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Novi tip ~loveka ali homoeconomicus

R ekli boste, da bi se v teh poletnih dneh spodobilo pisati o počitnicah,
morju, večernih zabavah, ki trajajo vse tja do poznih jutranjih ur.
Ali pa o brezdelju in o tem, kako lahko človek končno spusti svoje

možgančke na pašo. Del te dopustniške vedrine sem resno nameravala vključiti
v ta uvodnik … vse dokler me tudi letos, tik pred dopustom, niso postavili
na realna tla. Dovolj je bilo le eno vprašanje: “Ali bi lahko dopust malo zama-
knila ali pa vsaj skrajšala?” Vedno je pač treba narediti še to in to …

Na mojo žalost in na srečo mojih delodajalcev, sem ena tistih nepoboljšljivih
optimistov, ki po vsej verjetnosti do konca svojega življenja v sebi nosimo
delček tiste otroške vznesenosti ter upanja, mogoče po nečem, kar se ne bo
nikoli zares uresničilo. Tako stojim z eno nogo v svetu odraslih, z drugo pa
v svetu čisto drugačnih vrednot. In vendar ne morem narediti tistega odlo-
čilnega koraka – morda zato, ker se mi ne zdi prav in ker nočem biti dvoličen
človek, ki svojega otroka vzgaja s popolnoma drugačnim pojmom vrednot,
kot kasneje veljajo v svetu odraslih.

Še danes si pravzaprav nisem popolnoma na jasnem, kdaj nastopi tisti tre-
nutek, ko mora človek svoje nematerialne vrednote zamenjati za materialne
in kdaj naj zanj denar ne bo več samo plačilno sredstvo, temveč največja vre-
dnota, zaradi katere je pripravljen za vedno pretrgati vezi celo s svojimi najožji-
mi sorodniki. Recimo, da bi bilo pri mojih tridesetih že skrajni čas, da to po-
gruntam, vendar … Nočem postati “homoeconomikus” – človek, katerega
edini motiv za delo je samo še denar. Človek, ki verjame, da je njegova dru-
žina socialno varna samo, če ima v banki naložen velik kup denarja in ki
stalno išče priložnosti za še večji dobiček, ne ozirajoč se na potrebe drugih.
Človek, katerega potrebe je moč zadovoljiti le še z denarjem in ki slepo verja-
me, da je “veliko” boljše kot “majhno”, da je “dražje” boljše kot “poceni”, da
je “hitro” boljše kot “počasno”, da so številke važnejše kot življenje.

Denar kot plačilno sredstvo sicer obstaja že zelo dolgo, vendar šele od in-
dustrializacije dalje je zadovoljevanje potreb prebivalstva tako tesno povