva 
projekta ne bosta zaživela, pa bo tre-
ba na tem področju iskati druge re-
šitve. 

Večkrat slišimo opazke nekaterih 
občanov, da se nič ne dogaja, da 
vse stoji ipd. Kako to komentirate?

Prvič je seveda to stvar posamezni-
kove perspektive, drugič pa … Tisti, 
ki tako pravijo, so ponavadi tudi tisti, 
ki, kadar se kaj dogaja, hitro ugoto-
vijo, da je to narobe, da bi bilo treba 
drugače … Včasih človeka prešine, 
da je najbolje nič narediti, ker je po-
tem najmanj problemov. Take misli 
hitro preženem. Za nergače in tiste, 
ki puščajo anonimne komentarje na 
raznih forumih, se enostavno ne me-

nim. Vedno sem na voljo za kon-
struktivno kritiko in dobre predloge 
podprem, če se le da. Večina takšnih 
opazk žal ni konstruktivnih in v ni-
čemer ne prispeva k iskanju rešitev. 
Drugače pa sem zadovoljen z opra-
vljenim delom v zadnjih dveh letih, 
čaka nas še veliko nalog do konca 
mandata, dela pa nam ne bo zmanj-
kalo niti potem. 

Še za konec … Kakšne so vaše želje 
občanom in občankam občine Tol-
min ob letošnjem občinskem pra-
zniku?

Čestitam vsem občankam in obča-
nom ob občinskem prazniku. Želim 
jim, naj bodo pozitivni in s svojimi 
idejami poskušajo prispevati k temu, 
da se v našem okolju zgodi čim več 
pozitivnih premikov. 

Pa se vam zdi, da so Tolminci po 
duši še vedno puntarji?

Ko grem na nogometno tekmo 
Puntarjev, se mi že zdi tako (smeh). 
Tudi sicer je puntarski duh še vedno 
prisoten, a nam bi kakšna dodatna 
doza gotovo prišla zelo prav. V dana-
šnjih časih je namreč treba imeti v 
sebi veliko uporniškega duha, če ho-
češ kaj premakniti. 
Pogovor pripravila: Špela Kranjc

Sprejeli so prora~una za 
2009 in 2010

Občinski svet Občine Tolmin je 
konec marca sprejel ne le proračun 
za letošnje leto, ampak tudi za leto 
2010. Čeprav se rebalansom zaradi 
slabih gospodarskih razmer verjetno 
ne bo mogoče izogniti, na občini me-
nijo, da jim bo sprejetje proračunov 
za dve leti olajšalo izvedbo najpo-
membnejših investicij.

Letošnji proračun načrtuje dobrih 
12 milijonov evrov prihodkov in oko-
li 13,1 milijona evrov odhodkov, pro-
računski primanjkljaj v višini dober 
milijon evrov pa bo zahteval zadol-
ževanje. Med največja investicijska 
vlaganja gotovo sodi izgradnja glas-
bene šole v Tolminu, ki bo rešila 
dolgoletno prostorsko stisko mladih 
glasbenikov. Več kot 1,8 milijona ev-
rov vreden triletni projekt, za katere-
ga je letos namenjenih 870.000 evrov, 
v letu 2010 pa 455.000 evrov, se bo 
prihodnje leto tudi končal, selitev pa 
lahko po optimističnih napovedih 
pričakujemo že z začetkom šolskega 
leta 2009/2010. Letos se zaključujejo 
dela na levem bregu Soče na cesti 
Tolmin–Kamno, za katera je občina 
pridobila tudi evropska sredstva. Za 
približno milijon evrov vredno inve-

sticijo je v letošnjem proračunu na-
menjenih okoli 640.000 evrov, večino 
pa bodo pokrili z državnim oziroma 
evropskim denarjem. 

“Na komunalnem področju sta po-
membnejši investiciji v čistilno napra-
vo v Podbrdu, ki jo začenjamo letos 
in končujemo v letu 2010, ter ureditev 
vodovoda v Drobočnik v letu 2010,” 
je prioritete na omenjenem področju 
pojasnil župan Uroš Brežan. Pred-
vsem v največjem kraju v Baški gra-
pi, ki je praktično edini izmed večjih 
v tolminski občini brez čistilne na-
prave, so gradbena dela v zadnjem 
času nekaj povsem običajnega. Pod-
brdčani sicer še vedno čakajo na od-
prtje zdravstvene postaje na novi 
lokaciji ob poti na železniško posta-
jo, ki je bila načrtovana za prvo po-
lovico letošnjega leta, gradbena dela 
pa bi morala biti končana že lani je-
seni. Kot smo že pisali v EPIcentru, 
je prišlo do zamude pri obnovi stav-
be, ki jo financira občina, kar pa 
pravzaprav ni vplivalo na selitev splo-
šne in zobozdravstvene ambulante 
ter lekarne, saj Zdravstveni dom Tol-
min zaradi investicije v Zdravstveno 
postajo Kobarid ne bi mogel pravo-
časno opremiti prostorov v Podbrdu. 
Nekaj sivih las je občini povzročila 

Utrinki

EKOPRAZNIK TOKRAT 
SEDMI^
Tolmin – Združenje ekoloških 
kmetov Severne Primorske je v 
sodelovanju z Občino Tolmin, Tu-
ristično zvezo Gornjega Posočja 
(TZGP) in Posoškim razvojnim 
centrom (PRC) 9. maja organiziralo 
7. EKOpraznik. 

Ekologija, ekološko, bio, zdravo in 
naravno so besede, ki jih slišimo ve-
dno pogosteje. Ko sem se pred 
kratkim peljal iz službe proti domu, 
je pred menoj vozil tovornjak s po-
nudbo zamrznjene hrane, na kate-
rem je na veliko pisalo “Zamrznjeno 
je zdravo”. Skratka, ljudje si izmisli-
jo prav vse, da bi pritegnili kupca, 
danes pa si pri tem najpogosteje po-
magajo prav z zgoraj naštetimi bese-
dami. Uporaba teh besed za pridel-
ke in izdelke, ki nimajo z njimi nič 
skupnega, je pravno sporna. Država 
ne ukrepa, nekatere nevladne orga-
nizacije pa se kljub temu zavedamo 
problematike zavajanja potrošnikov. 
Vsekakor smo ravno potrošniki tisti, 
ki bi se morali zavedati, da se pod 
krinko lepih besed lahko skriva čisto 
nekaj drugega. Na tiste, ki tovrstne 
izdelke resnično pridelujejo, pa ma-

KAJ JE EKO, BIO, NARAVNO IN ZDRAVO? Eden od razlogov za EKOpraznik je tudi opozarjanje 
na vedno pogostejše zavajanje potrošnikov, ki se ga v želji po čim večjem zaslužku poslužujejo 
trgovci.

nipulacije “sposobnih” trgovcev, me-
čejo slabo luč, saj potrošnik naza-
dnje vse vrže v isti koš. 

Tudi takšna manipulacija je eden od 
razlogov, da se v Tolminu vsako leto 
na EKOprazniku srečamo ekološki 
zanesenjaki, obenem pa je dogodek 
edinstvena priložnost za ozavešče-
valne akcije. Letošnji je s tega vidika 
resnično uspel. Povabilu so se od-
zvale številne osnovne šole in vrtci – 

pripravili so spremljevalne delavnice 
ter pokazali, s kakšnimi temami se 
ukvarjajo. Sodeč po videnem, so na 
pravi poti in s takim mišljenjem bo-
mo zagotovo bistveno pripomogli k 
ozaveščanju ljudi in ohranjanju na-
šega planeta. 7. EKOpraznik smo 
organizirali v tesnem sodelovanju s 
TZGP, ki prav tako spodbuja prebi-
valce k ohranjanju okolja in naših 
tradicionalnih vrednot. Prireditev je 
obiskalo veliko ljudi, zelo zadovoljni 
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tamkajšnja osnovna šola, saj je bilo 
pozimi nujno izvesti popravilo na 
sistemu ogrevanja, kar je povišalo 
znesek, namenjen za investicijsko 
vzdrževanje osnovnih šol. Mirne živ-
ce pa bodo potrebovali vozniki jekle-
nih konjičkov, saj bo cesta skozi kraj 
kaj kmalu spet polna gradbenih stro-
jev. Za obsežna dela, skupno ocenje-

na na skoraj 1,5 milijona evrov, je 
občina letos namenila 200.000 evrov, 
v proračunu za leto 2010 pa 730.000 
evrov, čeprav je bil sprva predlagan 
znesek za 170.000 evrov višji. Ureja-
nje kanalizacije, vodovoda, pločnikov 
in javne razsvetljave namreč poteka 
sočasno z obnovo ceste, ki je v do-
meni države, pri izvedbi del pa pri-

haja do zamika. Občina je zato del 
denarja, sprva načrtovanega za leto 
2010, prenesla v 2011. 

V prihodnjem letu občina primanj-
kljaja ne načrtuje, saj naj bi se v bla-
gajno steklo nekaj več kot 11 milijonov 
evrov, odhodkov naj bi bilo za slabih 
100.000 evrov manj, razliko pa bi na-
menili vračilu kredita. Od investicij v 
prihajajočem letu velja poleg tistih, ki 
potekajo več let, izpostaviti prepotreb-
no obnovo ceste Hudajužna–Obloke 
ter že omenjeni vodovod v Droboč-
niku, ki bo “težak” 400.000 evrov. Pri 
sprejemanju proračuna pa niso poza-
bili niti na podobo občinskega sredi-
šča. Zaključujejo se dela v parku, 
prihodnje leto pa se bo našel denar 
tudi za ureditev trga pred pošto.
Besedilo in foto: Jerneja Kos

Brunov drevored in 
Pre{ernova ulica bosta 
morala po~akati

Potem ko so po javni razgrnitvi 
načrtov za ureditev drugega dela 
Brunovega drevoreda in Prešernove 
ulice v Tolminu 18. marca v sklopu 
Sredinih večerov Krajevne skupnosti 
Tolmin opravili še javno obravnavo 
načrtov, te na Občini Tolmin sedaj 
popravljajo. Ker so bile pripombe 

občanov smotrne, bodo upoštevali 
večinoma vse. Izvedba načrtov naj bi 
zaradi pomanjkanja proračunskega 
denarja prišla na vrsto šele po letu 
2010. “Načrte smo izdelali le napol, 
saj smo se odločili, da jih bomo kon-
čali po tistem, ko jih bodo videli ob-
čani. Načrti za drugi del Brunovega 
drevoreda so bili bolj dodelani, saj 
smo polovico ulice že uredili, pa tudi 
lažja je, medtem ko bo rešitev za ož-
jo Prešernovo ulico težje najti,” poja-
snjuje vodja oddelka za okolje in 
prostor mag. Miran Drole. 

Nadaljevanje Brunovega drevoreda 
od spomenika Brunu Morettiju in 
Albinu Rejcu do ovinka pod Kozlo-
vim robom na koncu Petelinca bo 
spominjalo na prvo polovico ulice, ki 
so jo obnovili lani. Drole je povedal, 
da bodo uporabljali iste materiale, 
podobna bo javna razsvetljava, prav 
tako bodo ob cesti uredili parkirna 
mesta in namestili klopi, do Petelinca 
načrtujejo pločnik na obeh straneh 
ceste, vendar zaradi lastniških razme-
rij še ni jasno, ali bo njegova izvedba 
mogoča, od Petelinca do vznožja Ko-
zlovega roba pa bodo pločnik uredi-
li le na zgornji strani ceste. Upošte-
vali so namreč, da večina pešcev ta 
del ceste uporablja zaradi obiska tol-

UREJANJE KANALIZACIJE, VODOVODA, PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE V PODBR-
DU poteka sočasno z obnovo ceste, ki jo izvaja država. Lani so se delavci zadrževali pri nekdanji 
tovarni Bača, očitno pa ni šlo vse po načrtih, saj so Podbrdčani poleg obnovljenega cestišča 
dobili še izvir vode. Vozniki so se mu izogibali kar nekaj mesecev, “presahnil” pa je v začetku 
maja. Letos je načrtovana obnova ceste v dolžini 630 metrov.

pa so bili tudi vsi sodelujoči. 16 eko-
loških kmetij iz cele Slovenije in za-
mejstva je ponujalo pester izbor eko-
loških pridelkov in izdelkov. Spre-
mljevalni program je bil raznolik, saj 
so se poleg osnovnih šol in vrtcev 
predstavili tudi člani Društva rejcev 
drobnice Zgornjega Posočja, tu-
ristične kmetije z območja Zgornje-
ga Posočja, skupina Od ovce do 
izdelka iz Bovca, društvo Ajda Po-
sočje, študijski krožek PRC-ja pa je 
v goste povabil izvajalce projekta 
Nomadska šola, ki se ukvarjajo s 
promocijo pravične trgovine oziroma 
etično potrošnjo.

Če se niste uspeli udeležiti letošnje-
ga EKOpraznika, naj vas spomnim, 
da se na tolminskem Mestnem trgu 
vsako leto dobimo prvo soboto po 
prvomajskih praznikih. V Združenju 
ekoloških kmetov Severne Primor-
ske smo aktivni na področju ekolo-
škega kmetijstva, zavedamo se pro-
blematike v katero smo ljudje pahnili 
svet, zato poskušamo delovati tudi 
širše. Ekologija mora biti prihodnost, 
od nas je odvisen jutrišnji dan. 
Besedilo in foto: Peter Domevšček, 
Združenje ekoloških kmetov Severne 
Primorske in PRC

ZASLU@NA ANDRAGOGA 
MED ^ASTNIMI ^LANI 
DRU[TVA
Ljubljana – Andragoško društvo 
Slovenije (ADS) za svoje častne 
člane imenuje tiste, ki so zaslužni za 
razvoj društva ali pa izobraževanja 
odraslih in andragogike. Med štirimi 
novimi častnimi člani, ki so jih v dru-
štvu nazadnje dodali dosedanjim sta 
tudi tolminska andragoginja Mirjam 
Sattler Perovič in dr. Peter Ven-
celj, Kranjčan s koreninami v Zgor-
njem Posočju. Nazive so podelili na 
skupščini društva, nove častne čla-
ne pa posebej predstavili v svojem 
strokovnem glasilu Novičke.

Mirjam Sattler Perovič je po mnenju 
članov Skupščine ADS “zgled za to, 
kako naj andragog deluje v lokal-
nem okolju”. Kot ustanoviteljica 
Agencije Tolminska je Perovičeva 
v njej povezala dejavnosti, ki so po-
membne tako za razvoj Tolmina kot 
tudi njegove širše okolice. Agencija 
Tolminska je bila turistična agencija 
in zasebna ustanova za izobraževa-
nje odraslih, pridobljena koncesija 
pa ji je omogočala še izvajanje sre-
dnješolskih izobraževalnih progra-
mov za gostinske, turistične in eko-

nomske poklice. Sedaj upokojena 
Perovičeva je organizirala tudi mno-
go študijskih krožkov, v projektih pa 
so se z izobraževanjem odraslih po-
vezovale različne dejavnosti – kultu-
ra, etnologija, turizem in gostinstvo. 
Skupno je bilo v programe Agencije 
Tolminska vključenih približno 1.300 
odraslih, lahko preberemo v Novič-
kah. Mirjam Sattler Perovič je leta 
1995 prejela tudi nagrado RS za 
področje šolstva, in sicer za življenj-
sko delo v vzgoji in izobraževanju.

Z vrsto sistemskih ukrepov je na po-
spešitev razvoja izobraževanja odra-
slih v Sloveniji odločilno vplival dr. 
Peter Vencelj, minister za šolstvo in 
šport v prvi slovenski vladi. V uteme-
ljitvi so zapisali, da je v prvih letih po 
osamosvojitvi mnogo prispeval k 
ustanovitvi sektorja za izobraževanje 
odraslih na svojem ministrstvu in An-
dragoškega centra Slovenije, za-
četku samostojnega visokošolskega 
študija andragogike na ljubljanski fi-
lozofski fakulteti ter se zavzel za 
odobritev proračunskih sredstev za 
izobraževanje odraslih. Kot matema-
tik in fizik je bil raziskovalec in redni 
profesor na ljubljanski fakulteti za 
naravoslovje in tehnologijo, po upo-

kojitvi pa je pod okriljem Društva 
Slovenski katoliški izobraženci 
razvijal izobraževanje odraslih v za-
vodu Socialna akademija.
Špela Kranjc

NA OGLED 190-LETNA 
ZGODOVINA OSNOVNE [OLE 
MOST NA SO^I
Tolmin – V Tolminskem muzeju je 
bila v maju na ogled priložnostna 
razstava, posvečena osnovni šoli na 
Mostu na Soči. Pripravili so jo učen-
ci in učitelji OŠ Dušana Muniha 
Most na Soči ob letošnji 190-letni-
ci šole in 50. obletnici začetka “po-
polne” osnovne šole. Razstavo Zgo-
dovina šole so odprli 23. aprila. Na 
otvoritvi, ki je zaradi velikega obiska 
potekala kar na Mestnem trgu pred 
muzejsko stavbo, so z glasbenim in 
literarnim vložkom nastopili mostar-
ski osnovnošolci. 

Ravnatelj Branko Loncner je v svo-
jem nagovoru poudaril, da se je že 
pred desetletjem med zaposlenimi 
na šoli rodila ideja, da zapišejo bo-
gato zgodovino šole, da bo vsem, 
predvsem pa zanamcem, trajen ka-
žipot, spomin in opomin na ustvarjal-
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minskega gradu, obenem pa so na 
zemljišču nad Petelincem predvidene 
nove hiše. Ob rekonstrukciji vodovo-
da in kanalizacije v drugem delu 
Brunovega drevoreda bodo uredili 
tudi novo napeljavo za bodoče hiše 
nad cesto. “Pomembno je, da bo ve-
čina dreves ostala, padla pa bodo le 
najnujnejša,” poudarja Drole. Na 
koncu Petelinca ob vznožju Kozlove-
ga roba načrti predvidevajo ureditev 
manjšega parkirišča za obiskovalce, 
v ovinku pa bodo s cestnim otokom 
poskrbeli za umirjanje prometa. Ker 
je občina lastnica zemljišča na Pete-
lincu, na katerem je sedaj transfor-
matorska postaja, razmišljajo, da bi 
na njem uredili tudi otroško igrišče.

Na Prešernovi ulici je zaradi vrtca 
in zdravstvenega doma, v kratkem pa 
bo tu tudi glasbena šola, sicer veliko 
ljudi, vendar je preozka, da bi lahko 
pločnik uredili na obeh straneh ceste. 
“Ker smo želeli povečati preglednost, 
smo v načrtih zmanjšali število par-
kirnih mest, vendar zaradi pripomb 
ljudi to sedaj popravljamo. Omejili 
smo število prehodov za pešce, ki pa 
ostanejo z vseh stranskih ulic, nov 
prehod bo med zdravstvenim domom 
in vrtcem ter na novo bomo uredili 

pločnik na strani zdravstvenega do-
ma,” našteva Drole. Dodaja, da so 
zaenkrat načrte najbolj temeljito 
uskladili s pristojnimi v tolminskem 
vrtcu, po upoštevanju pripomb obča-
nov pa jih bodo predstavili še drugim 
inštitucijam, na katere bo obnova 
celotne ulice vplivala.
Špela Kranjc

Pri obnovi ceste skozi 
Klav`e se je zapletlo

Obnova ozke ceste skozi Baško 
grapo na pol kilometra dolgem odse-
ku v Klavžah se je začela lani poleti, 
pred dobrim mesecem pa so doma-
čini na zboru krajanov izrazili ogor-
čenje nad potekom del. Zmotil jih je 
predvsem načrtovani novi oziroma 
obnovljeni most čez potok Sopoto.

Po njihovem mnenju je namreč ta 
načrtovan preblizu stanovanjski hiši, 
čeprav obstaja možnost za postavitev 
mostu dolvodno, saj je po porušitvi 
starejše hiše dovolj prostora in tam v 
času gradbenih del že stoji začasen 
nasip. Krajani so nezadovoljni tudi z 
opornimi zidovi od cesti. Veliki be-
tonski zidovi naj bi kazili podobo 
vasi, zato so zahtevali, da jih obloži-
jo s kamnom. Zbora krajanov, na 

katerem so zagrozili celo z zaporo 
ceste, se je udeležil tudi tolminski 
župan Uroš Brežan. Kot nam je po-
jasnil, si je občina – čeprav gre v tem 
primeru za državno cesto – prizade-
vala, da bi prišlo do rešitve spora.

Zgodba je na drugi strani nekoliko 
drugačna, saj se investitor Direkcija 
RS za ceste (DRSC) z mnenjem kra-
janov ne strinja. Zavračajo očitek, da 
cesta po novem “sili” v stanovanjsko 
hišo, in dodajajo, da se v skladu s 
projektom obnove “rob vozišča ne 
približa objektu in ostaja na isti raz-
dalji”. Glede betonskih zidov poja-
snjujejo, da so na terenu izvedli ge-

ološko mehanske meritve ter se na 
podlagi rezultatov odločili za armira-
nobetonske zidove. “Direkcija je za 
projektno dokumentacijo pridobila 
vsa soglasja, vključno s soglasjem 
Krajevne skupnosti Kneža, ki ni ta-
krat izrazila zahteve po kamniti oblo-
gi zidov,” še dodajajo. Do soglasja je 
prišlo sicer že pred leti, domačini pa 
so praktično šele tik pred končanjem 
del uvideli, da z obnovo ni vse tako, 
kot bi moralo biti.

Glavnina del se je do sredine maja 
že zaključila, rok za končanje dobre-
ga 1,3 milijona vrednega projekta pa 
se bo zaradi nezadovoljnih krajanov 

RAZPIS ZA POMO^I V KMETIJSTVU
Ob~ina Tolmin obve{~a, da je 8. maja v Uradnem listu RS objavila Javni 
razpis o dodeljevanju pomo~i za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
pode`elja v ob~ini Tolmin v letu 2009. Besedilo razpisa in razpisni obrazci 
so objavljeni na spletni strani ob~ine www.tolmin.si. Vloge sprejemajo do 
1. junija do 12. ure, pri ~emer velja ~as dospetja vloge.

KRAJANI KLAVŽ SO Z OBNOVO CESTE NEZADOVOLJNI – pri izvedbi jih je presenetila loka-
cija gradnje novega mostu na mestu starega tik ob stanovanjski hiši, čeprav je po rušenju stare-
ga objekta dolvodno, kjer v času gradbenih del stoji nasip, zanj dovolj prostora. Foto: Martina 
Kenda

nost, pogum, predanost, ponos, 
upor in uspehe, ki so jih dosegli 
učenci in učitelji v mostarskem šol-
skem okolišu. “Zadovoljen sem, da 
se ta ideja letos uresničuje,” je po-
vedal in dodal, da zadovoljstvo gradi 
na sedanjem učiteljskem zboru, 
učencih, starših in krajanih, ki so 
zbirali gradivo. Učitelji so se pod 
vodstvom profesorice zgodovine in 
geografije Marjane Barbič lotili pro-
jekta, ki je glede na bogato zgodovi-
no šole izredno zahteven. Razisko-
vanje jih je vodilo daleč v preteklost, 
tudi v prelomno leto 1869, ko je av-
strijski državni osnovnošolski zakon 
uvedel osemletno OŠ.

Način delovanja šole je po Loncner-
jevih besedah podrejen osnovnemu 
načelu – svobodi: “Ta pa prinaša od-
govornost. Svoboda in odgovornost 
botrujeta vrsti ustvarjalnosti; če 
učiteljev ni strah in imajo podporo 
vodstva, je, ko so poleg še učenci, 
starši in krajani, rezultat neizbe-

žen.” Razstava Zgodovina šole v 
Tolminskem muzeju je prvi rezultat 
prizadevanja vseh zaposlenih, učen-
cev, staršev in krajanov, izid zborni-
ka pa lahko pričakujemo že jeseni. 

Na vprašanje, kdo vse je pisal zgo-
dovino šole na Mostu na Soči v pre-
teklih 190 letih, ravnatelj Loncner 
odgovarja: “Vsak učenec, učitelj, 
vsak delavec piše zgodovino šole. 

V njej pustijo delček svoje osebno-
sti in s svojimi dejavnostmi izobli-
kujejo šolo takšno, kakršna je. Šo-
la pa se vtisne v spomin vsakega 
posameznika, je večni spomin na 
mladost in vedno prijetna pogovor-
na tema. Le želimo si lahko, da bi 
mladi zapuščali šolo z občutki pri-
jaznosti in sprejetosti.”
Besedilo in foto: Špela Mrak

KAKO DO SVETOVNEGA 
SPLETA?
Tolmin – Širokopasovni dostop od 
svetovnega spleta v današnjem času 
ne pomeni zgolj višjega standarda, 
ampak postaja nuja tudi v vsakda-
njem življenju. Če prebivalci večjih 
mest v Sloveniji lahko izbirajo med 
različnimi ponudniki in paketi ter 
svojo odločitev sprejmejo na podlagi 
cene in kakovosti ponudbe, pa se 
za nekatere potencialne naročnike v 

ZGODOVINA ŠOLE – Tako preprosto so poimenovali razstavo ob letošnji 190-letnici šole in 50. 
obletnici začetka “popolne” osnovne šole na Mostu na Soči. Razstava je rezultat prizadevanja 
vseh zaposlenih, učencev, staršev in krajanov, jeseni pa lahko pričakujemo še izid zbornika.
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verjetno nekoliko podaljšal. Sestanek 
med krajani in DRSC, na katerem 
bodo poskušali najti skupen jezik, je 
bil napovedan sredi maja, vendar do 
zaključka redakcije datum še ni bil 
povsem gotov.
Jerneja Kos

Nedokon~an tolminski park 
je `e za`ivel

Čeprav naj bi izvajalci z deli v par-
ku ob tolminski cerkvi zaključili ko-
nec maja, je v njem predvsem ob 
lepem spomladanskem vremenu pre-
cej živahno. Zaenkrat so urejene po-
ti s kamnitimi robniki, ki prepreču-
jejo širjenje peska na travnate povr-
šine, postavljeni so koši za odpadke 

razsvetljava. Zadnja faza ureditve 
parka bo postavitev otroških igral, ki 
se bodo pridružila peskovniku. 
Besedilo in foto: Špela Kranjc

[portna priznanja in 
nagrade k najuspe{nej{im

V Občinski športni zvezi (OŠZ) 
Tolmin in Zavodu za šport (ZŠ) Ob-
čine Tolmin so 31. marca podelili 
priznanja in nagrade športnikom in 
športnicam, ki so v minulem letu na 
tekmovanjih dosegli najboljše rezul-
tate, tako kot vsako leto pa so se 
spomnili tudi nekaterih nepogrešlji-
vih športnih delavcev.

Izvršni odbor OŠZ Tolmin je na 
podlagi pravilnika odločil, da za v 
lanskem letu dosežene rezultate po-
deli skupno 47 priznanj. Med naj-
mlajše nagrajence so razdelili 16 
bronastih znakov, ki so jih prejeli 
Ana Florjančič, Miha Grahelj in Vi-
ne Pirih (vsi Karate klub Soča), Ta-
dej Sotenšek (Ribiška družina (RD) 
Tolmin – Sekcija kasting), Nina Jan 
(Smučarski klub Matajur), Blaž Bo-
žič in Matej Cencič (oba Košarkarski 
klub Tolmin), Jure Šuligoj (Smučar-
sko skakalni klub (SSK) Ponikve), 
ekipa dečkov do 14 let Košarkarske-
ga kluba Tolmin, najmlajša ekipa 
kate ter ekipa kate malčic in mlajših 
deklic iz Karate kluba Soča, Zala 
Kuštrin, Kati Florjančič in Tanja 
Grahelj (vse Karate klub Soča), mlaj-
še kadetinje Karate kluba Posočje in 
Demi Finc (Karate klub Posočje). 
Osem srebrnih znakov so prejeli Lu-
ka Cimprič, Kevin Podreka, Tjaša 
Gabršček, Andrej Valentinčič in Fi-
tim Zabeli (vsi Karate klub Goryu), 
Gašper Jug (Lokostrelski klub (LK) 
Tolmin), malčki Karate kluba Posočje 
in mladinci Šahovskega društva (ŠD) 
Hidria AET Tolmin. S svojimi špor-
tnimi rezultati v letu 2008 so si deset 
zlatih znakov prislužili Jaka Hvala 
(SSK Ponikve), Kristjan Čujec, An-
drej Rutar, Gaj Rosič in Aljaž La-
harnar (vsi KMN Puntar Casino Sa-
fir), članska ekipa Košarkarskega 
kluba Tolmin, padalska članska ekipa 
Društva za prosto letenje (DPL) Po-
sočje, članska ekipa Nogometnega 
kluba (NK) Tolmin ter ekipi do 21 
in do 17 let iz KMN Puntar Casino 
Safir. Bronasti kipec so podelili trem 
posameznikom in trem ekipam, pre-
jeli pa so ga Edita Gashi (Atletsko 
društvo (AD) Posočje), Maksi Mu-
znik (LK Most na Soči) in Stanislav 
Galovec (DPL Posočje) ter članska 
ekipa zmajarjev DPL Posočje, člani 

KMN Puntar Casino Safir in članice 
ŠD AET Tolmin. Srebrni kipec je šel 
v roke Valeriji Mrak (AD Posočje) 
za 40. mesto na evropskem prven-
stvu v gorskem teku in Tomu Soten-
šku (RD Tolmin – Sekcija kasting) za 
37. mesto na evropskem prvenstvu v 
disciplini obtežilnik cilj, edini zlati 
kipec pa si je za dosežen svetovni 
rekord v hitrostnih preletih v triko-
tniku 50 km prislužil padalec Sergej 
Čujec (DPL Posočje). 

Podelili so tudi tri plakete, s kate-
rimi lahko tolminska OŠZ nagradi 
trenerja ali drugega športnega delav-
ca za posamezne dosežke oziroma 
dolgoletno delo na področju športa 
in rekreacije v občini. Tokrat so se 
med dobitnike vpisali Marina Fili, 
Zoran Vasiljević in Stojan Maurič. 
Najvišji častni naslov, ki ga izvršni 
odbor zveze podeljuje le za izjemne 
dosežke oziroma izjemno dolgoletno 
delo v športu, je naziv zaslužni špor-
tni delavec. Tokrat so se člani odbo-
ra odločili, da naziv zaslužni športni 
delavec podelijo 70-letnemu profesor-
ju športne vzgoje Marjanu Klavori, 
ki je na športnem področju s krajšim 
premorom vsestransko aktiven in 
uspešen že vse od leta 1966. 

V drugem delu prireditve so raz-
glasili še športnico, športnika in eki-
po minulega leta po izboru petčlan-
skega strokovnega sveta ZŠ Občine 
Tolmin. Naslov najbolj uspešne špor-
tnice si je po letu 2005 drugič prislu-
žila gorenjska gorska tekačica Valeri-
ja Mrak, ki tekmuje za AD Posočje. 
Lani je bila tretja na Teku na Grad, 
zmagala je na 15-kilometrski razdalji 
DM teka za ženske in Slovenskem 
alpskem maratonu ter bila druga na 
Gorskem maratonu štirih občin in 10-
kilometrski razdalji Ljubljanskega 
maratona. Za športnika leta občine 
Tolmin je strokovni svet imenoval 
nogometaša Tima Lo Duco, ki uspe-
šno tekmuje v dresu slovenskega 
prvoligaša Nafta Lendava, naslov eki-
pe leta pa je šel tokrat že tretjič za-
pored veslaškemu dvojcu v disciplini 
kanu dvosed, Luki Božiču in Saši 
Taljatu iz vrst Kajak kluba Soške 
elektrarne. Bera njunih rezultatov v 
letu 2008 je: drugo mesto na evrop-
skem prvenstvu do 23 let, 11. mesto 
na tekmi za svetovni pokal v Tacnu, 
13. mesto na evropskem prvenstvu v 
Krakovu, peto mesto v svetovni seri-
ji v Bratislavi in štiri prva mesta na 
mednarodnih tekmah v Tacnu in Sol-
kanu.
Špela Kranjc

OSREDNJI TOLMINSKI PARK ob cerkvi so obiskovalci že sprejeli, čeprav dela v njem še niso 
povsem zaključena.

Utrinki

Posočju ne zanima praktično nihče 
izmed večjih ponudnikov. 

V začetku aprila je v Tolminu poteka-
la predstavitev širokopasovnega sa-
telitskega interneta, ki je, po bese-
dah Darka Laharnarja iz podjetja 
Intersat, najboljša rešitev za uporab-
nike v bolj odmaknjenih krajih. Po-
stavitev opreme lahko opravijo v ne-
kaj dneh, je pa res, da ta način upo-
rabnike nekoliko omejuje pri količini 
prenosa podatkov (naročniki sicer 
lahko izbirajo med različnimi paketi). 
Ponudbo podjetja je pozdravil tol-
minski župan Uroš Brežan. Nereal-
no je namreč pričakovati, da bo širo-
kopasovni dostop do svetovnega 
medmrežja prek zemeljske infra-
strukture možno pripeljati do vsake 
osamljene domačije, zato je mo-
žnost, ki jo ponuja Intersat, za Po-
sočje zelo dobrodošla.

Tolminska občina je sicer že pred 
časom sprejela načrt razvoja široko-

pasovnega omrežja, s katerim bi do-
segli pokritost t. i. belih lis – obmo-
čij, kjer omenjeni dostop ni mogoč. 
Brežan je pojasnil, da so poskušali 
dobiti izvajalca za postavitev omre-
žja, vendar interesa praktično ni bilo 
oziroma je izvajalec ponudil previso-
ko ceno. Problem bodo poskušali 
rešiti s prijavo na razpis Ministrstva 
za gospodarstvo, ki naj bi bil obja-
vljen junija. “Upam, da bomo dose-
gli nek dogovor in da bomo sever-
noprimorske občine nastopile sku-
paj, naredile skupen projekt in na 
ta način v naslednjem letu zagoto-
vile opremljenost vsaj tistih delov 
našega podeželja, ki so v t. i. belih 
lisah,” je pojasnil Brežan. Samo v 
tolminski občini je na območju belih 
lis nekaj več kot 450 gospodinjstev, 
skupaj z območjem občin Bovec in 
Kobarid pa je takih gospodinjstev v 
Posočju skoraj 900.
Jerneja Kos

in vseh 20 klopi, na to čaka še pitnik, 
ki ga bodo postavili ob robu parka, 
kjer je tudi voda. Kot je povedal vod-
ja oddelka za okolje in prostor na 
tolminski občini mag. Miran Drole, 
bodo delavci komunalnega podjetja 
v kratkem namestili še zabojnike za 
pasje iztrebke. Na osrednjem obmo-
čju parka je sicer zadrževanje psov 
prepovedano, na kar njihove lastnike 
še pred vstopom vanj opozarjajo po-
sebne table. Izvajalce čaka še dokon-
čanje pločnika mimo cerkve, ki so ga 
zaradi razraščenih drevesnih korenin 
z Gregorčičeve ulice prestavili v park, 
površino sedanjega pločnika pa na-
meravajo zatraviti. Tako v parku kot 
ob pločniku je že urejena tudi javna 
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Motoristi~na sezona se je za~ela
Toplej{i spomladanski dnevi so tudi na ceste treh poso{kih ob~in zvabili prve motoriste, ki so po 
nekajmese~nem prisilnem zimskem mirovanju lahko ponovno pognali svoje motorne konji~ke. Pravi 
mno`i~ni za~etek motociklisti~ne sezone v Zgornjem Poso~ju pa je svoj prostor zavzel med prvo-
majskimi prazniki, ko so se mnogi motoristi odpravili tudi na dalj{e, ve~dnevne izlete.

Za na{o varnost

T ako domačih kot tudi tujih mo-
toristov je na naših cestah iz 
leta v leto več. Ob nedeljah in 

praznikih ter v času turistične sezone 
je najbolj obremenjena soška cesta, 
v zadnjih letih pa je opazna poveča-
na prisotnost motoristov tudi v dolini 
Idrijce ter predvsem v dolini Bače, 
kjer je precej naraslo število tujih, 
povečini nemško govorečih motori-
stov. S tem pa se veča tudi število 
nesreč. V prvih štirih mesecih leto-
šnjega leta so policisti Policijske po-
staje (PP) Tolmin tako obravnavali 
že dve prometni nesreči, v katerih so 
bili udeleženi motoristi, medtem ko 
v enakem obdobju lani niso zabele-
žili nobene tovrstne nesreče. 

Iz podatkov, ki jih je posredovala 
Policijska upava Nova Gorica, je raz-
vidno, da se je v minulem letu največ 
prometnih nesreč z udeležbo motori-
stov zgodilo na območju občine Bo-
vec (devet), sledila ji je občina Tolmin 
z osmimi nesrečami, najmanj nesreč 
(dve) pa so zabeležili na območju 
občine Kobarid. Na srečo se je vseh 
19 nesreč končalo brez smrtnih žrtev, 
v kar šestih primerih pa so motoristi 
utrpeli hujše telesne poškodbe.

Na območju Upravne enote Tol-
min, ki pokriva občine Bovec, Koba-
rid in Tolmin, je bilo po podatkih 
Ministrstva za notranje zadeve leta 
2000 registriranih 152 motornih ko-
les, lani pa se je to število povzpelo 
že na 443. Pred tremi leti so se po-
soški ljubitelji te izredno zanimive in 
atraktivne dejavnosti združili v Moto 
klub “Soča”, kamor so poleg vozni-
kov močnejših motorjev včlanjeni 
tudi lastniki koles z motorjem in dru-
gi ljubitelji motociklizma. Glavni na-
men društva je – poleg druženja z 
enako mislečimi – predvsem medse-
bojna pomoč in izmenjava izkušenj 
ter skrb za izobraževanje in večanje 
varnosti v cestnem prometu. Po be-
sedah predsednika kluba Borisa Le-

Tolmin so 16. maja pripravili Varnost 
motoristov, še eno podobno akcijo, ki 
poteka že več let zapored. Z njo že-
lijo voznike motornih koles opozori-
ti na nevarnosti, ki prežijo nanje v 
vsakdanjem prometu, in jih seznani-
ti z ukrepi, s katerimi lahko poskrbi-
jo za varnejšo vožnjo. 

Povsem drugačno, vendar na po-
seben način prav tako preventivno 
akcijo, predstavljajo tudi blagoslovi 
motorjev, ki so se iz osrednjega slo-
venskega prostora razširili tudi na 
Severno Primorsko. Prvi tovrstni do-
godek so motociklistični zagnanci 
pred šestimi leti organizirali na Šent-
viški planoti, letos pa sta se temu že 
tradicionalnemu žegnu pridružila še 
blagoslova motorjev na Koritnici v 
Baški grapi in v Cerknem. Letošnjega 
Moto žegna na Šentviški planoti se je 
udeležilo okrog 170 motoristov. Naj-
bolje obiskan doslej je bil lanskoletni 
blagoslov, ki se ga je udeležilo kar 
274 motoristov z območja celega 
Zgornjega Posočja, pa tudi širše Go-
riške ter bližnjih Cerkljanske in Idrij-
ske. 
Besedilo in foto: Karla Kofol

bana je trenutno aktivnih nekaj več 
kot sto motoristov, ki so letos orga-
nizirali že nekaj množičnih akcij. 
Aprila so v sodelovanju s PP Tolmin, 
Reševalno postajo Zdravstvenega 
doma Tolmin in Avtošolo Tolmin 
organizirali večdnevno preventivno 
akcijo Za varnost motoristov. Na po-

ligonu avtošole so se motoristi preiz-
kusili v spretnostni vožnji in vožnji 
v posebnih razmerah, reševalci pa so 
prisotnim predstavili, kako nuditi po-
moč ponesrečenemu motoristu. V 
sodelovanju z Avto moto društvom 
Tolmin in Svetom za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine 

NA POSEBEN NAČIN PRAV TAKO PREVENTIVNO AKCIJO predstavljajo tudi blagoslovi motor-
jev, ki so se iz osrednjega slovenskega prostora v zadnjih letih razširili tudi v Posočje. Prvi tovr-
stni dogodek so pred šestimi leti pripravili na Šentviški planoti, letos pa sta se mu pridružila še 
blagoslova na Koritnici v Baški grapi in v Cerknem.

Utrinki

JEKLENI KONJI^KI NA 
BLAGOSLOVU
Koritnica – Baška grapa je že sama 
po sebi skrivnostno vabljiva. Z obeh 
strani ujeta v varno naročje gora se 
stiska ob reko Bačo ter se z vso silo 
zajeda v številne ozke soteske, pre-
padne grape in vlažne globeli, pre-
seneča pa tudi s prijaznimi in slikovi-
timi travnatimi zajedami, kakršno 
najdemo v vasici Koritnica in kjer je 

ORGANIZATORJI PRVEGA BLAGOSLOVA 
MOTORJEV NA KORITNICI, Vilko Šorli in 
člani Moto kluba “Soča”, so se odločili, da 
bo dogodek poslej tradicionalen. Foto: Alen-
ka Zgaga
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Pravila obna{anja za vse
Tako pravila obna{anja v vsakodnevnem `ivljenju kakor pravila poslovnega sveta in meddr`avnih 
odnosov se z leti in dru`benim redom in razvojem dru`be menjajo. Bonton je zato dru`bena veda, 
ki jo moramo spremljati in se ji prilagajati glede na dobo in ~as, v katerem `ivimo. Namen te rubri-
ke je zbuditi zavest posameznika o pomanjkanju znanja oziroma o napakah, ki jih nezavedno dela-
mo. Vsebine so obse`ne in so zajete v mno`ici literature, ki se jo dobi na tr`i{~u.

Da ne bo zadrege

V sebine bontona v glavnem 
delimo na pravila splošnega 
bontona, poslovnega bontona 

in protokola. Seveda se nekatera med 
seboj prepletajo in je zato taka deli-
tev bolj splošna, da nam pomaga 
osvojiti vsa tekoča pravila in jih spre-
mljati pri njihovih izvajanjih.

Pravila splošnega bontona nam 
pomagajo, da se pravilno obnašamo 
v medsebojnih odnosih, v širši druž-
bi, pri sprejemih ali v odnosih do 
tujcev. Kot hitro razvijajoča se turi-
stična država moramo poznati dolo-
čila bontona, ki veljajo pri ljudstvih, 
ki so naši gosti. Zato je dobro pozna-
ti vsaj osnovna določila bontona ši-
rom po svetu.

K splošnemu bontonu sodijo ne-
posredni in posredni stiki. Poleg 
splošnega bontona do drugih lahko 
opredelimo tudi bonton v odnosu do 
sebe, ki vključuje osebno higieno, 
oblačenje, urejenost in osebni stil.

Neposredni stiki
Med neposredne stike v okviru 

splošnega bontona sodijo pozdravlja-

predvsem mladi, ki si na ta način 
izmenjajo imena ali celo naslove. 
Mlajša oseba se prva predstavi sta-
rejši in moški ženski, če ni od nje 
veliko starejši.

• Nagovarjanje je vezano na družbe-
ni red, ki mu pripadamo, na bliži-
no poznanstva do osebe, ki jo 
nagovorimo, in je odvisno od obi-
čajev, ki veljajo v določeni družbi. 
Praviloma se tikamo z osebo, ki 
nam je blizu ali nam je kljub raz-
liki v starosti oziroma položaju to 
sama dovolila. Neznano osebo vi-
kamo, prav tako tudi vikamo ose-
bo, ki jo želimo obdržati na “ustre-
zni razdalji”. Onikanje je večinoma 
stvar preteklosti, čeprav se pone-
kod uporablja še dandanes.

• Rokovanje je prastara oblika izra-
žanja dobre namere v znak poz-
dravljanja ali potrditve dogovora. 
Za rokovanje je značilno določilo, 
da roko poda starejši mlajšemu, 
ženska moškemu, višji po položa-
ju nižjemu. Ženska lahko ob roko-
vanju obdrži na rokah rokavico, 
medtem ko jo mora moški sneti.

ROKOVANJE je prastara oblika izražanja dobre namere v znak pozdravljanja ali potrditve dogo-
vora. Za razliko od pozdravljanja, kjer mora mlajši vedno pozdraviti starejšega, nižji po položaju 
višjega in moški žensko, v tem primeru roko poda starejši mlajšemu, višji po položaju nižjemu in 
ženska moškemu. Stisk roke naj bo kratek in ne prerahel, sogovornika pa ob tem pogledamo v 
oči. Foto: Tatjana Šalej Faletič

Utrinki

nje, seznanjanje, nagovarjanje, roko-
vanje, obiski in obdarovanje ter ob-
našanje v javnosti.
• Pozdravljanje kot osnovna oblika 

bontona vsebuje tudi svoja določi-
la, ki jih moramo ob “izvajanju” 
upoštevati. Tako mora mlajši ve-
dno pozdraviti starejšega, nižji po 

položaju višjega, moški žensko ne 
glede na starost. Izbira pozdrava je 
največkrat odvisna od časa tekom 
dneva ali pa tudi od poznanstva s 
tistim, ki ga pozdravljamo.

• Seznanjanje je ena izmed najbolj 
preprostih in nezahtevnih oblik 
predstavljanja. Uporabljajo ga 

v njenem najlepšem predelu zaživel 
Kamp Šorli Koritnica. 

Lastnik kampa Vilko Šorli in Moto 
klub “Soča” sta 13. aprila, na veli-
konočni ponedeljek, lastnike motor-
nih koles povabila na tamkajšnji prvi 
blagoslov motorjev. Zbralo se je več 
kot 130 jeklenih konjičkov, tudi iz 
drugih klubov, ki jih je blagoslovil žu-
pnik Evgen Gantar z Grahovega ob 
Bači. Šorli, sicer tudi sam velik ljubi-
telj motociklov, je vsakemu lastniku 
motorja poklonil oljčno vejico, ki naj 
bi ga plemenitila v strpnosti in razso-
dnosti pri vožnji in ga sploh varovala 
pred vsem hudim. Namen takih sre-
čanj je namreč tudi spodbujanje mo-

toristov, da bi z znanjem in humano-
stjo prispevali k izboljšanju prome-
tne varnosti, saj so zaenkrat še ve-
dno ena najbolj ogroženih skupin 
udeležencev v prometu. Zato sta se 
organizatorja odločila, da bo poslej 
blagoslov motorjev na Koritnici tradi-
cionalno.

Udeležencem se je iz bližnjega bu-
kovja posmejala tudi pomlad in jih 
poškropila z aprilskimi deževnimi ka-
pljami. Niso ji zamerili. Prisluhnili so 
petju Noneta Bača Podbrdo, po-
tem pa v veselem razpoloženju na-
daljevali druženje. 
Olga Zgaga

PROSTOVOLJNO DELO LAHKO 
OPRAVLJA VSAK
Tolmin – Mesec april je za nami in s 
tem tudi čas, ko v Sloveniji in dru-
god po svetu na različne načine po-
udarjamo pomembnost prostovolj-
stva, predvsem prostovoljstva mla-
dih. Prostovoljstvo deluje na različ-
nih področjih – socialnem, špor-
tnem, rekreativnem, izobraževal-
nem, zdravstvenem, kulturnem, 
okoljskem, turističnem, v kriznih si-
tuacijah in še na mnogih drugih. 
Prostovoljno delo opravljajo ženske 
in moški, mladi ljudje in otroci, ljudje 
srednjih let in starejše osebe – vanj 
se lahko vključujejo vsi ljudje ob 

upoštevanju svojih zmogljivosti, saj 
načelnih omejitev ni. 

Prostovoljno delo predstavlja po-
memben del socialno preventivnih 
programov, ki jih izvajamo na Cen-
tru za socialno delo (CSD) Tol-
min. V sodelovanju z Gimnazijo 
Tolmin tako že več let sodelujemo v 
okviru programa Prostovoljno delo 
mladih. Dijaki in dijakinje prostovolj-
no pomoč nudijo na več načinov 
oziroma ga opravljajo v različnih or-
ganizacijah, in sicer v Podružnični 
šoli za izobraževanje in usposa-
bljanje otrok s posebnimi potre-
bami, Varstveno delovnem cen-
tru Tolmin, Domu upokojencev 
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• Pri obiskih in obdarovanjih smo 
velikokrat v zadregi, ker ne vemo, 
kako naj se obnašamo, da bomo 
zadostili pravilom in namenu obi-
ska ter obdarovanja. Prvo pravilo, 
ki ga moramo upoštevati, je, da 
moramo obiske najaviti (lahko tu-
di samo po telefonu). Evropski čas 
obiskov je med 11. in 12. uro do-
poldne ter med 17. in 18. uro po-
poldne. Pri obdarovanju se mora-
mo zavedati dejstva, da je vsako 
darilo obvezujoče, zato ga moramo 
s premislekom izbrati glede na 
osebo, ki ji je namenjeno.

• Ko govorimo o obnašanju v javno-
sti, smo pred dejstvom, da je obseg 
teh pravil zelo velik in zahteven. 
Zato bomo samo našteli področja, 
ki jih ta pravila urejajo: obnašanje 
na ulici, v javnih prostorih, v knji-
žnici, v gledališču, na ladji, v leta-
lu, na vlaku itd.

Posredni stiki
K posrednim stikom splošnega 

bontona uvrščamo prošnjo, pisma, 
voščilnice, vizitke, telefoniranje in 
elektronsko pošto. Količina in obseg 
njihove uporabe se v zadnjih obdo-

bjih zelo menjajo, nekatere oblike 
odmirajo, druge nastajajo in so ve-
dno bolj pogoste. 
• Prošnja mora vključevati osebno 

predstavitev in socialno stanje ter 
utrditev z ustreznimi referenca-
mi.

• Pisma se kot posredna oblika ko-
municiranja vedno bolj opuščajo, 
vendar jih v praksi še vedno upo-
rabljamo, zato je dobro poznati 
pravila, ki jih določa bonton:
– Preden začnemo pisati pismo, 

moramo urediti svoje misli.
– Za pisanje uporabimo bel papir 

in ustrezno pisemsko ovojnico.
– Osebno pismo naj bo pisano na 

roko, če pa ga že natipkamo, se 
moramo vsaj lastnoročno podpi-
sati.

– Anonimnih pisem ne pišemo.
– Tujih pisem ne odpiramo, svojih 

pa ne beremo pred drugimi ali 
celo na glas.

– Telegram lahko odpremo tudi, če 
ni poslan na naš naslov.

• Voščilnice (tudi tiste za izražanje 
sožalja) pišemo na roke, izvirne so 
lastnoročno izdelane voščilnice. 
Paziti moramo na vsebino in pod-
pis.

• Vizitke so večnamenske. Priložimo 
jih lahko k cvetju, tako da na hrb-
tni strani dopišemo nekaj besed, z 
vizitkami lahko čestitamo k dru-
žinskemu slavju ali jubileju, se 
najavimo na obisk ali na primer 
povabimo na večerjo.

• Telefoniranje zahteva poznavanje 
vsaj njegovih osnovnih pravil, kot 
so:
– Kadar komu telefoniramo, se naj-

prej predstavimo.
– Če nas kdo pokliče in če ne po-

zna pravila, da se mora prvi 
predstaviti, ter vzklikne “halo”, 
se ne oglasimo s “prosim”, tem-
več zelo razločno povemo svoje 
ime in priimek. Tako nevljudne-
ža opozorimo z lastno predsta-
vitvijo.

– Pri telefoniranju moramo biti 
kratki.

– Ne kličemo brez potrebe.
– Sožalja ne izrekamo po telefonu, 

prav tako telefon ni primeren za 

čestitke.
– Poslovnega oziroma službenega 

telefona ne uporabljamo za za-
sebne pogovore.

– Preden telefoniramo, pogledamo 
na uro. Ne kličemo v zgodnjih 
jutranjih urah, v času kosila, po-
poldanskega počitka, večerje in 
po 21. uri.

Sodobne oblike računalniškega ko-
municiranja so veliko bolj sproščene 
in neformalne, zato se jih tako radi 
poslužujemo, čeprav se ne zavedamo 
dejstva, da so veliko bolj odtujene in 
brezosebne, ter zato ne morejo ustre-
zno nadomestiti osebnega stika med 
ljudmi. 
Mirjam Sattler Perovič

Viri:

RUŽIĆ, Silvio. (1975). Bonton: 1000 pravil o 
lepem vedenju. Ljubljana, Zagreb: Zagreb 
film.

WOLFF, Inge. (1993). Sodobni evropski bon-
ton: Pravila lepega vedenja in primernega vi-
deza v sodobni meščanski civilizaciji. Ljublja-
na: DZS.
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Gostu je nerodno do prihoda, go-
stitelju po odhodu. (kaza{ki pre-
govor)

Gostitelj pogosti gosta glede na 
njegov polo`aj, gost sprejme po-
gostitev glede na izraz gostitelje-
vega obraza. (kitajski pregovor)

Tolmin, VVZ Ilke Devetak – Bi-
gnami Tolmin, opravljajo delo sve-
tovalca na Telefonu za otroke in 
mladostnike oziroma nudijo indivi-
dualno učno pomoč. 

Dijaki in dijakinje prostovoljnega de-
la ne opravljajo samo med šolskim 
letom, ampak so aktivni tudi med 
poletnimi šolskimi počitnicami, ko iz-
vajajo program Uživaj dan in ne bo-
di sam. Gre za program aktivnega 

preživljanja poletnih šolskih počitni-
ce za otroke od 7 do 15 let, ki priha-
jajo s območja občine Tolmin. Pro-
gram se bo letos izvajal že peto leto 
zapored in sicer od 29. junija do 10. 
julija ter od 3. do 14. avgusta. Kdor 
se želi vključiti v program, se mora 
med 1. in 5. junijem prijaviti na CSD 
Tolmin. 

Matjaž Kos, Center za socialno delo 
Tolmin 

PROGRAM UŽIVAJ DAN IN NE BODI SAM bo med letošnjimi poletnimi počitnicami potekal 
peto leto zapored. Foto: arhiv CSD Tolmin

KNJIGE SO DEL @IVLJENJA
Kobarid – Knjige so del življenja 
smo poimenovali prireditev oziroma 
srečanje učencev OŠ Simona Gre-
gorčiča Kobarid z nominiranci za 
nagrado Izvirna slovenska slikanica 
2009. Literarni ustvarjalci Nina Mav 
Hrovat, Ida Mlakar, Saša Perger 
in Vesna Radovanovič, ilustratorka 
Suzi Bricelj in založnik Nace Bor-
štnar so nas obiskali 2. aprila. 
Po uvodnem nagovoru ravnateljice 
Lenke Raspet so učenci od 1. do 
5. razreda gostom predstavili razre-
dne elektronske knjige, ki so jih 
ustvarjali pod mentorstvom razre-
dnih učiteljev in so objavljene na šol-
ski spletni strani. Prvošolci so nari-
sali zgibanko Cvetka obišče gospo-
da Zimo, učenci 2. razreda so napi-
sali in ilustrirali pravljico Zajček Flip, 
tretješolci so svoje ilustrirane in le-
popisno zapisane pravljice zbrali 
pod naslovom Razredne pravljice, 
učenci 4. razreda pa so kaligrafsko 
zapisali pesmi o mami in očetu ter 
jih sestavili v elektronsko knjigo z 
naslovom Mama je strela, tata je 
grom ... Učenci 5. a razreda so na-
pisali Pesmi o našem razredu, 
učenci 5. b razreda pa so poustvar-
jali na temo klasične pravljice in na-
stale so Pravljice v rimah.
Učenke novinarskega krožka so v 

drugem delu prireditve povabile 
ustvarjalce otroških slikanic, naj 
spregovorijo o svojem poklicu in de-
lu. Spoznavanju poklicev, povezanih 
s knjigo, pisateljskih zgodb in anek-
dot je sledilo branje nominiranih sli-
kanic. 
Letošnji mednarodni dan knjig za 
otroke bomo tako učenci kot učitelji 
ohranili v prijetnem spominu, saj se 
je skozi prijetno druženje prepletalo 
literarno in likovno ustvarjanje otrok 
in uveljavljenih slovenskih avtorjev.
Martina Kozorog Kenda, koordinatori-
ca projekta

ZANIMANJE OSNOVNOŠOLCEV za avtogra-
me nominirancev za najlepšo slovensko sli-
kanico leta 2009 je bilo veliko. Foto: Olga 
Drole

EPIcenter, letnik X, {t. 5, 2009



EPIcenter, letnik X, {t. 5, 2009

( 21 )

7 dni – 7 poti
Bovec z okolico je eno 

najzanimivejših turističnih 
območij Severne Primorske 
ne le v zimskem, ampak 
tudi v poletnem času. 
Mnoge poti, ki so večino-
ma prehodne v vseh letnih 
časih, so označene in za-
varovane, nekatere so bolj 
in nekatere manj zahtev-
ne, tako da lahko vsak 
najde nekaj zase. 

Lokalna turistična or-
ganizacija Bovec in Turi-
stično društvo (TD) Soča-Lepena sta 
lani izdala novo zloženko z naslovom 
7 dni – 7 poti, v kateri so predstavlje-
ne na novo obnovljene in označene 
krajše, pa tudi malo daljše sprehajal-
ne poti na območju Lepene in Soče. 
Za obnovo poti in spomenikov so po-
leg članov TD Soča-Lepena poskrbeli 
še Zavod za varstvo kulturne dedi-
ščine in Fundacija “Poti miru v Po-
sočju”. 

Če sledimo vrstnemu 
redu poti, naletimo naj-
prej na opis Šunikovega 
vodnega gaja, ki je krat-
ka, polurna sprehajalna 
pot ob reki Lepenici. Sledi 
Vaška pot, ki nas popelje 
v središče Lepene do Cer-
kve sv. Jožefa, Z Lemovja 
se nam odpira odličen 
pogled na okoliške vrša-
ce, v dolini Vrsnik lahko 
zavijemo na krožno pot K 
Mariji Snežni, Za otoki je 
nezahtevna pot, ki nas 

pripelje do znamenite “nikdar žejne 
vrbe” sredi Soče na goli skali, lahko 
pa se odpravimo tudi do Utrdbe Soča, 
katere pot vodi okoli nje, medtem ko 
se je za ogled notranjosti bojnega blo-
ka treba predhodno dogovoriti. Za-
dnja je Pot spomina, ki vodi v gore 
nad dolino Lepene, na planino Za-
greben, kjer so postavljene kapelice v 
spomin vojakom soške fronte. 

Te pešpoti potekajo v neokrnjeni 

EPIjeva knji`na polica

naravi Julijskih Alp, poleg užitka pri 
hoji pa nam ponujajo tudi prelepe 
poglede na rastlinje, potoke in lepote 
alpskih gozdov ter nam na poseben 
način prikazujejo tudi del zgodovine 
in kulture Zgornjega Posočja. V zlo-
ženki so zbrane osnovne informacije, 
ki jih pohodnik ali sprehajalec potre-
buje – vsak opis poti je podan s foto-
grafijo, omenjene so najbolj pomemb-
ne točke in značilnosti posameznih 
delov poti, poleg tega pa zloženka 
vsebuje karto, s katere je lepo razvi-
den dostop do vsake izbrane destina-
cije. Poti so primerne tudi za skupin-
ske in družinske izlete, na katerih 
vam prav gotovo ne more zmanjkati 
idej. Vse sprehode in pohode lahko 
kombinirate z ogledom kulturnih in 
naravnih znamenitosti, ki jih je v 
Zgornjem Posočju veliko. Tako boste 
lahko spoznali še druge turistične 
značilnosti tega območja. 

Na spodnjem robu zloženke nas na 
varovanje okolja opominja fotografija 
česa? v rubriki Nezanimivost, pod 

katero so avtorji zapisali naslednji 
komentar: “Nezaželen tujek v naravi; 
vedno, ko gremo v naravo, se mora-
mo zavedati, da smo ljudje in narava 
neločljivo povezani in da stalno vpli-
vamo eden na drugega. Kar nam 
narava ponuja, ji moramo vrniti, kaj-
ti le tako bomo lahko še dolgo časa 
občudovali njene lepote. Naj to velja 
tudi za obiskovalce naše prelepe so-
ške doline.” 

NASLOV: 7 dni – 7 poti. BESEDI-
LA: Bo`idar Kav~i~. OBLIKOVA-
NJE, ZEMLJEVID in FOTOGRAFIJE: 
Bo{tjan Komac. IZDALA in ZA-
LO@ILA: LTO Bovec in Turisti~no 
dru{tvo So~a-Lepena. KRAJ in LE-
TO IZDAJE: Bovec, 2008. FORMAT 
(zlo`en): 21 X 10 cm.

Arhitektura Slovenije 1
Od pradavnine, ko je daljni pred-

nik pričel postavljati preprosta bivali-
šča, pa do današnjih neverjetnih 
inovacij sodobne arhitekture je človek 

Utrinki

BARVE MEDITERANA V 
GALERIJI TOLMINSKE 
KNJI@NICE
Tolmin – Knjižnica Cirila Kosma-
ča Tolmin je 9. aprila gostila dva 
primorska umetnika in ustvarjalca – 
akademskega slikarja Klavdija Tut-
to in pesnika Aleksandra Peršoljo. 

Tutta je odprl razstavo likovnih del iz 
cikla Metamorfoze, ki nosi glavne 
karakteristike njegovega umetniške-
ga ustvarjanja. Tutta je predstavnik t. 
i. “Nove podobe”, njegov razpo-
znavni lik pa je motiv očesa, ki ga 
spremlja skozi celoten slikarski in 
grafični opus. Značilnost njegovega 
slikarstva je barvitost slik, ki pona-
zarja razpoloženje in vzdušje Medi-
terana, kot ga umetnik vidi in občuti. 
Tako je obiskovalcem razložil, od 
kod izvira zanimanje za tovrstno te-
matiko in motiviko, ki se v umetni-
ških delih odraža kot spomin na 
otroško doživljanje in osebno vide-
nje resničnosti. 

Atmosfera Mediterana je Tutto pove-
zala s pesnikom Aleksandrom Per-
šoljo, ki se je v dvojezični pesniški 
zbirki z naslovom Potovanje sonca 
(Journey of the sun) dotaknil obču-
tljive bivanjske teme – minevanja, is-
kanja lastne identitete in smisla živ-
ljenja, spominjanja na otroštvo … 

Zbirka vsebuje cikel 15 pesmi, ki jih 
je v angleščino prevedla Ana Jelni-
kar, prepesnil pa jih je Richard 
Jackson.

Tako kot poezija je tudi slikanje eno 
samo potovanje vase. Tutta je tako 
to zbirko likovno oblikoval ter s sim-
boli, arhetipi in znamenji pesmim 
vdihnil posebno podobo, ki kaže na 
to, da sta oba umetnika povezana 
ne le z Mediteranom in njegovo tra-
dicijo, temveč tudi z idejami in eno-
tnim pogledom na svet. Gre za po-
dobo sveta, ki se giblje med čutnim, 
sanjskim in nadrealnim, kjer je mo-

goče spoznati življenjsko igro same-
ga sebe – od rojstva do smrti. Per-
šoljeva verzifikacija se z likovnimi 
elementi tako lepo ujame, da bi lah-
ko govorili o uglasitvi poezije s po-
dobami ali o barvitosti slik, ki nam jo 
podajajo pomenski elementi pisane 
besede, kjer sta oba dela med se-
boj enakovredna.

Razstava je bila na ogled do 2. ma-
ja, kdor pa jo je zamudil, lahko izvod 
knjige Potovanje sonca (Journey of 
the sun) poišče v tolminski knjižnici.
Damjana Teodorović

KNJI@NI SEJEM V TOLMINSKI 
KNJI@NICI 
Tolmin – Unesco je 23. april raz-
glasil za svetovni dan knjige in avtor-
skih pravic, Slovenija pa je ena red-
kih držav, ki ta dan v sklopu dogodka 
Slovenski dnevi knjige praznuje več 
dni. Idejo je iz Katalonije, kjer si pre-
bivalci za praznik svetega Jurija že 
več desetletij podarjajo cvet in knji-
go, prinesel pesnik Boris A. Novak. 

Tako sta ob letošnjih 14. Slovenskih 
dnevih knjige Knjižnica Cirila Ko-
smača Tolmin in Turistična zveza 
Gornjega Posočja (TZGP) priredili 
Bukvarno – sejem, na katerem je 
bilo možno najti in kupiti rabljene 
knjige, potekal pa je od 20. do 24. 
aprila v galeriji tolminske knjižnice. 
Na voljo je bilo prek 2.000 knjig, ki 
jih je knjižnica zaradi prostorske sti-
ske izločila iz svojega fonda. Obi-
skovalci so lahko izbirali med lepo-
slovjem, znanstveno, strokovno in 
turistično literaturo, družboslovnimi 
in humanističnimi knjigami, najmlaj-
šim pa so bile na voljo slikanice in 
pravljice. Število ljubiteljev knjig je 
bilo precejšnje, prodali so skoraj po-
lovico ponujenih knjig, kar niti ni ta-
ko slabo, če upoštevamo dejstvo, 
da je obdobje elektronske komuni-
kacije, prevlade vizualnih sporočil in 

TAKO KLAVDIJ TUTTA KOT ALEKSANDER PERŠOLJA (prvi na sredini, drugi skrajno desno) 
sta na predstavitvi slik in pesniške zbirke izredno precizno predstavila svoj umetniški pogled na 
Mediteran. Foto: Iztok Krajnik
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sledil konceptu funkcionalnosti in 
univerzalnosti doma kot zavetja. Stal-
na zbirka Tolminskega muzeja nas 
pelje skozi kompleksno zgodbo zgo-
dovinskega razvoja “od hiše do hiše”. 

Na podoben način je zastavljena 
večjezična monografija, posvečena 
arhitekturi na Slovenskem, avtorja 
Boruta Juvanca. V tolminski knjižni-
ci je bila predstavitev knjige že takoj 
ob njenem izidu na začetku pomladi, 
saj delo kot primer prinaša tudi vrsto 
domačij iz Posočja. Knjiga Arhitektu-
ra Slovenije 1 je podnaslovljena z 
besednima zvezama vernakularna 
arhitektura, alpski del. Pri vernaku-
larni arhitekturi gre za arhitekturo, 
ki ni namenjena občudovanju in do-
kazovanju, ampak je to, kot zapiše 
avtor, arhitektura funkcije in delova-

nja. “Vernakularna arhitektura ni plod 
šolanih ljudi: zamislili so si jo, jo iz-
vedli in jo uporabljali tisti, ki so zna-
nje dobili od prednikov kot dediščino, 
s kulturo.” Slednjega pa ne ocenjuje-
jo strokovnjaki, pač pa predvsem upo-
rabniki, ki s takšno arhitekturo živijo 
in v njej bivajo v skladu z okolico. 

Arhitektura Slovenije 1 je petina 
serije knjig, ki bo vključevala pet slo-
venskih pokrajin. Po avtorjevi razde-
litvi je prvi del posvečen alpskemu 
delu, drugi del severovzhodu, tretji 
del osrednji Sloveniji, četrti del južne-
mu hribovju in peti del kraško-medi-
teranskemu delu Slovenije. 

Prvi del zbirke zajame geografsko 
območje Julijskih Alp, Karavank, Ka-
mniških in Savinjskih Alp, vse do 
Pohorja. Uvodni del je posvečen teo-
riji, tj. osnovam vernakularne arhi-
tekture in opisu objektov, ki to arhi-
tekturo predstavljajo. Drugi del prina-
ša grafično gradivo o objektih – opis 
in primere na fotografijah. V knjigi 
lahko najdemo tudi primere iz Poso-
čja: bivalno hišo iz Zgornje Trente, 
sušilnico s Kneških Raven ter kašče s 
Huma nad Podmelcem, iz Kneških in 
Tolminskih Raven ter z Vrsnega. Poleg 
omenjenih objektov so podrobneje 
predstavljeni še domačija, skedenj, 
hlev, kozolec, senik in staja. Knjigo 
dopolnjujeta slovarček in seznam vi-
rov. 

O tem, komu je knjiga namenjena, 
avtor zapiše: “Knjiga Arhitektura Slo-
venije 1 je pomoč in vodilo umnemu 
človeku, ki ga zanima kultura na po-
dročju oblikovanja prostora. Name-
njena ni arhitektu in ne nearhitektu, 
posvečena je vsem kulturnim lju-
dem.” Po Juvančevih besedah smo 
Slovenci na svojo arhitekturno dedi-
ščino lahko upravičeno ponosni, 
hkrati pa smo v evropskem merilu 
tudi nekakšen fenomen, saj to dedi-
ščino ne le negujemo in ohranjamo, 
ampak nemalokrat v njej še vedno 
živimo.

NASLOV: Arhitektura Slovenije 1. 
AVTOR: Borut Juvanec. IZDALA: 
Zalo`ba i2 v sodelovanju s Fakul-
teto za arhitekturo. ZA ZALO@BO: 
Iztok Hafner. KRAJ in LETO IZDA-
JE: Ljubljana, 2009. PREVODI: 
angle{ki, nem{ki, francoski. NA-
KLADA: 2000 izvodov. FORMAT: 
22 X 24,5 cm. VEZAVA: trda. [T. 
STRANI: 141.

Soto~ja 7
Literarna zbirka Sotočja 7 prinaša 

55 strani zgoščenega aktualnega sno-
vanja posoških literarnih umetnikov, 
ki kljub načelnemu individualizmu z 
veseljem stopijo skupaj in izmenjajo 
podobe, ki odsevajo skozi zapisano 
besedo. Tako so se umetniki – pove-

čini domačini iz Posočja, pridružili 
pa so se jim tudi idrijski in cerkljan-
ski, goriški ter zamejski kolegi – po 
uspešno izpeljanem literarnem nate-
čaju tolminske območne enote Javne-
ga sklada RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD) minulo jesen zbrali v vasici 
Čadrg na ustvarjalno-družabnem sre-
čanju. Srečanje je pomembno dopol-
nila tudi udeležba zamejskih piscev 
iz Benečije, med katerimi izpostavlja-
mo Marino Černetič, ki v bogatem 
beneškem narečju slika podobe iz vse 
bolj opustelih beneških vasi. Ena iz-
med teh podob je Prazno korito / s 
špino zataknjeno / an prikazi krav, / 
ki so se odžejile / v buojših cajtih.

EPIjeva knji`na polica

Utrinki

interneta postavilo knjigo v drugi 
plan. Kljub temu so Tolminci doka-
zali, da je njihova kultura branja še 
vedno dovolj bogata, saj je branje 
knjig velika in dragocena vrednota, 
vrednostne stvari pa so tiste, ki nam 
osmišljajo življenje. Še zdaleč ne 
gre samo za užitke, izrabo prostega 
časa ali kratkočasje, temveč za na-
čin življenja. Vsi tisti, ki so podlegli 
čaru napisanih stvari, vedo, kaj to 
pomeni za kakovost njihovega 
življenja. In takih je bilo v Bukvarni 
tudi največ. 

Zadnji dan se je Bukvarna zaključila 
s kratkim glasbenim programom in 
Sejmom turistične literature v orga-
nizaciji TZGP, na katerem je sodelo-
valo 17 društev in institucij s svojimi 
knjigami in izbranim turističnim gra-
divom. Glede na odziv in rezultat te-
ga projekta si lahko želimo in upa-
mo, da bi se tudi tisti, ki ne berejo 
veliko, kdaj spomnili, da imajo v me-

stu knjižnico. Vemo namreč , da je 
dobra knjiga dragocena kri suvere-
nega duha, balzamirana in ohranje-
na, saj ji življenje ni odmerjeno.
Damjana Teodorović

PORTRETI - AKTI NA OGLED
Tolmin – V preddverju Kinogledali-
šča Tolmin so 16. aprila odprli li-
kovno razstavo Društva slikarjev 
amaterjev (DSAT) Tolmin z naslo-
vom Portreti - Akti, ki bo na ogled 
do konca maja. DSAT, ki združuje 
54 likovnih ustvarjalcev iz več pri-
morskih občin, letos praznuje 35-le-
tnico delovanja, kar so njegovi člani 
obeležili z jubilejno razstavo marca v 
Tolminskem muzeju. 

Predsednik društva Gregor Maver v 
sodelovanju z mentorico, akadem-
sko slikarko Jano Dolenc, poleg 
razstav organizira mnoge likovne de-
lavnice. Tudi nazadnje razstavljene 

slike so produkt delavnice s kar 15 
udeleženci, ki je trajala šest sobot 
po šest ur. Predstavljajo se z 48 de-
li, ki so jih razdelili v štiri sklope – 
Moji predniki, Jaz in moja družina, 
Vsa ljudstva sveta in Akti in figure. 
Glavni motiv slik je figura - portret, 
katerega osnova ni bil živ model, 
ampak fotografija, ki si jo je vsak 
ustvarjalec izbral sam. Tako so na-
stala dela, ki so vezana na temo člo-
veka v različnih zgodovinskih časih 
in življenjskih situacijah. 

Pričujoča razstava portretov ponuja 
kratek pregled razmišljanja in upo-
dabljanja človeka, ki skozi slikarsko 
strast zrcali slikarjevo razpoloženje 
in notranjo psihološko skrivnost ose-
be, ki jo ta predstavi. Tako je mogo-
če zaslediti raznolik in razgiban pri-
stop, ki so ga ustvarjalci s posebnim 
načinom izbora in postavitve rekvizi-
tov izrazili kot skupno prezentacijo, 
ki v končni fazi napeljuje na eno in 

osnovno temo, tj. človek in umetni-
kov individualen pogled nanj. Celo-
tna razstava nam tako ponuja veliko 
duhovitosti in barvne sproščenosti, 
ki dajeta portretom v vseh pogledih 
razgibano podobo. Njihova izvirnost 
in zanimivost sta posledica zapisa 
notranjega občutja, saj je vsaka sli-
ka del zgodbe, povezana s čustveno 
izkušnjo, kar se precizno sklada s fi-
guralnim motivom.

Realnost in domišljija si venomer 
podajata roki, in tako vsak umetnik  
slikar v ustvarjanju uživa na svoj na-
čin in hoče biti s svojimi slikami dru-
gačen, saj je raznolikost vsekakor 
ena izmed glavnih vrednot portre-
tnega slikarstva. Enkratnost prikazo-
vanja vsakega novega lika in njego-
va umestitev v umetniški kod nam iz-
ražata bogastvo likovnih sporočil, ki 
so nam jih tokrat prvič na tak način 
predstavili člani DSAT. 
Damjana Teodorović
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Sicer pa se je na literarni natečaj 
prijavilo 27 avtorjev, večinoma pesni-
kov in trije prozni pisci. Po izboru 
profesorice slovenskega jezika Neven-
ke Janež so v zbirko Sotočja uvrščena 
prozna in pesniška dela posameznih 
avtorjev različnih generacij. Gre za 
prepletanje mladih ambicioznih izpo-
vedi, kot je Druga realnost mlade 
pesnice z Modrejc Ane Podgornik: 
“... Svet so njene misli / Kjer prega-
nja svoja čustva / Ko se vanj / Pri-
klati nemir drugih.” Na Festivalu 
mlade literature Urška lani nagrajena 
Tolminka Patricija Logar v pesmi 
Spoznanja piše: “Prijaznih spoznanj 
je malo. / Zato se je potrebno večkrat 
/ naslajati nad samim seboj / in svo-
jimi dosežki. / … čeprav sledi nepri-
jazno spoznanje ...” 

V Sotočjih 7 pa presenečajo tudi z 
življenjsko izkušnjo podkovani pisci 
– Dragica Gruden v hudomušnem 
Valentinovem po slovensko, Vojko 
Rutar v Fotosintezi piše: “Brez ener-
gije smisla se nič ne zgodi. / Brez 
soka iz korenin duše / se vsebina 
posuši.” Mnogo pa je tudi drugih, po 

besedah strokovnih spremljevalcev 
natečaja kakovostnih prispevkov. 

Zbirko dopolnjujejo fotografije li-
kovnih del posoških ustvarjalcev, ki 
so bila izbrana na tematsko državno 
razstavo Tudi črna je barva v Galeri-
ji Rika Debenjaka v Kanalu ob Soči 
novembra lani. 

NASLOV: Soto~ja 7. UREDNIK: 
Jo`ek [tucin. FOTOGRAFIJE: An-
drej Perko. IZDAL: JSKD RS OI Tol-
min. KRAJ in LETO IZDAJE: Tolmin, 
marec 2008. NAKLADA: 300 izvo-
dov. FORMAT: 21 X 14 cm. VEZA-
VA: mehka. [T. STRANI: 55.

Pojo tolminski pevci 
od 1961 do 2008 z 
zborovodkinjo Vero 
Clemente Koji}

“S to zgoščenko zaključujem svoje 
delovanje na zborovskem področju, 
v katerega sem vložila vse svoje zna-
nje in ljubezen do petja. Na tem CD-
ju je del mojega 55-letnega ustvarja-
nja,” je v zahvali zapisala glasbi in 

predvsem zborovskemu petju predana 
tolminska zborovodkinja Vera Cle-
mente Kojić, ki si je s slavnostnim 
koncertom v Tolminu tako želela za-
ključiti bogato in kakovostno življenj-
sko delo ter v letošnjem letu zaokro-
žiti 55-letno zborovsko in glasbeno-
pedagoško pot. V te vode je zašla še 
kot dekle ter s študijem na pedagoški 
in filozofski fakulteti svoje znanje 
strokovno osnovala in nato dopolnje-
vala vsa leta ustvarjanja. Znanje je 
kronala z dosežki, kot so državna in 
mednarodna zborovska priznanja, in 
sicer z Dekliškim oktetom in Dekli-
škim zborom tolminskih srednjih 
šol. 

V njenih zborovskih seznamih so 
pretežno izvedbe del skladateljev – na 
prvem mestu profesorja, vzornika in 
prijatelja Maksa Pirnika, pa tudi 
Pavla Kalana, Rada Simonitija, Ma-
rijana Gabrijelčiča in Ubalda Vrab-
ca, Uroša Rojka, Ambroža Čopija in 
Petra Šavlija. Med zbori, ki so bili 
deležni vzgoje in “brušenja” V. Cle-
mente Kojić, so Ženski učiteljski pev-
ski zbor Tolmin, Ženski vokalni 
kvartet, Fantovski oktet idr., v za-
dnjem času pa predvsem Mešani pev-
ski zbor upokojencev Tolmin ter 
Ženska vokalna skupina Breginj. Vsi 
se odlikujejo z uspešnimi koncerti in 
odmevnimi uvrstitvami. Omeniti ve-
lja še niz zborovodkinjinih najpo-
membnejših nagrad in priznanj: Pla-
keto grba Občine Tolmin, Gallusovo 
zlato značko in Gallusovo listino, na-
ziv svetnice za dosežke na pedago-
škem področju, državno odlikovanje 
Red zaslug za narod s srebrno zvezdo 
... 

Zgoščenka vsebuje 38 posnetkov iz 
celotnega obdobja ustvarjanja V. Cle-
mente Kojić – posnetke Ženskega vo-
kalnega okteta, Dekliškega zbora 
učiteljišča in gimnazije, Ženskega 
vokalnega kvarteta, Moškega pevske-

Koze pobegnejo 
z ene planine na 
drugo

Pastirji v planinah so morali stra-
šno paziti, da ni živina ušla na dru-
go planino. Če se je to zgodilo, je 
moral pastir, če jo je hotel dobiti 
nazaj, veliko plačati, saj so mu po-
beglo živino, naj so bile krave, koze 
ali ovce, zaprli.

Nekemu pastirju so ušle koze s 
planine Kal na planino Razor. Siro-
mak, mlad pastir, je zaspal. Koze so 
pa hitre, gredo kot hudič. In ko je 
šel ponje v Razor, ni imel denarja, 
da bi plačal, kot je bila navada. Na 
Razorju so mu rekli, da mu koz ne 
dajo. Pastir je začel jokati, kaj mu 
poreče gospodar, če zvečer ne bo 
koza na Kalu pri molži.

Pastirji z Razorja so se začeli sme-
jati, mlekar pa je skuhal velik kotel 
močnika. Dal ga je temu ubogemu 
pastirčku, da če poje ves tisti moč-
nik, mu dajo koze. Ta ubogi siro-
mak je jedel, jedel, pa še je bilo 
močnika. Začel je tožiti, da mu bo 
trebuh počil. Potlej so se tisti šlevdri 
ustrašili, mu stisnili trebuh z obo-
dom za sir in mu rekli: “Tu imaš 
koze in se hitro poberi nazaj, od 
koder si prišel!”

Zbral in zapisal: Janez Dolenc
(Tolminske Ravne, 1988)
Vir: DOLENC, Janez. (1992). Zlati Bogatin. 
ČZP Kmečki glas. V Ljubljani: ČZP Kmečki 
glas. Str. 234.

Zlati Bogatin

SKRTEL d.o.o.

trgovina mobitmin

URNIK: 
ponedeljek–petek: 9.00–12.30 in 14.00–18.00

sobota: 9.00–12.30

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

Trg maršala Tita 11, 5220 Tolmin

POOBLAŠČENI 
PRODAJALEC SIOL-A
naročila sprejemamo 
tudi po telefonu

ga zbora Tolmin, Dekliškega in Fan-
tovskega okteta Gimnazije Tolmin, 
Ženskega učiteljskega pevskega zbora 
Tolmin, Mešanega pevskega zbora 
upokojencev Tolmin ter Ženske vokal-
ne skupine Breginj. Vsi posnetki so iz 
arhiva Radia Koper. 

NASLOV: Pojo tolminski pevci od 
1961 do 2008 z zborovodkinjo 
Vero Clemente Koji}. ZALO@ILI: 
Zveza pevskih zborov Primorske, 
Ob~ina Tolmin, RTVSLO Regional-
ni RTV center Koper - Capodistria, 
Radio Koper in JSKD OI Tolmin. 
PRODUCENTI: Ivan Sili~, Ivan 
Tav~ar, Ksenija Kos. TONSKI MOJ-
STRI: Ljuba Cergonje, Tom [karje, 
Ivan Tav`ar, Mario Grzini~, Igor 
Belcijan, Igor Kuralt. OBLIKOVA-
LEC OVITKA: Lucijan Lavren~i~. 
KRAJ in LETO IZDAJE: Tolmin, 
2009. NAKLADA: 300 izvodov. 

Knjižno polico napolnili: Špela Mrak 
in Damjana Teodorović
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IZOBRA@EVANJE V OKVIRU 
ZVEZE KZA
Tolmin – Zveza klubov zdravljenih 
alkoholikov (KZA) Severne Primor-
ske je v letu in pol delovanja članom 
KZA, ki so člani zveze, ponudila že 
veliko. Prvi večji projekt, ki ga je za-
stavila in izpeljala s pomočjo svojega 
predsednika Aleksandra Možeta in 
z odobritvijo predsednika Evropske 
alkohološke šole dr. Francesca Pi-
ania, je bil uresničen v aprilu. 

Predsednik zveze je iz angleškega 
jezika prevedel in za nas pripravil te-
čaj Senzibiliziranje o problemih, po-
vezanih z uživanjem alkoholnih pijač. 
Pri tem projektu so mu pomagali čla-
ni strokovnega tima na oddelku za 
zdravljenje odvisnosti Psihiatrične 
bolnišnice (PB) Idrija, ki kot tera-
pevti v KZA sodelujejo z nekaterimi 
drugimi terapevti klubov - članov 
zveze (KZA Tolmin: terapevtka An-
dreja Leban, KZA Ajdovščina-Vipa-
va: terapevt Tomaž Makovec). 

Dvodnevni tečaj se je v dveh april-
skih terminih odvijal v prostorih PB 
Idrija, udeležili pa so se ga tudi klu-

TOLMINSKI PLANINCI NOVI 
SEZONI NAPROTI 
Tolmin – Planinsko društvo (PD) 
Tolmin bo tudi v naslednjem man-
datnem obdobju vodila Milena Bre-
šan, dolgoletna in zelo vzdržljiva 
predsednica. Tako so odločili člani 
21. marca na rednem občnem zbo-
ru društva, ki je bil hkrati tudi volilni, 
saj se je vodstvu, izvoljenemu v letu 
2005, iztekel mandat.

Planinski občni zbor v Tolminu je 
praviloma dobro obiskan, poročilom 
o minulem delu in načrtih za v pri-
hodnje pa ne prisluhnemo le člani 
društva, pač pa se vedno razveseli-
mo tudi predstavnikov iz drugih or-
ganizacij in sosednjih planinskih 
društev. Kot vedno so za prijeten za-
četek poskrbeli najmlajši planinci, 
na pomoč sta tokrat priskočili še 
Glasbena šola Tolmin in z recita-
cijami dijakinja Gimnazije Tolmin.

Društvo je ob koncu leta štelo 716 
članov, kar je spet nekaj več kot leto 
poprej. Premore kar nekaj aktivnih 
vodnikov, okrog deset jih je lani na 
49 planinskih tur in pohodov pope-
ljalo skoraj 1.600 udeležencev. 
Udeležba upokojencev na njihovih 
pohodih, ki jih še vedno prizadevno 
vodi Rudi Rauch, je tako številčna, 
da za prevoz redno potrebujejo kar 
dva avtobusa. Le nekoliko manj je 
bilo na planinskih izletih otrok, ki so 
s svojimi mentoricami odkrivali lepo-
te našega planinskega sveta in gora.

Čeprav je smisel in cilj vsakega PD 
predvsem varno popeljati v gore čim 
več ljubiteljev narave in predvsem 
gorskega sveta, društvo, ki upravlja 

tudi kočo – lani smo praznovali njen 
60-letni jubilej – brez pridnega go-
spodarskega odseka ne bi uspešno 
krmarilo svoje organizacije. Brez 
prostovoljnega dela, kar 2.834 ur 
se je nabralo, rezultati še zdaleč ne 
bi bili tako spodbudni. Potem ko 
smo lani pri koči postavili novo plin-
sko postajo in kočo priključili na bio-
loško čistilno napravo, ki je bila 
zgrajena v sklopu popotresne obno-
ve planine Razor, letos čaka društvo 
izgradnja novega zbiralnika za vodo 
s prostornino 70 m3. S to pridobitvi-
jo bo koča lahko nemoteno delovala 
tudi v daljših sušnih obdobjih. 

Dejavnost društva je zelo razvejana, 
aktivnosti pa potekajo v sedmih od-
sekih oziroma sekcijah. Veseli smo 
vsakega novega člana, omogočamo 
pa tudi razna izobraževanja in uspo-
sabljanja za posamezne oblike dela. 
Vsakega novega člana se tako raz-
veselijo markacisti, ki so tudi v minu-

lem letu vložili veliko truda, da bi se 
obiskovalci gora varno gibali po po-
teh, za katere je zadolženo PD. Tudi 
njihove prostovoljne ure se pišejo s 
štirimestnim številom. Jamarska sek-
cija se skoraj vsako leto lahko po-
hvali z novimi pripravniki, s svojimi 
uspehi pri raziskovanju podzemlja 
pa se njeni člani vse bolj uspešno 
vključujejo v druga področja razi-
skav zgradbe zemeljskih plasti (geo-
loške, hidrološke, potresne). Že vr-
sto let sodelujejo in še kar nadaljuje-
jo raziskovanja – z angleškimi jamar-
ji predvsem na Migovcu, na obmo-
čju Kanina pa predvsem s poljskimi 
jamarji iz Krakova. Tudi njihova po-
moč pri reševanju v sklopu Jamar-
skega reševalnega centra Tol-
min je vse bolj nepogrešljiva.

Alpinistično šolo, ki se je začela v 
preteklem letu, obiskuje od 12 do 
14 tečajnikov. S turnim smučanjem, 
preplezanimi ledenimi slapovi, pr-

venstvenimi smermi v domačih go-
rah in v tujini (Dolomiti, Andi) se lah-
ko alpinisti pohvalijo tudi v letu 
2008. Za športne plezalce so zelo 
vzorno uredili nekaj plezališč, še 
zdaleč pa ne sameva Gorniški učni 
center, ki je pod skrbnim vodstvom 
Petra Mraka na plezalno steno pri-
vabil približno 30 otrok, starih od 6 
do 14 let. 
Postaja GRS Tolmin, ki je v prete-
klem letu morala intervenirati kar v 
64 primerih, je poleg Postaje GRS 
Kranjska Gora edina ostala znotraj 
planinske organizacije. Še danes je 
skupno delovanje zgleden primer 
uspešnega sodelovanja, zato je Gor-
ska reševalna zveza Slovenije 
tolminskemu PD na občnem zboru 
podelila priznanje, ki ga je predsedni-
ci izročil načelnik Miroslav Pogačar. 
Društvo tudi sicer dobro sodeluje z 
drugimi organizacijami v okolju in se 
poskuša čim bolj vključevati v aktiv-
nosti kraja. Pozimi so bili spet dobro 
obiskani planinski večeri s predava-
nji in videoposnetki. V letu 2008 
smo organizirali fotografski tečaj, 
katerega rezultat je bila fotografska 
razstava, ljubitelji dobre fotografije 
pa s srečanji nadaljujejo. Za zasluge 
pri vključevanju v turistično ponudbo 
je PD podelilo društveno priznanje 
Mojci Rutar, dolgoletni predsednici 
Turistične zveze Gornjega Posočja. 
Konec leta je za informiranje član-
stva poskrbela 14. številka glasila 
Krpelj, poleg objav v medijih in na 
oglasni deski pa društvo o svojem 
delovanju redno seznanja z objava-
mi na svoji spletni strani. 
Cvetka Jug

ZA PRIJETEN ZAČETEK letošnjega občnega zbora Planinskega društva Tolmin so poskrbeli 
najmlajši planinci. Foto: arhiv društva

ZANIMANJE ZA IZOBRAŽEVALNI TEČAJ v okviru Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Se-
verne Primorske je veliko, zato razmišljajo tako o njegovem nadaljevanju kot ponovni izvedbi 
začetnega tečaja. Foto: Vili Florjančič

bi, ki niso člani zveze, in nekateri 
drugi strokovni delavci. KZA Tolmin 
je to izobraževanje omogočil tudi ak-

tivnim članom z dolgo in večletno 
abstinenco. Po končanem izobraže-
vanju so tečajniki prejeli potrdilo. Za-
radi velikega povpraševanja v zvezi 
že pripravljamo nadaljevanje in nad-
gradnjo tega tečaja, obenem pa raz-
mišljamo tudi o organizaciji dodatne-
ga začetnega tečaja. K temu želimo 
pritegniti tudi druge klube, nečlane 
zveze ter strokovne delavce iz vrt-
cev, osnovnih in srednjih šol, cen-
trov za socialno delo, zdravstvenih 
domov idr. ter seveda svojce. 
Nada Kenda, tajnica Zveze KZA 
Severne Primorske

POUDAREK BO NA ZA[^ITI 
IN OHRANITVI TEHNI^NE 
DEDI[^INE 
Rut – Člani Društva Baška dedi-
ščina – lani jih je bilo 126 – so se 
28. marca srečali na četrtem re-
dnem občnem zboru, ki ga sicer 
vsako leto pripravijo v drugem kraju 
zgornjega dela Baške grape.
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Avtovlak kot alternativa ~etrti razvojni osi
V čem so si podobni švicarski St. 

Moritz, avstrijski Bad Gastein, severno-
nemško otočje Sylt in Podbrdo? Prav 
v ničemer, boste rekli, pa vendar ... 
Če se boste odpravili v te kraje z av-
tomobilom, bo vaša najboljša izbira 
– avtovlak. Ta misel me je prešinila, 
ko sem v začetku aprila v medijih 
bral o ne vem kateri razpravi po vrsti 
že, kjer se je debatiralo o famozni 
četrti razvojni osi in zopet nekem 
novem namišljenem predoru, dragem 
kot žafran (koliko smo jih že narisali 
na papir?). No, tudi s to novo pove-
zavo Posočja s svetom, ki je še na 
papirju ni, imajo probleme, kako jo 
umestiti v prostor. Kako slovensko! 
Že umeščanje v prostor, projektira-
nje, pridobivanje dovoljenj in ostali 
popolnoma papirnati opravki povzro-
čajo akterjem sive lase, če seveda o 
potrebnih financah (ki jih menda ni) 
tu ne razpravljam. Pravzaprav ga ni, 
ki bi upal vsaj namigniti, kje, kako, 
s kakšnim denarjem in kdaj bo za-
misel o povezavi med Posočjem in 
Gorenjsko po četrti razvojni osi rea-
lizirana. Ob tem je bila še posebej 
vidna vloga glavnega državnega od-
poslanca na okrogli mizi v Idriji. Že 
vnaprej je poudarjal, za kako težko 
in zahtevno traso gre in da so evrop-
ska sredstva za finančno obdobje 
2009–2013 izgubljena.

Letošnji Miklavž bo predstavljal 

ravno 10-letni mejnik, odkar je po 
železniški progi Bohinjska Bistrica–
Podbrdo–Most na Soči začel voziti 
avtovlak. Predstavil je nov proizvod 
in vizijo železniške proge Jesenice–
Nova Gorica, ki se je po osamosvoji-
tvi Slovenije in propadu “soškega kori-
dorja” neupravičeno znašla na stran-
skem tiru. V novi državi je namreč 
ne vsebuje nobena resnejša strategija 
razvoja, ostaja torej nekakšen nebo-
digatreba … Človek ob pogledu na to 
veličastno gradnjo sicer ne more ver-
jeti, da lahko majhna država, kot je 
Slovenija, tako zlahka opušča tako 
pomembno infrastrukturo. 

Tudi avtovlak je po desetih letih 
ostal na pol poti. Vozi preredko, kaj-
ti glavni motiv vožnje z avtomobilom 
je prav svoboda, neodvisnost. Vse 
infrastrukturne povezave z avtovla-
kom na območju Alp in drugje so 
namreč bolj dodelane. Vlaki vozijo 
vsaj na eno uro, če ne še pogosteje. 
Če bi hoteli doseči, da bi pri nas av-
tovlak vozil v vsako smer v urnem 
taktu, kar je pri tovrstnih storitvah 
standard, bi morali ponovno vgraditi 
postajna tira za križanje v Podmelcu 
in Hudajužni, posodobiti vstopno-
izstopne terminale (predvsem prvi tir 
na Mostu na Soči), podaljšati drugi 
tir v Bohinjski predor do tretjega ki-
lometra iz podbrške strani, kupiti 
sodobnejše kompozicije in tišje loko-

motive ter uvesti daljinsko vodenje 
prometa. Ob teh investicijah bi se 
urni promet avtovlakov odvijal popol-
noma neodvisno od ostalega prome-
ta, ki je sicer predvsem v poletnem 
času ob sedanji zastarelosti proge že 
pregost in povzroča zastoje. Prevaža-
li bi lahko tudi tovornjake in avtobu-
se. Praktično bi imeli rešeno poveza-
vo z avtocestnim križem, saj je ta od 
Bohinjske Bistrice oddaljen le 15 mi-
nut vožnje po lepi in široki cesti. 

Je torej investicija draga in neure-
sničljiva ob dejstvu, da železnica že 
obstaja, da so projekti posodobitve 
večinoma že narejeni, postaje pa sto-
jijo s samo enim tirom, ker smo osta-
le zaradi bog ve katerih vzrokov od-
stranili? Smo res tako veliki in boga-
ti, da zapuščamo infrastrukturo, ki bi 
vsaj nam v hribih, če že v dolini ne, 
še kako koristno služila? Tega si, ver-
jemite mi, še veliko bogatejši Avstrij-
ci in Švicarji ne upajo privoščiti. Dr-
žava namerava po besedah ministra 
za promet do leta 2023 z evropsko 
pomočjo v železnice vložiti več mili-
jard evrov, največ v dodatni tir do 
Kopra – torej do mesta, kjer glede na 

statistiko letno na vlake vstopi manj 
potnikov kot skupaj na Mostu na So-
či, Grahovem in v Podbrdu. Kajti 
država tam namerava investirati v 
megalomansko gradnjo zaradi prista-
nišča, prevozov kontejnerjev, premo-
ga, lesa, blaga. To menda nosi dobi-
ček, ljudje pač ne. In mi smo tiho.

Prav tako bo Slovenija investirala 
v druge proge, ki večinoma potekajo 
poleg avtocest in so za lokalno okolje 
manj pomembne, kot je naša, ki bi 
lahko predstavljala eno izmed po-
membnih povezav z osrednjim de-
lom države. Po izkušnjah bo investi-
rala tam, kjer živi več ljudi (voliv-
cev?!) in bodo ti bolj sitni in glasni. 
Mi pa bomo z zgrajeno progo in pro-
jekti v rokah zopet tiho. In bomo 
čakali na nove projekte novih pove-
zav. Če sploh bojo. Če bomo sploh 
še mi.

Naj se vrnem k začetnemu, malo 
spremenjenemu vprašanju. V čem se 
razlikujejo St. Moritz, Bad Gastain, 
otočje Sylt in Podbrdo? Podbrdo leži 
v Sloveniji.

Toni Obid, dipl. ing. tehnologije 
prometa, Koritnica

Utrinki

POOBLAŠČENI POSREDNIK 
MOBITELA
•  Paketi POVEZANI še privlačnejši 

•  Akcijski aparati od 1€ dalje

SKRTEL d.o.o.

trgovina mobitmin

URNIK: 
ponedeljek–petek: 9.00–12.30 in 14.00–18.00

sobota: 9.00–12.30

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

Trg maršala Tita 11, 5220 Tolmin

Za začetek jih je članica društva na-
smejala s skečem Pred 30 leti sem 
prišla v Baško grapo … Poročila o 
delu društva v preteklem letu so po-
dali predsednik in trije člani. Z zado-
voljstvom so ugotovili, da je bilo leto 
zelo bogato z aktivnostmi. Največ 
dela je bilo vloženega v vzdrževanje 
objektov, ki jih ima društvo v najemu 
– prezračevalno napravo pri predoru 
Bukovo, Prangarjev mlin, Jakovo ko-
vačijo in Cvekov skedenj. V sodelo-
vanju s krajevnimi skupnostmi so 
pripravili osem prireditev, obnavljali 
so stare poti, vključevali so se v pro-
jekte Turistične zveze Gornjega 
Posočja, Naravoslovnega centra 
Tolmin, Zveze društev tehnične 
kulture (ZOTK) Posočja Tolmin in 
Lokalne turistične organizacije 
Sotočje. Dediščino Baške grape so 
promovirali v medijih, na javnih prire-
ditvah v Baški grapi in zunaj nje, vo-
dniki društva pa so gostili kar pet 
strokovnih ekskurzij. Izvajanje pro-

grama je bilo v veliki meri plod pro-
stovoljnega dela članov. Zanimiva in 
poučna je bila tudi strokovna ek-
skurzija v ljubljanski Etnografski 
muzej. 

Finančna sredstva za delovanje so 
pridobili na razpisih Občine Tolmin 
in ZOTK Posočja Tolmin ter z dona-
cijami. Najbolj so ponosni prav na 
denar tolminske občine iz programa 
Celostni razvoj podeželja in obno-
va vasi (CRPOV), s katerimi so na-
daljevali s prepotrebno obnovo 
Prangarjevega mlina. 

Tako člani društva dodajajo kamenč-
ke v mozaik svojih prizadevanj in se-
števajo rezultate, ki govorijo o po-
trebnosti in koristnosti takega poče-
tja. Na ta način se dediščina Baške 
grape počasi umešča v slovenski 
prostor in riše nove dimenzije naše 
identitete. Zato bodo pri nadaljnjem 
delu največji poudarek dali njeni za-
ščiti, ohranitvi in obnovi.
Olga Zgaga
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MIP-ovi mesnici v Kobaridu v slovo 
V začetku aprila sem se zaletela v 

zaprta in zaklenjena vrata edine me-
snice v Kobaridu. Tekla sem kot vsak 
dan po službi. Najprej po kruh in 
zelenjavo, nato pa po malo mesa. 
Morda zrezek ali dva, košček za go-
laž, deset čevapčičev … In ostala 
praznih rok. Mrzlo me je spreletelo. 
No, pa smo že tako daleč. MIP je v 
stečaju, njegove poslovalnice se za-
pirajo. Ljudje so brez plač. Vsega je 
kriv “Volk” in neumen nakup Pomur-
ke.

Ko sem prišla domov, sem se za-
mislila. Pred 20 leti, ko sem prišla v 
Kobarid, so v njem delovale štiri me-
snice (Kodelijeva, škofjeloška, “tista 
na Vipi” in centralna MIP-ova, še tista 
stara s pultom, skozi katerega si videl 
samo meso, prodajalca pa skorajda 
ne, saj je stal več kot meter višje od 
tebe), medtem ko domačini pripove-
dujejo, da jih je bilo včasih šest ali 
sedem. Vse so bile zaradi velikega 
povpraševanja sosedov iz Furlanije 
vedno zelo založene, meso je bilo 
vedno sveže in prodajalci (mesarji) 
vedno ustrežljivi. Domačini smo se-
veda vedeli, kaj kje kupovati. Tu je 

bilo ceneje to, tam ono. Tu so bili 
izdelki domači, tam so jih uvozili, 
prodajalci pa so nam vedno svetovali. 

Počasi so se mesnice v Kobaridu 
zapirale in pred leti smo ostali samo 
pri eni MIP-ovi mesnici na placu. Bi-
la je vedno do vrha založena. V njej 
si našel vse – od mesa in suhome-
snatih izdelkov do delikatese, kruha, 
pribora za piknik in hrane za hišne 
ljubljenčke. Založena pa je bila še z 
nečim – z “našimi” mesarji. To so 
bili ljudje (Štefan, Zdenko, Toni, 
Nadja, Lidija), ki so nas poznali, in 
mi smo poznali njih. Vsaj mislili 
smo, da jih. Tudi ko so bili že tri me-
sece brez plač (ljudje smo to izvede-
li marca iz medijev), so bili nasme-
jani in prijazni. Včasih si začutil, da 
jih je sram zaradi praznih polic in 
vedno skromnejše ponudbe. Pa so se 
kljub vsemu nasmejali, ti ponudili 
najboljše od najslabšega in vprašali: 
“Me prideš še pogledat’?”

Naslednji dan sem prvič v 20 letih 
meso kupovala tolminskem Merca-
torju. Bilo mi je težko. Pred pultom 
sva stali z gospo iz Kobarida, s kate-
ro sva se tedensko srečevali v “naši” 

mesnici. Spraševali sva se, kako naj 
mesar, ki naju ne pozna, ve, katera 
sta tista dva zrezka, ki ju želiva. Na-
ma bo predlagal boljši kos mesa ali 
nama bo prodal nekaj, česar svojim 
stalnim strankam ne more? Nočem 
delati krivice in vem, da se vsak pro-
dajalec (mesar) najbolje potrudi za 
svojo stranko, ampak kot sem že 
pred leti rekla (in s tem požela ogro-
mno smeha, pa tudi odobravanja): 
“Če imam svojega zdravnika in fri-
zerja, imam tudi svojega mesarja.” 
Mesarja, ki ve, kaj želim. Ki mi ne 
bo ponujal najdražjih zrezkov, ker 
ve, da imam nizko plačo, ki ve, da 
za paniranje ne želim purana, ki ima 
po sredini zrezka žilo, ker vedno 
ugriznem ravno vanjo, da ima moj 
sin rad zrezke brez žil, jaz pa ravno 
obratno in mi zato dva zrezka odreže 
od dveh kosov mesa … Zato si želim, 
da se v Kobaridu takoj spet odpre 
mesnica, v katero bom lahko hodila 
kot do sedaj po en zrezek in pet če-
vapčičev in v kateri me bo vedno 
pričakal prijazen pozdrav: “Oj, Bran-
ka, kaj bomo pa danes skuhali?”

Branka Miklavčič, Kobarid

Utrinki

Utrinki

PODRU@NICI STA SE ZNOVA 
SRE^ALI
Dre`nica – Učenci in učitelji Podru-
žnične šole Volče in Podružnične 
šole Drežnica smo se 8. aprila po-
novno srečali, tokrat v Drežnici. 
Učenci drežniške šole so Volčane 
pozdravili z gledališko predstavo Živ 
žav v gozdu, nato pa smo skupaj 
obiskali nekatere naravne in kultur-
ne znamenitosti. Ustavili smo se 
pred drežniško cerkvijo, kjer so 

DRUGO SREČANJE PODRUŽNIČNIH ŠOL 
VOLČE IN DREŽNICA so pripravili Drežniča-
ni, ki so svojim sovrstnikom pokazali tudi cer-
kvico sv. Justa pod Kosečem. Foto: Nevenka 
Rakušček

otroci začutili njeno veličino, se 
sprehodili po Poti miru, prijateljstva 
in ustvarjalnosti do Koseča in se 
ustavljali ob skulpturah iz lesa, ka-
mna in železa. Na Turistični kmeti-
ji Kranjc so nam prijazno odprli vra-
ta na dvorišče, kjer smo se okrepča-
li, potem pa smo nadaljevali pot do 
700 let stare cerkvice sv. Just pod 
Kosečem. Dopoldne smo zaključili z 
ogledom slapu Krampež, ki nas je 
želel z obilico pomladne vode izpod 
mogočnega Krna dobro oprhati. Ob 
slovesu smo se dogovorili, da bomo 
s srečanji obeh šol nadaljevali tudi v 
prihodnje.
Rina Berginc, vodja PŠ Drežnica

PODRU@NI^NA [OLA SMAST 
PRAZNUJE 30 LET
Smast – Podružnična šola (PŠ) 
Smast sodi med eko šole in letos, v 
letu praznovanja 30. obletnice delo-
vanja šole, so si za eko projekt iz-
brali temo šola nekoč. Celo šolsko 
leto so otroci in njihovi starši zbirali 
stare šolske potrebščine, table, fo-
tografije, spričevala in druge stvari, 
ki so včasih krasile šolske učilnice. 
Iz zbranega so na šoli pripravili raz-
stavo.

Šolsko prireditev v počastitev leto-
šnje 30-letnice delovanja PŠ, ki je 
potekala 23. aprila, so začeli otroci, 
ki obiskujejo vrtec, nato pa so se 

predstavili učenci od 1. do 4. razre-
da. Šolski zbor je zapel venček par-
tizanskih koračnic, za tem pa so 
otroci zaigrali krajšo predstavo Šola 
danes. S programom so nadaljevali 
njihovi starši, ki so z igro Danes, ko 
postajam pionir izpod peresa Da-
mijane Smrekar želeli otrokom po-
kazati, kako je bilo, ko so še sami 
hodili v šolo. Ob tej priložnosti so 
vzgojiteljici na PŠ Smast Loredani 
Hrast podelili zahvalo Krajevne 

skupnosti Ladra-Smast-Libušnje 
za dolgoletno delo na področju var-
stva in predšolske vzgoje. 
Zaradi velikega zanimanja so priredi-
tev 27. aprila ponovili tudi za druge 
krajane Smasti in okoliških vasi, ki 
so si lahko ogledali tudi razstavo sta-
rih šolskih potrebščin in fotografij. 
Programu otrok s partizanskimi pe-
smimi in kratko igro je sledila pred-
stava staršev, ki je v obiskovalcih 
prebudila nostalgijo po šolskih dneh 

– po otroški nedolžnosti in naivnosti 
verjeti vsemu, kar reče tovarišica, 
tedanjem poteku pouka in sprejemu 
med pionirje, ki je bil tedaj zelo po-
memben dogodek. Polno smeha in 
ogromen aplavz ob koncu sta bila za 
starše nedvomno največje zadošče-
nje za njihov trimesečni trud, avtori-
ca predstave pa že napoveduje no-
vo. Prav tako si zaslužijo pohvalo 
otroci in njihove učiteljice. Šolska 
avla je bila tokrat žal premajhna za 
vse, ki so si želeli ogledati prireditev, 
zato starši obljubljajo, da bodo igri-
co še enkrat ponovili. 
Damijana Smrekar in Amaterska igral-
ska skupina “Sončna stran”

PLANOTA JE ^ISTA
[entvi{ka planota – Člani Turistič-
nega društva (TD) Šentviška pla-
nota so v sodelovanju z učenci Po-
družnične šole Šentviška Gora, 
planotarskimi krajevnimi skupnost-
mi, Folklorno skupino “Ivan La-
harnar - Planota”, gasilskim in 
športnim društvom, Komunalo Tol-
min in drugimi prebivalci krajev na 
Planoti 4. aprila drugo leto zapored 
organizirali čistilno akcijo, poimeno-
vano Čista Planota. 

DANES, KO POSTAJAM PIONIR – Starši otrok, ki obiskujejo Podružnično šolo Smast, so s 
predstavo želeli svojim najmlajšim pokazati, kako je bilo v časih, ko so še sami hodili v šolo. 
Foto: arhiv skupine
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KOMPOSTIRANJE

Izzivi podeželja (4)

Kompostiranje odpadkov 
na vrtu je podobno 
nastajanju humusa v 
naravi, ki nastane pod 
vplivom delovanja 
mikroorganizmov. Odmrlo 
listje, trava, cvetje, 
korenine ipd. se počasi 
spremenijo v humus – 
hrano za rastline in živali.

Kompost izboljša strukturo prsti; težko zemljo rahlja, pešče-
no naredi bolj vezno in bogato s humusom. Spomladi se 
zemlja hitreje ogreje, v sušnem obdobju pa bolje zadržuje 
vlago. Kot gnojilo omogoča razvoj krepkih rastlin, ki so od-
pornejše proti boleznim in insektom. Prevelik vnos kompo-
sta v prst ne poškoduje rastlin, saj se hranilne snovi v njem 
počasi sproščajo v prst, medtem ko mineralna gnojila in 
nepreperel živalski gnoj lahko požgeta koreninice rastlin. Če 
pripravimo dovolj komposta, ne potrebujemo drugega gno-
jila. 
Kompost je uporaben, ko v njem ni več kompostnih dežev-
nikov in diši po gozdni zemlji – poleti že po dveh mesecih, 
sicer pa po petih. Če hočemo pospešiti razkrajanje, dodamo 
kompostiranim odpadkom zeliščni spodbujevalec. Fini, pre-
sejani kompost uporabimo za lončnice in gredice, kjer seje-
mo drobno seme – plitvo ga zamešamo v zemljo. Grobi, 
nepresejani kompost uporabimo za gnojenje sadnega drev-
ja in večjih rastlin v vrtu ali pa ga ponovno damo v kompo-
stni kup. 

IZBIRA KOMPOSTNIKA
Izberemo lahko med kompostniki iz različnih materialov: 
lesa, betona, plastike, žične mreže. Če se bomo odločili za 
takega iz trajnejšega lesa, nam bo dolgo služil, ne da bi ga 
bilo treba zaščititi s premazi, po odsluženi uporabi pa ga 
bomo lahko enostavno odložili na kompostni kup. Za izde-
lavo kompostnikov iz drugih materialov je potrebne veliko 
energije, in ko odslužijo svojemu namenu, postanejo komu-
nalni odpadek.
Kompostnik naj ima prostornino približno 1 m3, sicer v kupu 
težje poteka proces razgradnje. Spodnja plast naj bo v 

stiku z zemljo zaradi prostega prehoda mikroorganizmov in 
črvov, ob straneh morajo biti odprtine za zračenje. Pokrov 
ščiti odpadke pred premočnim deževjem, poletno vročino 
in zimskim mrazom. Pomembno je, da ima kompostnik 
snemljivo vsaj eno stranico. Če imamo večji vrt, je smotrno 
imeti dva kompostnika – enega za pripravo materiala, dru-
gega za zorenje.
 
POSTAVITEV KOMPOSTNIKA
Kompostniku namenimo topel, pred vetrom zavarovan pol-
senčen predel vrta. Prostor naj bo nekoliko večji, da lahko 
ob kompostniku pripravljamo material za kompostiranje. Na 
mestu, kjer bo stal, izkopljemo 10 cm tal. Če je kompostnik 
lesen, pod stebričke postavimo betonske plošče, da jih 
bodo zaščitile pred vlago. 

PRIPRAVA KOMPOSTA 
Pri peščenih tleh za drenažo nasujemo ilovnato zemljo ali 
gotov kompost, pri normalnih tleh pa 20–30 cm debelo plast 
razrezanih vej in drugih trdnih rastlinskih stebel. Material 
na kompostni kup odlagamo po plasteh. Naložimo 10 cm 
kuhinjskih odpadkov, pokošene trave in neporabljenih delov 
rastlin. Dodamo 10-centimetrsko plast slame, listja, lepenke 
in žagovine, nanjo pa posujemo tanko plast prsti ali kom-
posta. V vročih dneh ga zalijemo s toplo vodo, koprivnico, 
z vodo namočenega gabeza ali s sladkano vodo. Postopek 
ponavljamo po plasteh do vrha. 
Za življenje v kompostu je najboljše vlažno okolje, zato se 
ta nikoli ne sme izsušiti in tudi ne preveč navlažiti. Če je 
kompostni kup presuh, ga zalijemo z deževnico (nikdar z 
mrzlo vodo) ali poškropimo z razredčeno zeliščno gnojnico 

Akcija je potekala v vseh večjih kra-
jih na Šentviški planoti in odziv pre-
bivalcev je bil nad pričakovanji, saj 
se je čiščenja udeležilo prek 90 lju-
di. Udeležba potrjuje, da Planotar-
jem ni vseeno, v kakšnem okolju ži-
vimo, kako se pri nas počutijo drugi 
in kakšen glas ponesejo naprej. Či-
stili smo nekatera divja odlagališča 
in napolnili več kot sedem zabojni-
kov za kosovne odpadke. Središča 
vasi so čistili in urejali predvsem 

mladi in ženske, osnovnošolci so v 
tednu čiščenja Šentviške planote 
zbirali star papir, na dan čistilne ak-
cije pa so skupaj s spremljevalci v 
treh skupinah odstranjevali odvrže-
ne odpadke ob glavnih poteh.
Ob zaključku akcije smo se odločili, 
da bomo z njimi nadaljevati in tudi na 
tak način skušati pri ljudeh, ki še ni-
majo pravega odnosa do čiste nara-
ve in okolja, dvigniti zavest.
TD Šentviška planota

KAPLJICA VODE NA STO IN 
EN NA^IN
Most na So~i – Na OŠ Dušana 
Muniha Most na Soči smo v okviru 
ekošole v letošnjem šolskem letu za 
vodilno temo izbrali samo po sebi 
umevno, pa vendar zelo pomembno 
in kmalu, če ne že, tudi zelo drago-
ceno tekočino – vodo. Prek različ-
nih dejavnosti, ki so v okviru pouka 
potekale celo šolsko leto, so vodo 
spoznavali vsi učenci od 1. do 9. ra-
zreda, vsak po svoje, vsak na svoji 
ravni. Zaključek projekta je bil Eko-
dan, ki smo ga organizirali 20. mar-
ca ob svetovnem dnevu voda.
Učenci od 1. do 5. razreda so spo-
znavali oblike vode v naravi in vodo 
kot življenjski prostor nekaterih živali 
in rastlin. Z opazovanjem, tipanjem, 
okušanjem in drugimi dejavnostmi 
so spoznavali njene lastnosti, razi-
skovali, kje vse jo uporabljamo, ter 
spoznali, da je nepogrešljiva za umi-
vanje, pitje, čiščenje in zalivanje. 
Spoznavali so gostoto snovi in ugo-
tavljali, kaj v vodi potone in kaj na 
njej plava. Raziskovali so raztaplja-
nje različnih snovi v vodi, preizkuša-
li, kako jo prepuščajo prstí v našem 
okolju, in raziskovali kroženje vode v 
naravi. Iskali so možnosti za varče-

V OKVIRU ČISTILNE AKCIJE ČISTA PLANOTA so udeleženci med drugim “napadli” nekatera 
divja odlagališča in napolnili več kot sedem zabojnikov za kosovne odpadke. Foto: arhiv dru-
štva

vanje te dragocene tekočine in se 
seznanili z najpogostejšimi onesna-
ževalci voda. Izdelali so model čistil-
ne naprave iz plastenk (pesek, miv-
ka, oglje) in preizkusili njegovo delo-
vanje.

Učenci od 6. do 9. razreda so vodo 
osvetlili na svoj način. Šestošolci so 
v povezavi s tehniko in geografijo, 
kjer so izdelovali različna plovila, na-
redili didaktično igrico ter raziskovali 
reke v svetu in Sloveniji. Sedmošolci 
so veliko prispevkov o vodi strnili v 
glasilo Prijateljica kapljica, prevedli 
ključne besede v angleščino, poi-
skali in prevedli pregovore o vodi ter 
iskali primerno glasbo, ki so je pred-
vajali na šolskem radiu. Osmošolci 
so vodo povezali s športom, saj so 
šli na pohod in se ustavili ob vodnih 
izvirih v širši okolici Mosta na Soči, 
devetošolci pa so na to temo delali 
povzetke kemijskih in bioloških razi-
skav vodnih virov v naši okolici ter 
uredili herbarij obvodnih rastlin.

To pa še ni vse. Na Ekodan smo po-
vabili predstavnika ribičev, potaplja-
ča, kajakaša, raftarja, predstavnika 
Komunale Tolmin in raziskovalca 
zdravilnih vodnih virov. Vsi so nam 
navdušeno predstavljali dejavnosti v 
in ob vodi. Skupina sedmošolk je 
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Rubriko pripravljata:
Peter Domevšček in Patricija Rejec
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iz gabeza in kopriv. Ob dolgotrajnem deževju mora biti 
kompostni kup pokrit. Kompostnik zaščitimo s pokrovom, 
pod katerim naj bo nekaj prostora za kroženje zraka. Za 
rahel kompostni kup je treba dodajati tudi debelejši struk-
turni material – zdrobljene ali na 5 cm narezane ostanke 
žive meje.

KAJ LAHKO DAMO NA KOMPOST?
• Odpadki iz kuhinje
Za kuhinjske odpadke si priskrbimo 5- do 10-litrsko plastič-
no vedro s pokrovom za zapiranje, ki ga vsaj enkrat teden-
sko izpraznimo na kompostni kup. Na kompostnik sodijo 
ostanki hrane (olupki, zelenjava, ostanki kave in čaja s filtri), 
hišni prah iz sesalca, raztrgana lepenka, jajčne lupine, lesni 
pepel in saje, volneni in bombažni odpadki (nebarvani). 
Kuhinjske odpadke vedno premešamo in pokrijemo s prstjo 
iz vrta.
• Odpadki z vrta
Listje, travo in obreznine grmovja dodajamo vedno v manj-
ših količinah in dobro premešamo s kompostom. Veje naj 
ne bodo daljše od 5 cm in ne debelejše od 2 cm. V vr-
tni kompostnik odlagamo predvsem travo, plevele (preden 
semenijo), zmleto vejevje sadnega drevja, grmičevja in žive 
meje, olesenele rastline, ostanke vrtnin, okrasne rastline, 
ovenelo cvetje, odcvetele lončnice, listje in žaganje (v tankih 
plasteh), zdravilna zelišča (razen pelina), slamo, steljo itd.

KAJ NE SODI NA KOMPOSTNI KUP?
• Materiali, ki se v naravi ne razkrajajo: plastika, steklo, 
kovinski predmeti, porcelan; • laki, strojno olje, baterije, 
kemične snovi, ostanki barv, zdravila, detergenti, tiskan 
papir; • lupine limon, pomaranč, banan in cvetje iz cvetli-
čarn (škropljeno); • meso, kosti; • bolne rastline (moramo 
jih sežgati), pleveli s semeni, korenine plevelov; • rastline, 

ki jih črvi ne marajo (pelin, orehovo lubje, vratič, čebula); • 
iztrebki psov, mačk in ljudi, plenice; • odpadno olje, tekoča 
in kuhana hrana (samo v manjših količinah).

KOMPOSTNI KOLEDAR
Jesen – Jeseni imamo na vrtu večje količine odpadlega listja, 
vendar vrta ne smemo povsem očistiti. Listje pustimo pod 
živo mejo, grmovjem in drevesnimi krošnjami. Pokrijemo ga 
z nekaj komposta, ki bo pomagal pri trohnenju. Za kompost 
pomešamo različno listje, dodamo tudi travo zadnje košnje, 
ostanke zelenjave in rože. Premešamo še z nekaj starega 
komposta in strukturnim materialom, da listje ni preveč 
stisnjeno. Po potrebi navlažimo, posujemo z vrtno zemljo 
in zaščitimo s pokrovom. Na kraju, kjer ne zmrzuje, si pri-
pravimo rezervni kup listja in zdrobljenih vej. 
Zima – Delo mikroorganizmov v kompostnem kupu je zmanj-
šano na minimum. Pokrova ne odkrivamo, dokler je tempe-
ratura zraka nižja od 10 °C, zato pozimi (če imamo možnost) 
zbrane kuhinjske odpadke raje dodajamo v kompostnik za 
pripravo materiala. Premešamo jih z listjem, s kompostom 
in z vejami iz rezervnega kupa. Tudi ta kup mora biti po-
krit. 
Pomlad – Sedaj je kompost dozorel. Presejemo ga za grede 
in sajenje sadik. Kar nam pri presajanju ostane, vmešamo 
v nov kompostni kup. Če smo material čez zimo pripravlja-
li v drugem kompostniku, je sedaj čas, da ga premešamo 
in po plasteh preložimo v izpraznjen kompostnik za zore-
nje.
Poletje – Pazimo, da se kompostni kup ne izsuši, in ga po 
potrebi zalivamo z deževnico. Pokošene trave ne damo takoj 
nanj, temveč jo pustimo raztreseno ležati nekaj dni. Meša-
mo jo z zdrobljenim materialom, listjem in prstjo. 

Milojka Jermol

predstavila tudi raziskovalno nalogo 
v okviru festivala Turizmu pomaga 
lastna glava z naslovom Kolesarsko 
popotovanje od izvira do izvira v 
širši okolici Mosta na Soči. Na temo 
Voda, vir življenja smo posneli tudi 
radijsko oddajo. 

Učenci od 1. do 5. razreda so 26. 
marca recitirali, peli in plesali na jav-
ni prireditvi Kapljica vode, na šol-
skem hodniku pa smo na ogled po-
stavili izdelke in plakate, ki so jih 
ustvarili naši učenci.
Urška Kenda Mavrar in Romana Sveti-
čič, koordinatorki

ODPADKOV JE VSAKO LETO 
MANJ
Bovec – Aprilsko vreme ni pokvarilo 
dobrega namena Bovec šport cen-
tra, ki je 18. aprila organiziral prvo 
spomladansko čistilno akcijo reke 
Soče. Namen je bil očistiti njene 
brežine od Lepene do Trnovega ob 
Soči, zaradi muhastega vremena pa 
se je je žal udeležilo le malo tistih, ki 
si želijo bolj čistega okolja. 

Na bovškem letališču se je tako zju-
traj zbralo osem kajakašev in osem 
raftarjev, ki so se glede na razmere 

in število udeležencev odločili, da 
očistijo del reke od Zmuklice do Če-
zsoče. Ta je v poletni sezoni precej 
obiskan, saj poteka tudi mimo Vo-
denc, kjer na reko najpogosteje 
vstopajo kajakaši iz vodenških kam-
pov. Glavno vlogo so odigrali kajaka-
ši, ki se lahko približajo skoraj vsa-
kemu koščku reke in brežin, kjer se 
smeti največkrat zaustavijo in kazijo 
podobo. Udeleženci na raftu so pri-
dno nalagali polne vreče smeti in jih 
na dveh mestih tudi izkrcali. Po do-

govoru s Komunalo Tolmin je ta 
odpadke odpeljala na deponijo, s či-
mer je bil namen akcije tudi izvršen. 
Skupno je bilo zbranih 300 kilogra-
mov odpadkov. Prevladalo je mne-
nje, da jih je vsako leto manj, zato 
upamo, da se bo prihodnje leto to 
spet potrdilo. Po zaključku akcije so 
se udeleženci zbrali v Gostišču Van-
čar. 

Besedilo in foto: Filip Hrovat, 
Bovec šport center

OSEM KAJAKAŠEV IN OSEM RAFTARJEV je na Soči in njenih brežinah od Zmuklice do Čez-
soče zbralo 300 kilogramov odpadkov.

Rastline, ki omogočajo hitrej-
še in enakomernejše razkraja-
nja: kamilica, regrat, rman, 
baldrijan, kopriva, hrastovo lu-
bje. Da jih bomo imeli stalno 
na zalogi jih posušimo v senci, 
zdrobimo in presejemo skozi 
cedilo, hrastovo lubje pa nari-
bamo s strgalnikom. Posame-
zna zelišča spravimo po kozar-
cih in zapremo. 

Če nimate zelišč, si pomagajte 
s sladkorjem. V vedro mlačne 
vode dajte 100 g sladkorja, 
premešajte in sladko razstopi-
no poškropite po kompostu. 
Kaže, da so tudi bakterije in 
deževniki sladkosnedi.

[EMPAV SO PRAZNOVALI 
DVA DNI
Poljubinj – Na šempav, prvo nede-
ljo v maju, praznujemo obletnico po-
svetitve cerkve sv. Pavla, ki je nekoč 
stala na Šempavu, Žabijskem vrhu. 
Sv. Pavel je zavetnik Žabč in Zadlaz 
Žabč in po zaprtju cerkve njegov kip 
gostuje v cerkvi sv. Marka. K prazni-
ku, ki ga že od nekdaj praznujejo tu-
di v Poljubinju in na Prapetnem, so-
dijo tudi pirhi. Legenda pravi, da je 
ženske pirhe naučil pisati slikar, ki je 
slikal cerkev, in sicer za nagrado, 
ker so mu nosile vodo za barvanje. 
Pisani so z voskom, na njih so pe-
smice in cvetlični vzorci ter so bordo 
rdeče in višnjeve barve.
Krajevna skupnost Poljubinj-Pra-
petno je tudi letos pripravila dvo-
dnevno praznovanje šempava. Za-
čeli smo 2. maja z delavnico o trav-
niških rastlinah, ki sta jo vodila Na-
taša Voljčanjk in Gregor Podgor-
nik iz Naravoslovnega centra Tol-
min. V štiriurnem sprehodu po okoli-
ci smo spoznali mnogo travniških ra-
stlin in zelišč ter se seznanili z njiho-
vo koristno uporabo v vsakdanjem 
življenju. Prijetno druženje se je za-
ključilo z osvežilnim namazom iz 
skute in nabranih zelišč.

Projekt sofinancira:
Občina Tolmin
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SKRTEL d.o.o. – trgovina mobitmin

URNIK: 
ponedeljek–petek: 
9.00–12.30 in 14.00–18.00
sobota: 9.00–12.30

t: 05/38-11-000
m: 051-360-450
e-naslov: mobi.tmin@siol.net

Trg maršala Tita 11, 5220 Tolmin

GSM APARATI V PROSTI PRODAJI OD 34,80 €

Utrinki

V minulem letu smo veliko pozorno-
sti posvetili urejanju pot k slapu Beri, 
ki jo je poškodovalo neurje. Prosto-
voljno je pot uredila in postavila 
most čez potok Godiča skupina fan-
tov in mož iz Poljubinja, zato smo jih 
v zahvalo za njihov trud predlagali za 
priznanje Občine Tolmin. Ker smo 
v Poljubinju ponosni na našo narav-
no znamenitost, smo v okviru leto-
šnjega Šempava organizirali pohod 
k slapu Beri, ki so ga vodili člani No-
gometnega društva Flamengo. 
Udeležili so se ga mladi in nekoliko 
starejši, s čimer so dokazali, da je 
pot dobro urejena, zato si ta biser 
lahko ogleda prav vsak. V prihodnjih 
dneh bomo v sodelovanju z Lokal-
no turistično organizacijo Soto-
čje postavili informativno tablo s po-
datki o slapu Beri. 

Delavnico pisanja šempavskih pir-
hov, ki se je je udeležilo lepo število 
obiskovalk in obiskovalcev, je pripra-
vila Danica Krivec s skupino pisalk 
iz Poljubinja. Skupina deluje štiri leta 
in uspešno predstavlja ta star obi-
čaj. Z obiskom so nas presenetili še 
člani kulturnega društva iz zamejske 
Dreke. Obdarili so nas s svojimi pir-
hi, ki jih barvajo z naravno barvo (tu-

di iz lubja jelše) in nato izdelajo s 
praskanjem. Tudi oni so poskusili pi-
sati šempavske pirhe, in čeprav to ni 
enostavno, jim je uspelo. Tradicijo 
pisanja poljubinjske pisalke predsta-
vljajo tudi na drugih prireditvah. Vsa-
ko leto svoje pirhe razstavljajo na 
Sveti Gori, udeležijo se Ekopraznika 
ter drugih, z običaji povezanih prire-
ditev doma in v zamejstvu.
Drugi dan letošnjega praznovanja 
šempava priredili kulturno prireditev, 
ki smo jo zaradi nestanovitnega vre-
mena s športnega igrišča prestavili 
pod streho. Povezovalca sta v do-
mačem narečju vodila obiskovalce 
skozi program, pet pisalk pirhov pa 
jim je predstavilo ta običaj in zaupa-
lo tudi nekaj najlepših verzov, ki jih 
pišejo na pirhe. Folklorna skupina 
Razor nam je zaplesala nekaj starih 
plesov in nas s pesmijo ponesla v ti-
ste lepe stare čase, ko je šempav 
zares živel. Kulturno dogajanje so 
nadaljevali člani Moškega pevske-
ga zbora Poljubinj pod vodstvom 
Metoda Bajta, ob koncu praznova-
nja pa smo se lahko še dolgo vrteli 
ob prijetni glasbi Dua PALbin. 
Besedilo in foto: Nada Bellomo, 
podpredsednica KS Poljubinj

IZDELOVALI SO PIRHE IN 
PRAZNOVALI ^ASTITLJIV 
JUBILEJ
Tolmin – Tudi letos smo se zbrale 
skupine za samopomoč starih v Do-
mu upokojencev Tolmin in člani 
so na skupni delavnici izdelovali pir-
he. Voditeljica Darija Jan je pripra-
vila material, v spretnih rokah stano-
valcev pa so nastajali pirhi različnih 
barv in poslikav. Postavili smo jih na 
podstavke, ki smo jih prav tako izde-
lali sami, najlepše pirhe pa nato raz-
stavili v preddverju doma. Srečanje 
je potekalo v prijetnem in zabavnem 
vzdušju ter ob spominih o nekdanjih 
navadah v velikonočnem času.

Na cvetno nedeljo 5. aprila je stano-
valka tolminskega doma Matilda 
Gaberšček praznovala stoti rojstni 
dan. V krogu svojih domačih (hčer-
ke, vnukov in nečakov), sosedov in 
stanovalcev doma je vsa čila, vesela 
in ponosna nazdravila. Ob visokem 
jubileju so ji voščili še predstavniki 
Doma upokojencev Podbrdo, direk-

ŠEMPAVSKI PIRHI so bordo rdeče in višnjeve barve ter pisani z voskom, na njih pa so pesmice 
in cvetlični vzorci.

MATILDA GABERŠČEK je 5. aprila dopolnila 
častitljivih sto let. Ob tej priložnosti so ji poleg 
domačih in prijateljev čestitali tudi tolminski 
župan Uroš Brežan in nekateri drugi. Foto: 
arhiv doma

torica Ines Krajnik, stanovalka 
Bogdana Rakar, tolminski župan 
Uroš Brežan, predsednica Društva 
upokojencev Tolmin Jožica Jarc, 
predsednik Krajevne skupnosti Vol-
če Metod Fon in številni prijatelji. 
Stoletnica je marsikatero voščilo po-
spremila s humorjem in poskrbela 
za smeh med prisotnimi. Za dobro 
voljo in praznično vzdušje so zapeli 
člani Zbora stanovalcev Doma 
upokojencev Tolmin in pevke Fol-
klorne skupine Razor, njihova gle-
dališka skupina pa je nastopila z dve-
ma skečema.
Ivica Podgornik in Darija Jan
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Posoški razvojni center (LAS za razvoj), Trg svobode 2, 5222 Kobarid, tel.: 05/38-
41-507, e-pošta: las@prc.si – V skladu z Lokalno razvojno strategijo, ki jo je LAS za 
razvoj sprejela na skupščini dne 14. februarja 2008 na podlagi Metodologije za nabor 
in izbiro projektov LAS za razvoj, objavlja programski odbor

JAVNI POZIV ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA 
IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE ZA HRIBOVSKI 
DEL SEVERNE PRIMORSKE ZA LETO 2010

I. RAZPISOVALEC JAVNEGA POZIVA
Razpisovalec je: Posoški razvojni center 
(Lokalna akcijska skupina “LAS za razvoj”) 
s sedežem Trg svobode 2, 5222 Kobarid, 
v nadaljevanju LAS.

II. PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva je sofinanciranje 
projektov, ki predstavljajo izvajanje Lokal-
ne razvojne strategije za hribovski del Se-
verne Primorske, v nadaljevanju LRS. 
Projekti morajo prispevati k izvajanju 
LRS: 

1. Vzpostaviti trdna partnerstva in primerno 
organizacijsko strukturo za izvajanje LRS 
in drugih skupnih programov na območju 
LAS, pridobivati znanja, uspešno izvajati 
LRS ter sodelovati z drugimi LAS-i v regiji, 
Sloveniji in tujini.

2. Oblikovati nove pridelke, izdelke in sto-
ritve ter povečati količino in kakovost ob-
stoječih, povečati število ponudnikov, 
ustvarjati nova delovna mesta, dvigovati 
raven znanja, spodbujati inovativnost, pod-
jetnost in naravi prijazno gospodarjenje s 
prostorom.

podjetniki, kmetje, ljudje z dopolnilnimi 
dejavnostmi in osebnim dopolnilnim de-
lom ipd.),

• javne institucije/organizacije, 
• pravne osebe (gospodarske družbe),
• nevladne organizacije (ustanove, zaseb-

ni in neprofitni zavodi in društva).

Izjemoma je upravičen prijavitelj oziroma 
projektni partner fizična oseba, ki ob pri-
javi na ta javni poziv nima registrirane de-
javnosti in se obveže, da bo registrirala 
dejavnost najkasneje do zaključka projek-
ta.
Prijavitelji in projektni partnerji, ki so upra-
vičeni do sofinanciranja svojih projektov 
oziroma projektnih aktivnosti, morajo ime-
ti sedež na območju LAS ali biti člani 
LAS.

Partnerstvo
Do sofinanciranja so upravičeni individual-
ni in partnerski projekti.
Minimalni pogoj za prijavo partnerskega 
projekta je, da se v partnerstvo povežeta 
vsaj dva partnerja, partnerstvo številčno 
navzgor ni omejeno. Vsi partnerji morajo 
imeti aktivno vlogo v projektu. 
Partnerji med seboj izberejo vodilnega 
partnerja – nosilca projektnega predloga, 
ki je tudi prijavitelj na javni poziv. 
Partnerji morajo imeti zagotovljena sred-
stva za lastno sofinanciranje projekta (iz 
lastnih virov, drugih javnih oziroma zaseb-
nih virov) ter trajne in zadostne vire finan-
ciranja za delovanje organizacije/podjetja 
v času trajanja projekta.
Prijavitelj in projektni partnerji z območja 
LAS lahko prijavijo oziroma sodelujejo v 
več projektih.

V. PREDMET PODPORE
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih 
sredstev za izvajanje projektov v okviru 
izvajanja LRS.

VI. UPRAVIČENI STROŠKI PROJEK-
TOV
Upravičeni stroški projektov so:
• stroški pri prijavitelju in projektnih par-

tnerjih, nastali z izvedbo projekta,
• stroški zunanjih izvajalcev, nastali z iz-

vedbo projekta,
• stroški promocije projekta,
• prispevek javnih ali zasebnih upravičen-

cev v naravi, in sicer nudenje blaga ali 
storitev, za katere ni prejeto plačilo, ki bi 
bilo podprto z računi ali enakovrednimi 
dokumenti, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
-  prispevki vključujejo zagotavljanje ze-

mljišč ali nepremičnin, opreme ali 
surovin, raziskovalne ali strokovne 
dejavnosti ali neplačano prostovoljno 
delo,

-  prispevki niso nastali v zvezi z ukrepi 
finančnega inženiringa in je njihovo 
vrednost mogoče neodvisno oceniti 
in preveriti,

- ostali splošni stroški, ki so neposre-
dno povezani z izvedbo projekta, kot 
so izdatki arhitektom, inženirjem in 
svetovalcem, stroški pridobivanja do-
kumentacije in dovoljenj, študije izve-
dljivosti, patenti in licence, in ki so 
nastali po 1. 1. 2005 (do višine 20 % 
upravičenih stroškov).

Stroški so upravičeni:
• če so tesno povezani z izvedbo projekta 

in opredeljeni v projektnem predlogu ter 
so v skladu z vizijo in cilji javnega poziva, 

• če so v skladu z dobrim finančnim po-
slovanjem, zlasti z načelom učinkovitosti 
in uspešnosti,

• če nastanejo in so plačani v času upra-
vičenosti izdatkov (od podpisa pogodbe 
z LAS do v pogodbi predvidenega za-
ključka projekta),

• če so vodeni v ločenih računovodskih 
evidencah in davčni dokumentaciji ter 
jih dokazujejo izvirni dokumenti,

• če je bil zunanji izvajalec izbran skladno 
z Zakonom o javnem naročanju ter pri-
javitelj/partner predloži naslednjo doku-
mentacijo/dokazila: 
-  javno naročilo ali prejete ponudbe za 

primerjavo,
-  kopijo pogodbe z izbranim izvajal-

cem,
-  zapise o opravljenem delu,
-  račun za opravljeno storitev/nakup,
-  dokazilo o plačilu.

• če upravičenec predloži zahtevana vse-
binska in finančna poročila v rokih, ki jih 
določi LAS skupaj z zahtevanimi doka-
zili (originalni računi, pogodbe, dokazila 
o javnem naročanju …),

• če je pri promociji projekta in sofinan-
cerjev upravičenec sledil določbam 
Priročnika za obveščanje javnosti in 
označevanje projektov v okviru Progra-
ma razvoja podeželja Republike Slove-
nije za obdobje 2007–2013 in določ-
bam pogodbe z LAS o navajanju sofi-
nancerjev LAS. 

Podpore se ne delijo za:
• upravne takse,
• stroške materiala in storitev za zasebno 

rabo,
• plačilo davkov, vključno z DDV, carin in 

dajatev pri uvozu,
• bančne stroške in stroške garancij,
• nakup rabljene opreme,
• naložbe v prostore za zasebno rabo,
• naložbe v sektorjih ribištva in ribogojstva,
• prevozna in transportna sredstva za za-

sebno rabo.

Javni razpisi

Utrinki

3. Zagotoviti ustrezno infrastrukturo tako 
za gospodarske dejavnosti kot za kakovo-
stno bivanje domačinov in obiskovalcev.

4. Spodbujati delovanje in zagotavljati pod-
porne storitve za društva, krepiti druženje, 
socialne stike in medgeneracijsko sode-
lovanje, ohranjati kulturno identiteto in 
spodbujati socialno podjetništvo na pode-
želju. 

5. Varovati okolje in naravo, ohranjati na-
ravno in kulturno dediščino ter jo na pri-
meren način predstaviti in vključiti v ponud-
bo območja. 

III. OBMOČJE, NA KATEREM SE LAHKO 
IZVAJAJO PROJEKTI LAS
Projekti se lahko izvajajo na območju na-
slednjih občin: Tolmin, Kobarid, Bovec, 
Kanal ob Soči, Idrija in Cerkno ter Trno-
vsko-Banjška planota v Mestni občini No-
va Gorica.

IV. UPRAVIČENI UPRAVITELJI IN PAR-
TNERJI
Upravičeni prijavitelji in partnerji v projektih 
LAS so: 
• fizične osebe z dejavnostjo (samostojni 

Z IZDELOVANJEM BUTARE se je na letošnji delavnici spopadel tudi nekdanji tolminski župan 
Ernest Kemperle. Foto: Helena Bizalj

MOJ PU[L JE TA LEP[’
Podbrdo – Društvo Baška dedi-
ščina je 3. aprila pripravilo drugo 
delavnico izdelovanja cvetnonedelj-
skih butar. Po domače jim pravijo 
pušli, na Grahovem in v Oblokah pa 
tudi kaštroni. Člani društva smo na-
brali potreben material, vodili izdela-
vo ter obnovili simboliko posame-
znih sestavin in pomen cvetne nede-
lje. Otroci in starši so v živem in pri-
jetnem razpoloženju kar tekmovali, 
kdo bo izdelal lepšo butaro. 

Cvetne nedelje so se nekdaj najbolj 
veselili otroci in napeto so pričako-
vali, ali jih bo kdo od sosedov prosil, 
da jim nese pušl k blagoslovu. Ob 
veliki noči so namreč za to dobili dva 
ali tri pirhe. Zelenje so otroci nabirali 
ves teden, saj so se trudili poiskati 
najbolj košato in lepo rastoče. Br-
šljan je moral biti bogato obložen s 
čim debelejšimi jagodami. Tistemu, 
ki je nosil pušl z drobnimi in redkimi 
jagodami, so se posmehovali. Med 
sveto mašo so se posebno fantje ra-
di z njimi obmetavali ali jih frcali de-
kletom za vrat. Pušpanove vejice so 

nalomili kar doma, saj je ta včasih 
rasel ob vsaki hiši. Leskove šibe so 
morale imeti na koncu tri poganjke 
in morali so preiskati celo gmajno, 
da so našli prave. Leskove grme so 
namreč sproti posekali za butare za 
kurjavo. Oljko, pa tudi lovor je naj-
večkrat pred cerkvijo prodajala 
“Brejka” iz Brd. Običajno je pušl iz-
delal hišni gospodar in ga povezal z 
rumeno vrbo, ki je ponavadi rasla ob 
potočkih. Na Grahovem ob Bači so 
poleg navedenega zelenja v pušl 
dodali še vejico dobroletovine. V 

Oblokah so namesto leskovih šib 
uporabili dve debelejši leskovi palici, 
na kateri so nataknili po eno jabolko. 
Na cvetno nedeljo je bilo prav razve-
seljivo videti številne doma izdelane 
pušle, ki so jih Podbrdčani nesli k 
blagoslovu. Prav prijeten je bil obču-
tek, da se vendarle vračamo k boga-
stvu izročila, katerega vrednost pre-
malo cenimo. Tudi s spoštljivim od-
nosom do zapuščine naših predni-
kov bomo namreč ohranili našo 
identiteto.
Olga Zgaga
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Upravičeni stroški so samo stroški, nasta-
li od prejema odločbe o potrditvi Letnega 
izvedbenega načrta (v nadaljevanju LIN) 
2010 do zaključka projekta. Kot začetek 
stroška se šteje prevzem obveznosti upra-
vičenca na račun morebitnih dodeljenih 
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, 
naročilo materiala, opreme, storitev ali 
del).

VII. VIŠINA IN DELEŽ SREDSTEV ZA 
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV
Pri izračunu sofinanciranja upravičenih 
stroškov se upošteva najvišje dovoljene 
deleže s strani izvajanja pristopa LEA-
DER:

a) Za izvajanje profitnih projektov:
• naložbe v infrastrukturo in urejanje pro-

stora do 30 %,
• naložbe v turistično strukturo in storitve 

do 40 %,
• promocija proizvodov in storitev do 40 %,
• podpora trženju proizvodov in storitev 

do 40 %,
• naložbe v izboljšanje kmetijstva in goz-

darstva do 40 %,
• drugi profitni projekti do 50 %.

b) Za izvajanje neprofitnih projektov:
• neprofitne naložbe do 50 %,
• drugo usposabljanje in izobraževanje do 

60 %,
• drugi neprofitni projekti do 100 %.

Razliko do 100 % upravičenih stroškov ter 
neupravičene stroške krijejo projektni par-
tnerji iz lastnih sredstev.
Prispevek v naravi lahko predstavlja do 20 
% skupne vrednosti projekta. 
Neprofitni projekti so tisti, ki nimajo nepo-
srednih finančnih učinkov. Kot drugi ne-
profitni projekti so mišljeni zlasti projekti z 
“mehkimi vsebinami” – projekti, ki ne pred-
videvajo naložbe v infrastrukturo (npr. pro-
jekti, namenjeni povezovanju in sodelova-

nju prebivalcev, ponovni uporabi lokalnih 
virov na nov in inovativen način, oživitvi 
depopulacijskih naselij in območij, vzpo-
stavitvi identitet ipd.).

VIII. MINIMALNI IN MAKSIMALNI DE-
LEŽ PODPORE
Najnižji delež podpore za posamezni pro-
jekt je 5.000,00 EUR, najvišji pa 
50.000,00 EUR.

IX. ČAS IZVAJNAJA PROJEKTOV TER 
OBDOBJE UPRAVIČENOSTI DO SOFI-
NANCIRANJA
Začetek izvedbe projekta je po tem, ko 
LAS prejme odločbo o odobritvi LIN z listo 
izbranih projektov s strani Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v na-
daljevanju MKGP) in s podpisom pogodbe 
LAS z izbranimi nosilci projektov. Izjemoma 
LAS lahko odobri začetek projekta pred 
potrditvijo LIN. LAS ne prevzame nobenih 
vsebinskih in finančnih obveznosti za pro-
jekte, ki jih prijavitelj in projektni partnerji 
pričnejo pred potrditvijo LIN s strani 
MKGP.
Projekt se zaključi, ko projektni partnerji 
izvedejo zadnje plačilo. V vsakem primeru 
morajo biti projekti zaključeni najkasneje 
do 30. 6. 2015.
Prijavitelji so upravičeni do sofinanciranja 
projektov samo ob pogoju, da je projekt 
uvrščen v LIN za leto 2010, da MKGP 
potrdi LIN za leto 2010 in tudi izplačilo - 
povračilo stroškov za posamezen pro-
jekt.

X. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija vsebuje:

a) Prijavni obrazec, ki vsebuje:
• obrazec vloge, 
• seznam obveznih prilog, ki jih mora pre-

dložiti predlagatelj.
Prijavni obrazec (vloga) se izpolni v celoti 

v enem pisnem izvodu in v e-obliki (CD).

b) Ostale dokumente:
• navodilo prijaviteljem (se ne prilaga k 

prijavnici), 
• vzorec pogodbe (se ne prilaga k prijav-

nici).
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na 
spletni strani www.prc.si/razpisi.

XI. NAČIN PREDLOŽITVE VLOGE
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno 
pošto (velja poštni žig) od dneva objave 
javnega poziva do roka, določenega za 
sprejem vlog. Prijavitelj mora vlogo posla-
ti na naslov: Posoški razvojni center 
(LAS za razvoj), Ulica Padlih borcev 1b, 
5220 Tolmin s pripisom: “NE ODPIRAJ 
– VLOGA ZA I. FAZO NA JAVNI POZIV” ter 
z nazivom in naslovom pošiljatelja.
Kot datum oddaje vloge bo upoštevan čas 
oddaje vloge na pošto. Vlogo lahko dosta-
vite tudi osebno v pisarno Posoškega ra-
zvojnega centra, Ulica Padlih borcev 1b, 
5220 Tolmin do 15. 6. 2009, in sicer vsak 
delovnik od 9. do 15. ure.
Vlogo je potrebno oddati v tiskanem izvir-
niku in v elektronski verziji na CD-ju. Obe 
obliki morata biti identični.

XII. ODPIRANJE PRIJAV
Prijave na javni poziv sprejema strokovno 
administrativno telo LAS za razvoj. Odpi-
ranje prijav ni javno. Strokovno administra-
tivno telo vodi seznam prispelih prijav/vlog 
ter vrstnega reda prispelih prijav. Vsaki 
prijavi dodeli tekočo številko. O sprejemu 
in tekoči številki objavi vrstni red prijav na 
spletni strani Posoškega razvojnega cen-
tra ter obvesti prijavitelja. 

XIII. POSTOPEK PREVERJANJA UPRA-
VIČENOSTI IN IZBIRA PROJEKTOV
Postopek izbora projektov bo potekal v 
dveh fazah. 

Faze/Pojasnila

I. faza: Zbiranje projektnih predlogov / 
Ocenjevalna komisija LAS projektne 
predloge oceni po merilih za 
ocenjevanje vlog. 

Ocena projektnih predlogov / Obvestilo 
o izboru projektov (prehod v II. fazo).

II. faza: Izpolnitev končne prijavnice in 
izbor projektov / Prijavitelje projektov v 
I. fazi izbranih projektnih predlogov bo 
LAS pozvala, da vstopijo v II. fazo izbora 
ter pripravijo popolno vlogo v rokih, ki 
jih določi LAS. 

Ocena projektov in končni izbor / 
Sklep o izboru projektov; pogodbe s 
prijavitelji.

Prva faza: 
Na podlagi sklepa o prehodu v II. fazo iz-
bora LAS prijavitelje pozove, da pripravijo 
končno vlogo z dodatnimi poglavji prijav-
nice, zahtevanimi za II. fazo prijave. LAS s 
sklepom o izboru/prehodu v II. fazo prija-
ve prijaviteljem posreduje dopolnjeno pri-
javnico. Prijavitelji v roku, ki ga določi LAS, 
predložijo končne vloge. 

Druga faza: 
V tej fazi bo ocenjevalna komisija izvedla 
točkovanje za tiste projekte, ki bodo po-
polni, vsebinsko ustrezni in bodo izpolnje-
vali vse pogoje javnega poziva. Ocenjeval-
no komisijo določi programski odbor. Za 
vse projekte, ki bodo uvrščeni v drugo 
fazo ocenjevanja, bo strokovno administra-
tivno telo LAS za razvoj pripravilo delavnico 
za pomoč pri izpolnjevanju finančne kon-
strukcije na projektu.

LAS si pridržuje pravico, da v primeru do-
datnih navodil MKGP ali odločitev organov 
LAS spremeni prijavnico za II. del prijavnice.

Utrinki

Na zaključni reviji v Tolminu je na 
oder stopilo več kot 200 mladih 
pevk in pevcev, in sicer v sedmih 
pevskih sestavih. Poslušalci so lah-
ko slišali Otroški pevski zbor 
(OPZ) Murenčki iz tolminskega vrt-
ca pod vodstvom zborovodkinje 
Majde Rutar, Mlajši OPZ OŠ Tol-
min, OPZ OŠ Tolmin in Mladinski 
PZ Pueri Cantores Tolmin pod 
vodstvom zborovodkinje Barbare 
Kovačič, OPZ OŠ Kobarid se je 
predstavil pod vodstvom zborovodki-
nje Karmen Ostrožnik, pod vod-

stvom zborovodje Aleksandra Gra-
dinca je nastopil OPZ OŠ Most na 
Soči in pod vodstvom zborovodkinje 
Marte Volf Trojer Otroški in mla-
dinski PZ OŠ Podbrdo.
Špela Kranjc

PRIMORSKA POJE MORA 
OSTATI PRAZNIK 
PRIMORSKIH PEVCEV
Trenta – Letošnja jubilejna, 40. iz-
vedba revije Primorska poje se je 
pričela konec februarja na Obali in 

NA[A POMLAD TIK PRED 
JUBILEJEM
Tolmin – Letošnja Naša pomlad, 
sklop območnih revij otroških in mla-
dinskih pevskih zborov (PZ) Primor-
ske, se je natanko en mesec po za-
četku v Hrpeljah končala z revijo v 
tolminskem kinogledališču 24. apri-
la. Tokratna izvedba sklopa revij v 
organizaciji Zveze pevskih zborov 
Primorske in desetih območnih iz-
postav Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti (JSKD), na kate-
rih se predstavljajo najmlajši primor-
ski zborovski sestavi iz 24 občin, je 
bila 39. po vrsti. “Mala Primorska 
poje”, kot jo imenuje vodja tolmin-
ske izpostave JSKD Silva Seljak, je 
povezala 15 koncertov od Obale do 
Posočja, na njih pa se je po bese-
dah Seljakove predstavilo skupno 
112 zborov oziroma 3.600 pevcev 
in pevk. Revije na severnem delu 
Primorske je po strokovni plati spre-
mljala glasbena svetovalka Darja 
Žorž, tistim na južnem delu Primor-
ske pa je natančno prisluhnil glasbe-
ni svetovalec Ambrož Čopi.

se konec aprila tradicionalno zaklju-
čila v Trenti. Bila je najštevilčnejša 
doslej, saj je sodelovalo kar 213 
zborov z več kot 4.500 pevci. Poleg 
Zveze pevskih zborov Primorske 
pri organizaciji revije sodelujejo še 
Zveza slovenskih kulturnih dru-
štev v Trstu, Gorici in Vidmu, Slo-
venska katoliška prosveta Gori-
ca, Zveza cerkvenih pevskih 
zborov Trst in Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti.
Po besedah organizatorjev revija do-
kazuje, da je zborovsko petje naj-
ljubša kulturno-ljubiteljska dejavnost 
med Slovenci na obeh straneh slo-
vensko-italijanske meje, hkrati pa 
odraža zgodovinsko navezanost Pri-
morcev na zemljo, pesem in jezik. V 
Posočju so zborovski koncerti v za-
dnjem delu revije zveneli v dvorani 
na Kneži, v Kobaridu in nazadnje v 
Trenti. V dveh mesecih se je zvrstilo 
32 koncertov, in sicer 20 po Primor-
ski, deset v zamejstvu ter po en kon-
cert v Zagrebu in Trbižu (skupni kon-
cert Koroška in Primorska pojeta). 
Glede vsebinske zasnove je večina 
zborov izbrala običajen program, saj 

NA ZAKLJUČNI REVIJI V TOLMINU so se poslušalcem predstavili tudi najmlajši pevci in pevke 
Otroškega pevskega zbora Murenčki iz tolminskega vrtca pod vodstvom zborovodkinje Maj-
de Rutar. Foto: Foto Červ
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Kriteriji Možno št. točk

Analitični del 55

Skladnost projekta z Lokalno razvojno strategijo in potrebami in 
priložnostmi, ki izhajajo iz analiz, opredeljenih v projektu 13

Trajnostna naravnanost projekta 20

Projekt vpliva na vključevanje posebnih ciljnih skupin (ženske, 
mladi, nezaposleni, invalidi, starejši) 5

Odpiranje novih delovnih mest 4

Izkušnje vodilnega partnerja in ostalih partnerjev. 3

Ostali kriteriji 10

Izvedbeni del 45

Inovativnost projekta 10

Sodelovanje več partnerjev pri izvedbi projekta 6

Uresničljivost izvedbe projekta 25

Prenosljivost projekta na druga območja/področja 4

SKUPAJ: 100

Priprava in potrditev letnega izvedbe-
nega načrta LIN
LIN je nabor finančno ovrednotenih in ča-
sovno opredeljenih izvedbenih projektov, 
ki jih LAS namerava izvesti v določenem 
časovnem obdobju. LAS v LIN navede, s 
katerimi projekti namerava porabiti za po-
samezno leto namenjena finančna sred-
stva. 
LIN za koriščenje sredstev za leto 2010 

mora LAS oddati na MKGP najkasneje do 
konca septembra.
LIN pripravni strokovno administrativno 
telo LAS na podlagi sklepov programskega 
odbora o izboru projektov. Strokovno ad-
ministrativno telo v imenu LAS pošlje pred-
log LIN 2010 v potrditev LEADER pisarni 
na MKGP. 
Strokovno administrativno telo bo z nosilci 
projektov podpisalo pogodbo o sofinanci-

ranju projektov šele po prejetju odločbe o 
potrditvi letnega načrta dela in letnega fi-
nančnega načrta za izvedbo projektov za 
leto 2010 s strani MKGP.

XIV. KRAJ, ČAS IN OSEBA, PRI KATERI 
LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO 
RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Javni poziv in dokumentacija za prijavo 
projektov bo od dneva javnega poziva na 
voljo na spletnih straneh Posoškega ra-
zvojnega centra (LAS za razvoj) www.prc.
si. 
Dodatne informacije o javnem pozivu LAS 
daje strokovno administrativno telo, kon-
taktna oseba je Greta Pavšič, tel.: 05/38-
41-507, gsm: 031-345-868 ali e-pošta: 
greta.pavsic@prc.si. 
Kontaktna oseba bo:
• nudila dodatne informacije o javnem 

pozivu LAS, pripravi in predložitvi vlog,
• po svojih močeh pomagala pri iskanju 

partnerjev (če jih potencialni prijavitelji/
partnerji še nimajo),

• glede na interes potencialnih prijavite-
ljev/partnerjev zagotovila priporočila/
presojo projektne ideje in njene skla-
dnosti s cilji, rezultati LRS območja 
LAS,

• zagotavljala informacije v zvezi z rezulta-
ti I. in II. faze ocenjevanja projektov,

• organizirala informativne delavnice za 
potencialne prijavitelje projektov,

• objavila informacije o odobrenih projek-
tih na spletni strani www.prc.si.

Javni razpisi

Odgovori na najpogostejša vprašanja bo-
do objavljeni na spletni strani: www.prc.
si.
Ostale kontaktne osebe po posameznih 
območjih:
• Idrijsko-Cerkljansko območje: Darja 

Lahajnar, ICRA d.o.o. Idrija, tel.: 05/ 
73-43-914 ali e- pošta: darja.lahajnar@
icra.si

• območje Trnovsko-Banjške planote v 
Mestni Občini Nova Gorica: Metka Pod-
gornik, tel.: 05/30-74-040 ali e-pošta: 
info@planota.si

XV. ROK ZA ODDAJO VLOGE
Vlogo, ki jo sestavlja prijavni obrazec v 
enem tiskanem izvodu in eni elektronski 
verziji (CD), mora prijavitelj predložiti naj-
kasneje do 15. 6. 2009. 

XVI. DRUGE DOLOČBE
Rezultati tega javnega poziva predstavljajo 
informacije javnega značaja ter bodo po 
podpisu pogodb o sofinanciranju z izbra-
nim prijavitelji objavljeni na spletni strani 
www.prc.si.

Številka: 07.05.04.1-09
Datum: 15. 5. 2009
LAS za razvoj
Boris Kante, predsednik programskega 
odbora    
Pooblaščena pravna oseba LAS 
Posoški razvojni center
mag. Roman Medved, direktor

Utrinki

so bili le štirje koncerti sakralno in le 
eden ljudsko obarvani. V 40 letih se 
tudi revija spreminja. Pri zborovodjih 
je opaziti, da gre večinoma za šolan 
kader, kar prispeva h kakovosti pri-
morskega petja. To je, po besedah 
predsednika Zveze pevskih zborov 
Primorske Rudija Šimaca, v vrhu 
slovenskega petja. Kljub množično-
sti namreč glasbene strokovnjake 
razveseljuje, da se je na reviji Pri-
morska poje dvignila vokalno-tehnič-
na raven in prepričljivost interpreta-
tivne poustvaritve zborovskih skladb. 
Šimac poudarja, da je zborovsko 
petje na Slovenskem in Primorskem 
v porastu, tudi glede števila poslu-
šalcev. “Primorci se skozi pesem 
zavedamo zgodovine,” pravi Šimac 
in dodaja: “Slovenci smo morali to 
pesem 25 let braniti z žrtvami, ob 
pretepanju, z grožnjami, ob ustreli-
tvah – prav to zaščitništvo sloven-
ske péte besede je ključna značil-
nost revije Primorska poje, ki kaže 
na drugačen odnos Primorcev do 
slovenske pesmi; peti in govoriti 
slovensko na tem obmejnem ob-
močju slovenskega sveta je imelo 
vedno poseben pomen.” Šimac 
poudarja, da se je treba zavedati, da 
še ni vse narejeno, da “so Beneški 
Slovenci v Terski dolini in Rezijani 
še vedno brez slovenskih šol – kr-
šena jim je temeljna človeška pra-
vica. Vrednost Primorske poje je 
tudi v tem, da slovensko pesem 
pojejo tudi pevci iz zamejstva.” 

Šimac kot strokovni spremljevalec 
revije pogosto ponavlja, da revija 
Primorska poje ne sme postati tek-
movanje, čeprav so bile silnice k te-
mu že zelo močne. To bi pomenilo, 
da bi odpadli manj kakovostni, a po-
membni zbori primorskega obrobja, 
gora ali iz Benečije, kjer nikoli niso 
imeli slovenskih šol, a še vedno po-
jejo slovensko. “Primorska poje 
mora ostati srečanje primorskih 
pevcev, to je edinstven praznik, 
primorska posebnost,” je svoje raz-
mišljanje zaključil Šimac.
Špela Mrak

MALO KULTURNO 
POPOLDNE
Vrsno – Tako kakor vsako leto so se 
najmlajši vrsenski ljubitelji kulture 
pod vodstvom mentorice Brigite 
Berginc ob materinskem dnevu s 
skoraj enournim programom spo-
mnili na svoje mamice in babice. V 
programu z recitacijami, s pesmijo, 
plesom in z igrico so nastopili pred-
šolski in osnovnošolski otroci, pa tu-
di tisti, ki že obiskujejo višje razrede 
devetletke v Kobaridu. Dekleta, ki 
obiskujejo plesne tečaje, so same 
pripravile plesno točko in jo uspe-
šno izpeljale. Da je bila prireditev še 
popolnejša in prisrčnejša, je poskr-
bela še ne 12-letna Lucija Sivec, ki 
je povezovala program in tudi sama 
napisala scenarij za igrico Sovica in 

materinski dan, 8-letni Patrik Ber-
ginc in 9-letni Jošt Skrt pa sta nav-
dušeno publiko razveseljevala s 
spretnim igranjem na harmoniko. 

Pester in nadvse prisrčen nastop 
najmlajših vrsenskih kulturnikov in 
kulturnic ni razveselil le njihovih ma-
mic in babic, saj so program navdu-
šeno spremljali tudi očetje, dedki in 
strici, ki s ponosom gledajo na naj-
mlajše sovaščane. 
Besedilo in foto: Pavel Četrtič

IGRALSKI VIKEND V 
KOBARIDU
Kobarid – Člani Igralske skupine 
Drežnica smo konec marca na de-
ske kobariškega kulturnega doma, 

V ROJSTNI VASI SIMONA GREGORČIČA se za nadaljevanje kulturne tradicije med najmlajšimi 
ni treba bati.

ki nam ga je odstopila Občina Ko-
barid, postavili svojo novo predsta-
vo. Deveto po vrsti. Najkrajšo do-
slej, a po mnenju večine tudi najbolj 
udarno. Za premiero smo si izbrali 
27. marec, naslednja dva dni pa 
smo si rezervirali še za dve ponovi-
tvi. Komedijo enodejanko Še tat ne 
more pošteno krasti italijanskega 
pisca komedij Daria Foja je na ve-
selje skupine režiral Marjan Bevk, 
ki je vseh sedem igralcev odlično 
umestil v stalno napeto dogajanje na 
odru. Predstava je polna besedne in 
situacijske komike, hitrega tempa in 
zanimivih scenskih rešitev. Na pre-
senečenje vseh je bila dvorana vse 
tri dni popolnoma razprodana in ne-
kateri so morali žal oditi domov, ne 
da bi si predstavo sploh ogledali. 
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SKRTEL d.o.o. – trgovina mobitmin

URNIK: 
ponedeljek–petek: 
9.00–12.30 in 14.00–18.00
sobota: 9.00–12.30

t: 05/38-11-000
m: 051-360-450
e-naslov: mobi.tmin@siol.net

Trg maršala Tita 11, 5220 Tolmin

TORBICE IN BATERIJE PANASONIC

Utrinki

ne Rašplja z ljudskim plesom. V 
igro smo vpletli tudi pevske točke 
otroškega pevskega zbora, s čimer 
smo tudi zaključili naš program. Do-
mov smo odšli s toplimi, pomladnimi 
občutki, saj smo med množico obi-
skovalcev zaznali nasmeh na licih in 
iskrice v očeh.
Martina Rakušček

NERODNA AVGU[TINA V 
VRTCIH IN [OLAH
Tolmin – Da se v našem vrtcu ve-
dno kaj dogaja, poskrbimo tudi sa-
mi. Že decembra smo strokovne de-
lavke VVZ Ilke Devetak - Bignami 
odigrale lutkovno predstavo za otro-
ke našega vrtca in tiste, ki obiskuje-
jo Cicibanove urice. Prejele smo 
veliko pohval in začutile, da zmore-
mo več. Konec marca smo tako na-
stopile s predstavo Nerodna Avgu-
ština. Sprva je bila namenjena otro-
kom, ki bodo prihodnje leto začeli 
obiskovati vrtec. Zgodbo o klovnu 
Avguštinu, ki zaradi zobobola ne 
more nastopiti v cirkusu, je predla-
gala sodelavka. Napisale smo sce-

narij, izdelale sceno in kostume, iz-
brale glasbo ter pridno vadile. Igrico 
smo zaigrale kot profesionalke. Ra-
dost v otroških očeh in poplesavanje 
otroških nožic ob poskočni glasbi 
sta nas spodbudila, da smo s pred-
stavo nastopile tudi v vrtcu in osnov-

ŠE TAT NE MORE POŠTENO KRASTI – Za 
premiero devete predstave Igralske skupine 
Drežnica je bilo toliko zanimanja, da si je niti 
niso mogli ogledati vsi, ki so to želeli. Foto: 
arhiv skupine

V PREDSTAVI NERODNA AVGUŠTINA so strokovne delavke iz tolminskega vrtca nastopile 
kot prave igralke in navdušile mnogo otrok. Foto: arhiv vrtca

ni šoli (OŠ) v Volčah, v goste pa smo 
povabile še nižje razrede tolminske 
OŠ. Odzvale smo se tudi povabilu v 
kobariški vrtec in podbrško OŠ.
Katja Maglica, strokovna delavka

HURA, PROSTI ^AS
Kobarid, Bovec – Čas prijetnega 
druženja, ko smo od jeseni do po-
mladi uživali v gibanju, spoznavanju 
iger in nekaterih športnih zvrsti ter 
plesu ob glasbi, je za nami. Letošnji 
skupini Cicivadbe v Bovcu in Koba-
ridu sta skupaj šteli 41 otrok v pov-
prečni starosti 4,3 leta. Cicivadba je 
potekala enkrat tedensko po eno 
uro, in sicer kot interesna dejavnost 
Mladinskega odseka pri Planin-
skem društvu (PD) Kobarid, Za-
voda Feniks ter kobariškega in 
bovškega vrtca. Projekt je bil letos 
prvič vključen v program Hura, pro-
sti čas, ki ga sofinancira Ministr-
stvo za šolstvo in šport. 

Program Cicivadbe je vseboval 
osnovne elemente športne vzgoje, v 
sklopu projekta pa smo v Kobaridu 

OTROCI IZ DREŽNIŠKEGA VRTCA IN DREŽNIŠKE PODRUŽNIČNE ŠOLE so se svojim star-
šem in drugim obiskovalcem predstavili na prireditvi Z nasmehom v pomladne dni. Foto: arhiv 
šole

Glede na aplavz in odzive publike 
lahko rečemo, da je predstava gle-
dljiva in vredna ogleda.
Igralska skupina Drežnica

Z NASMEHOM V POMLADNE 
DNI
Dre`nica – Na Podružnični šoli 
(PŠ) Drežnica smo v začetku aprila 
pripravili javno prireditev Z nasme-
hom v pomladne dni. Staršem in 
drugim obiskovalcem smo se pred-
stavili najmlajši otroci iz vrtca. Zai-
grali smo igrico Izgubljeni klobuk, 
ki smo si jo sami zamislili in jo tudi 
zapisali. Izdelali smo knjigo, ki jo je 
ilustriral vsak otrok sam. Na priredi-
tev smo se več tednov pripravljali tu-
di z izdelovanjem kostumov, ki smo 
jih izdelali iz odpadnega materiala.

Učenci od prvega do četrtega razre-
da smo se obiskovalcem predstavili 
z otroško igro Olge Paušič Živžav v 
gozdu. V igro smo vključili tudi ple-
sne točke plesne skupine Heja, ple-
sne skupine Cici ob spremljavi Orf-
fovih instrumentov ter plesne skupi-
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Utrinki

Datum Kraj Prireditev Informacije
22.–23. 5. KOBARID Outdoor Show 2009 www.outdoor-show.org
22. 5. (20.00) TOLMIN, kinogledališče Življenje plesalca – plesna predstava Urška Rutar: 031-801-081, ursha_rutar@yahoo.co.uk 
23. 5. (9.00) DOLENJA TREBUŠA Srečanje gasilcev GZ iz Dravskih dolin, Bovca in Tolmina GZ Tolmin, Jože Dakskobler: joze.dakskobler@gmail.com
23 .5. (10.00) PODBRDO Turnir v tenisu ŠD Bača Podbrdo, Renato Štenkler: 031-775-703, 

renato.stenkler@siol.net

23. 5. (18.00) PRELAZ PREDEL, ob 
spomeniku padlim

Slavnostna spominska prireditev, vezana na obdobje 
Francozov v naših krajih

TIC Bovec: 05/38-41-900

23. 5. (20.00) TRDNJAVA KLUŽE Napoleonski orel nad Alpami – odprtje razstave Fedja Klavora: 041-735-940
24. 5. (10.30) TOLMIN, na Petelincu Pohod in tek na Grad AD Posočje, Matej Gaberšček: 041-406-806
24. 5. (15.30) TOLMIN, Na Labrci Ustvarjamo z glino – otroška ustvarjalna delavnica Maya turistična agencija, Nataša Hvala: 

051-602-326, natasa@maya.si

24. 5. PLANINA POD GOLICO Golica PD Tolmin, Simon Ivančič: 05/38-83-211 (četrtek: 
17.00–19.00), 041-400-439, pdtolmin@gmail.com

26. 5. (20.00) TOLMIN, kinogledališče Senca tvojega psa – gledališko-glasbeni projekt Slovenskega 
mladinskega gledališča Ljubljana

ZKD Tolmin, Maja Jerman Bratec: 
maja.jerman.bratec@siol.net

27. 5. (16.00) TOLMIN, knjižnica Predstavitev nordijske hoje Društvo za zdravje srca in ožilja, Tjaša Mišič
28. 5. (17.00) TOLMIN, kinogledališče Veveriček – gledališka predstava KD Svoboda Deskle ZKD Tolmin, Maja Jerman Bratec: 

maja.jerman.bratec@siol.net

28.–31. 5. KARLOBAG Velebit–Dabarski Kuki PD Tolmin, Slavica Boljat, Mara Vidic: 051-622-962
29. 5. (18.00) TOLMIN, kinogledališče Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Tolmin Občina Tolmin, Verena Tuta: verena.tuta@tolmin.si
29. 5. (19.00) TOLMIN, knjižnica Zlata ribica 2009 – odprtje likovne razstave Mavrična hiša, Gregor Maver: 031-323-882
29.–30. 5. LJUBINJ Ljubinj 2009 – turnir trojk KMN Amazonka, Sergej Muznik: 041-453-038, 

Miro Cvijanović: 041-667-782 

30. 5. (9.00) PODBRDO, 
železniška postaja

Rekreatur – start rekreativnih kolesarjev Slovenije Društvo Baška dediščina, Alenka Zgaga: 041-601-248, 
alenka.zgaga@gmail.com

30. 5. (16.00) PONIKVE Semenj in otvoritev mrliške vežice KS Ponikve, Branko Kranjc: info@mmgles.com
30. 5. (17.00) MENGORE Voden pohod po muzeju na prostem Mengore (zbor na 

Pelancah)
Društvo Mengore, Maša Klavora: 031- 206-902

30. 5. (20.00) MENGORE, Na Pelancah Nastop skupine Terrafolk 
(v primeru dežja v Kinogledališču Tolmin)

ZKD Tolmin in Društvo Mengore, 
Maša Klavora: 031-206-902

30. 5. (20.00) TOLMIN, gasilski dom Tradicionalna gasilska veselica PGD Tolmin
6. 6. PODMELEC, KNEŽA Maklaučkou memorial in Krajevni praznik TD Sopota Kneža, Nejc Borovničar: 041-872-936, 

nejc.borovnicar@gmail.com

Koledar prireditev

organizirali tudi otroški pustni spre-
vod z rajanjem, česar se je udeležilo 
kakšnih sto otrok. V Bovcu smo 27. 
marca izvedli pravo Ciciolimpiado, 
na kateri se je v teku, skoku v dalji-
no in višino, metu žogice ter zadeva-
nju koša in gola pomerilo 19 otrok iz 
Bovca in Kobarida. Držali smo se 
slogana, da je važno sodelovati, in 
ne zmagati – ampak otroci ponavadi 
zelo radi tekmujejo. Malce več sre-
če in nekoliko višja starost sta botro-
vali dejstvu, da so šle kolajne v glav-
nem v Kobarid, Bovčani pa so si pri-
borili obe prvi mesti. Vsi otroci so 
prejeli diplome, zmagovalci pa tudi 
kolajne. Med fanti je absolutni zma-
govalec letošnje Ciciolimpiade po-
stal Nejc Žagar iz Vrtca Žaga pred 
Svitom Kramarjem Rošem in Ti-
netom Žubrom iz Vrtca Kobarid. 
Med deklicami se je najbolje odre-
zala Tia Žagar iz Vrtca Žaga, za njo 
pa sta se uvrstili Eva Klara Kramar 
Roš in Polona Faletič iz Vrtca Ko-
barid. 

S Cicivadbo staršev nismo uspeli 
prepričati za sobotno vadbo, uspelo 
pa nam je zbrati pridno ekipo 16 

da dekletom poiščemo odbojkar-
skega trenerja.

Priprava in izvedba programa Cici-
vadbe in rekreativne odbojke mladih 
ne bi bila mogoča brez pomoči vo-
dnikov mladinskega odseka PD Bo-
vec in PD Kobarid Vojke Durjava, 
Marijance Koren in mladih anima-
toric Metke Rejc, Urše Koren in 
Jerce Koren, treninge odbojke 

spremlja in vodi profesorica športne 
vzgoje Blanka Rot. K uspešni iz-
vedbi letošnjih dejavnosti so veliko 
pripomogli še alpinist in gorski reše-
valec David Kapitan ter profesorici 
športne vzgoje Tina Fratina Žagar 
in Vesna Uršič, za zagotavljanje 
varnosti na telovadnih orodjih pa so 
poskrbeli tudi starši otrok.
Vilma Purkart, voditeljica Cicivadbe 
(Zavod Feniks) 

NAJVE^JI EKIPNI USPEH 
TOLMINSKIH [AHISTK 
Roga{ka Slatina – Članice Šaho-
vskega društva (ŠD) Hidria AET Tol-
min Mateja Uršič, Ana Biti in Si-
mona Uršič so na državni ženski 
šahovski ligi, ki se je odvijala od 27. 
marca do 5. aprila, dosegle največji 
ekipni uspeh društva doslej. Po de-
vetih kolih zanimivih in napetih bojev, 
polnih presenečenj, so osvojile 
odlično drugo mesto.

Stanje na lestvici je bilo skozi celo-
tno prvenstvo zelo napeto. Tolminke 
so prvo polovico tekmovanja zaklju-
čile na prvem mestu, nato so v še-

mladih odbojkaric (pa tudi kakšen 
fant se jim včasih pridruži), ki se zbi-
rajo v kobariški telovadnici. Sezono 
rekreativne odbojke mladih bodo si-
cer še nadaljevali do konca šolske-
ga leta, vendar dekleta želijo prido-
biti čim več osnov in tekmovati v ka-
kšni rekreativni ligi. Tako se je iz pro-
grama Hura, prosti čas izcimilo tudi 
nekaj novega, in naša dolžnost je, 

CICIOLIMPIADA OTROK IZ BOVCA IN KOBAIDA – Važno je sodelovati … Foto: Urša Koren
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Informacije za Koledar prireditev za naslednjo številko EPIcentra lahko najkasneje do 13. junija posredujete Jerneji Kos na telefon 05/38-41-502 ali na e-naslov 
jerneja.kos@prc.si. Objavili bomo prireditve oziroma dogodke, ki se bodo zgodili med 27. junijem in 31. julijem 2009. 
Objava v Koledarju prireditev je brezplačna in je namenjena informiranju prebivalcev Zgornjega Posočja, ne pa oglaševanju prireditev ali organizatorjev oziroma podjetij. 
Objavljamo naslednje podatke: datum in uro, ime prireditve, kontakt organizatorja ter telefonsko številko, e-naslov ali spletno stran. Če želite v EPIcentru objaviti članek 
o vaši prireditvi, oglas ali oglasno sporočilo, pa so vam informacije na voljo na naši spletni strani www.prc.si/epicenter.

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

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

IZID NASLEDNJE [TEVILKE EPIcentra
Naslednja številka EPIcentra bo predvidoma izšla 26. junija. Vsi, ki 
boste v našem glasilu želeli objaviti kak prispevek, nam ga najkasneje 
do 7. junija pošljite na e-naslov epicenter@prc.si. Vsebin, ki jih bomo 
prejeli po tem datumu, žal ne bomo mogli upoštevati. Besedila naj ne 
bodo daljša od 2.000 znakov (s presledki), saj le na tak način lahko 
zagotovimo objavo večjega števila vaših člankov. Več informacij glede 
objav najdete tudi na naši spletni strani www.prc.si/epicenter.  

Uredništvo

Datum Kraj Prireditev Informacije
6. 6. TOLMEZZO Amariana–Karnijske Alpe PD Tolmin, Magda Kovačič: 041-359-459
6. 6. (19.30) TOLMIN, telovadnica Zaključna produkcija PŠ Urška Tolmin Suzana Brešan: info.tolmin@urska.si
7. 6. (9.00) TRDNJAVA KLUŽE Tradicionalni sejem vojaških in drugih zanimivih starin Društvo 1313, Sašo Prochazka: 05/ 38-86-259
7. 6. DOBROVO Od češnje do češnje – po stezicah briških gričev med trtami in polji PD Tolmin, Slavica Boljat: 051-622-962
9. 6. TOLMIN, knjižnica Primorci beremo – začetek projekta s pisateljem Sergejem Verčem Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, 

Jožica Štendler: 05/38-11-538

12.–13. 6. PRAPETNO BRDO Atila 2009 – turnir v malem nogometu ŠD Šentviška Gora, Gregor Lapanja: 031-226-085
13.–14. 6. DREŽNIŠKE RAVNE Prečenje Polovnika PD Tolmin, Slavica Boljat: 051-622-962
13. 6. (22.30) STARO SELO, Aurora Miss Aurora – 2. predizbor Aurora: 05/388-45-00, info.aurora@hit.si
14. 6. (15.30) TOLMIN, Na Labrci Gradovi v mivki – otroška ustvarjalna delavnica Maya turistična agencija, Nataša Hvala: 

051-602-326, natasa@maya.si

14.–21.6. MOST NA SOČI Noč na jezeru 2009 Darij Vouk: 05/38-87-397, 041-743-646, 
jezero@siol.net, www.jezero-doo.si 

15. 6. (13.00) MOST NA SOČI XIV. Srečanje gospodarstvenikov Primorske s predstavniki 
Vlade RS – zaključek

Darij Vouk: 05/38-87-397, 041-743-646, 
jezero@siol.net, www.jezero-doo.si

19.–21.6. MARIBOR Pohoje PD Tolmin, Darij Kenda: 041-774-631
20. 6. (8.00) PETROVO BRDO 8. Gorski maraton štirih občin LTO Sotočje, Jože Dakskobler: 041-837-551, 

info@lto-sotocje.si 

20. 6. BOVEC Bovec trek race 2009 Alpinistični odsek Bovec in TREK, 
Jure Črnič: 041-600-489, Robi Rot: 031 460 474

20. 6. (17.00) BREGINJ Proslava PDG Breginj ob 30. obletnici delovanja društva 
– prevzem novega gasilskega kombija

PGD Breginj, Mitja Lazar: 031-308-657

20. 6. (20.00) ŽAGA Dober večer, sosed – kulturno-umetniška prireditev, zborovsko 
petje

MePZ Žaga, Marjan Mav: 031-582-887

21.–28. 6. TRENTA, Dom Trenta Trenta ARS Info središče TNP: 05/38-89-330
21. 6. TRENTA, Na Logu Kugyjev vzpon na Vršič s klubom Polet TD Soča Trenta: 041-203-999, TNP: 05/38-89-330
25.–28. 6. TOLMIN Soč’n fest KD Pihalni orkester Tolmin, www.socnfest.com
26.–27. 6. PRAPETNO BRDO Gorarocka ŠD Šentviška Gora, Gregor Lapanja: 031-226-085

Utrinki

stem kolu padle na drugo, se v sed-
mem ponovno povzpele v vodstvo, 
ki so ga izgubile v zadnjem, deve-
tem kolu, ko so jih z 2 : 1 premagale 
Novogoričanke. Naslov državnih pr-
vakinj so nazadnje osvojile članice 
Šahovskega kluba (ŠK) Milan 
Majcen Sevnica, za njimi so se 
uvrstile članice ŠD Hidria AET Tol-

min, tretja je bila ekipa ŠK Triglav 
Krško, četrta ekipa ŠK Nova Gori-
ca itn. Uspeh Tolmink je še večji, če 
upoštevamo, da imata prvo- in dru-
gouvrščena ekipa v svojih vrstah po 
eno tujko velemojstrskega ranga, 
Novogoričanke pa dve domači vele-
mojstrici.
Jožef Uršič, ŠD Hidria AET Tolmin

SIMONA URŠIČ, ANA BITI IN MATEJA URŠIČ (na fotografiji levo), članice Šahovskega društva 
Hidria AET Tolmin, so z osvojenim drugim mestom na državni ženski šahovski ligi dosegle naj-
večji ekipni uspeh društva doslej. Foto: arhiv društva
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@ELIJO SI NOVIH, PREDVSEM 
MLADIH KRVODAJALCEV
Tolmin – Na redni letni skupščini 
Območnega združenja Rdečega 
križa (OZRK) Tolmin so predstavili 
tako svoje delovanje v minulem letu 
na območju občin Bovec, Kobarid 
in Tolmin kot poročilo za mandatno 
obdobje 2005–2008. Ker je v maju 
članom organov združenja potekel 
mandat, so kasneje izvedli še volilno 
skupščino, na kateri so za predse-
dnika združenja vnovič imenovali 
Vojka Hobiča, ki je to funkcijo 
opravljal tudi v prejšnja štiri leta. 

Kot sta v poročilu o opravljenem de-
lu v zadnjem mandatnem obdobju 
navedla sekretar združenja Valerij 
Bizjak in predsednik Hobič, “je bil 
delovni program prilagojen novim 
nalogam odpravljanja posledic po-
tresa iz leta 2004 ter dokončne 
obnove in ureditve Loga pod Man-
gartom”. Izpostavila sta še reorgani-
zacijo OZRK (prej je bilo 43 krajev-
nih organizacij, sedaj jih je 20), po-
večanje pomoči v živilih za najrevnej-
še kategorije občanov s strani EU in 
programov, ki jih sofinancira Funda-
cija za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij, ter 
uspešne zbiralne akcije. O deležu 
občinskega denarja sta zapisala, da 
“Občina Tolmin nudi finančna 
sredstva za stabilno osnovno delo, 
Občina Kobarid zadnji dve leti, Ob-
čina Bovec pa zadnji dve leti zelo 
skromno, če upoštevamo vredno-
sti finančnih in materialnih pomoči, 
ki so jih bili deležni njeni občani”.

Komisija za socialno dejavnost je v 
omenjenem obdobju ugodno rešila 
170 prošenj in predlogov za dodeli-
tev denarne pomoči ter med občane 
Bovca, Kobarida in Tolmina skupno 
razdelila dobrih 66.000 evrov. Poleg 
tega so v okviru nacionalne akcije 
Nikoli sami razdelili 1.077 paketov 
živil in pralnih praškov, v zadnjih treh 
letih pa so vsako leto več kot 2.000 
občanom razdelili osnovna živila v 
vrednosti skoraj 190.000 evrov, ki 
so jih prejeli od EU. Prav tako so 
vsako leto eni podružnični šoli in ta-
ko skupno 321 otrokom (med njimi 
so še socialno ogroženi in takšni z 
zdravstveno indikacijo) omogočili 
brezplačno tedensko šolo v naravi, z 
brezplačnim letovanjem pa so razve-
selili tudi 60 gibalno oviranih odra-
slih. Za ureditev nadomestnih gra-

denj v Logu pod Mangartom je Rde-
či križ v zadnjem mandatu prispeval 
dobrih 200.000 evrov, skupna vre-
dnost zbranih finančnih sredstev pa 
je do danes več kot 350.000 evrov. 
Prizadetim v vodni ujmi v Podbrdu 
so kot prvi nakazali nekaj manj kot 
39.000 evrov.

V okviru preventivne zdravstvene de-
javnosti je OZRK Tolmin v obdobju 
2005–2008 pripravil 45 tečajev 
usposabljanja prve pomoči, izpit pr-
ve pomoči za voznike motornih vozil 
je opravilo 631 kandidatov, dodatnih 
110 pa za potrebe civilne zaščite v 
gospodarskih družbah in ustanovah 
družbenih dejavnosti. Organizirali so 
nekaj zdravstvenih predavanj in težili 
k oblikovanju šolskih ekip prve po-
moči, ki so se letos prvič pomerile 
na medšolskem tekmovanju.

V OZRK Tolmin upajo, da se bo za-
radi trenutnih gospodarskih razmer 
povečalo število krvodajalcev, saj so 
podjetja ob odsotnosti zaposlenega 
zaradi darovanja krvi upravičena do 
90-odstotnega nadomestila. Oblju-
bljajo tudi, da bodo za zaposlene v 
tujini letos poskusili organizirati od-
vzeme ob sobotah. V zadnjih štirih 
letih je 1.720 darovalcev kri darova-

lo 3.950-krat. Zabeležili so 24 od-
vzemnih dni, štiri redne in štiri izre-
dne krvodajalske akcije. “To zagota-
vlja samozadostno preskrbo za na-
še potrebe. K povečanju potreb bo 
gotovo prispeval dializni center v 
Kobaridu, zato bomo skušali prido-
biti nove in mlade darovalce,” napo-
vedujeta Bizjak in Hobič. Poudarjata 
še, da bi bilo število njihovih daroval-
cev večje za približno 20 odstotkov, 
če ne bi dijakov in študentov eviden-
tirali v občinah, kjer darujejo kri. 

Izredno pomemben je pri delovanju 
združenja prispevek mladih prosto-
voljcev, ki nudijo drobne usluge sta-
rostnikom, bolnim in gibalno ovira-
nim, obiskujejo varovance v domo-
vih starejših občanov in sodelujejo 
pri kulturnih programih srečanj sta-
rostnikov – v zadnjem štiriletnem ob-
dobju jih je bilo 22. Prav tako mladi 
člani pomagajo pri krvodajalskih ak-
cijah in razdeljevanju pomoči z živili. 

Na tolminskem območnem združenju 
še napovedujejo, da program dela 
za letošnje leto med drugim predvi-
deva večjo skrb za družine odpu-
ščenih delavcev, ki potrebujejo ozi-
roma še bodo potrebovale pomoč. 
Špela Kranjc

TRI LETA SO BILI V VODI
Tolmin – Z zaključnim srečanjem, ki 
je potekalo od 16. do 22. aprila, se 
je za Gimnazijo Tolmin in njene tri 
partnerske šole iz Liverpoola, Boe-
heimkirchna pri Dunaju in s Sardini-
je končal trileten evropski projekt 
Comenius z naslovom Voda – vir 
življenja in znanja. Po dveh Interre-
govih projektih je bil to za edino sre-
dnjo šolo v Posočju prvi mednaro-
dni projekt, kot vse kaže, pa nikakor 
ne zadnji. Že v prihodnjem šolskem 
letu bodo imeli pri pouku angleščine 
jezikovnega asistenta, ki bo preje-
mal štipendijo iz sredstev Comeniu-
sa, na razpis pa so skupaj s šolami 
iz Romunije, Estonije, Španije in 
Nemčije prijavili še projekt o poklic-
ni orientaciji. Morebitna koordinato-
rica Branka Hrast Debeljak je na-
mreč prepričana, da bi morali dija-
kom poklice in študijske smeri zače-
ti predstavljati že v prvem letniku, in 
ne šele ob koncu gimnazije.

Na zadnjem srečanju so udeleženci 
iz vseh štirih sodelujočih šol pred-
stavili rezultate svojih triletnih razi-
skav. V prvem šolskem letu projekta 
so preučevali biološke in kemijske 
lastnosti vode, nato vpliv vode na lo-
kalno zgodovino, tema letošnjega, 
zadnjega leta pa je bila vpliv vode na 
geogafsko preoblikovanje površja in 
lokalno ekonomijo nekoč, danes in 

niusovega projekta nekaj dobila cela 
generacija dijakov, saj so v njem so-
delovali praktično vsi letniki. Deloma 
je bil program pokrit z obšolskimi 
dejavnostmi, deloma pa so ga vklju-
čili v učno snov pri nekaterih šolskih 
predmetih, pri čemer niso imeli nika-
kršnih težav. Hrastova je dodala še, 
da so imeli tako dijaki kot učitelji v 
treh letih možnost spoznati šolske 
sisteme v Italiji, Avstriji in Angliji, 
obenem pa tudi navade, običaje in 
način življenja v teh državah.

Zaključnega srečanja v Tolminu se 
je udeležilo 14 dijakov, ki so bivali 
pri družinah tolminskih gimnazijcev, 
in devet mentorjev. V okviru progra-

Utrinki

v prihodnosti. V času trajanja projek-
ta so sodelujoče šole pripravile šest 
srečanj; po dve sta bili na Sardiniji in 
v Sloveniji, po enkrat pa so se dijaki 
srečali v Angliji in Avstriji. “Sprva 
smo v projektu Voda – vir življenja 
in znanja videli le dobre možnosti 
za promocijo šole, potem pa nam 
je postalo jasno, da si lahko v nje-
govem okviru na šoli zagotovimo 
tudi opremo, ki si je sicer ne bi 
mogli. Tako smo bogatejši za vre-
mensko postajo in boljšo merilno 
opremo, kot smo jo imeli prej,” je 
povedala koordinatorica projekta 
Branka Hrast Debeljak. Z zadovolj-
stvom je poudarila, da je od Come-

ma, ki so ga tolminski gostitelji pri-
pravili v skladu z osrednjo temo pro-
jekta (torej vodo), so si ogledali hi-
droelektrarno Doblar, gradbišče čr-
palne hidroelektrarne Avče in tolmin-
sko čistilno napravo, obiskali so 
Park Škocjanske jame in Slovensko 
obalo, Bled, Antonijev rov v Idriji in 
Tolminska korita, manjkale pa niso 
niti različne delavnice in tako imeno-
vana evropska tržnica s tradicional-
nimi pijačami, hrano in predstavitve-
nimi stojnicami štirih držav.
Špela Kranjc

^ISTILNO AKCIJO BODO 
PONOVILI
Ladra – Turistično-športno dru-
štvo Simon Gregorčič je pripravilo 
čistilno akcijo na relaciji Napoleonov 
most–Sveti Lovrenc–Kamno. Udele-
žili sta se je dve tretjini članov in čla-
nic društva, pridružili pa so se nam 
tudi gostje. V okviru akcije smo oči-
stili območje reke Soče, ceste in 
Sveti Lovrenc. Nabrali smo kakšnih 
50 vreč smeti in velik kup različnih 
kosovnih odpadkov, za odvoz pa je 
poskrbelo podjetje Komunala Tol-
min. Štiriurno popoldansko akcijo 
smo zaključili z malico, odločili pa 
smo se, da se bomo septembra na 
teren odpravili ponovno.
Matjaž Četrtič, TŠD Simon Gregorčič 

NA ZADNJEM SREČANJU v okviru projekta Voda – vir življenja in znanja so udeleženci med 
drugim obiskali tudi Štanjel. Foto: Radovan Lipušček
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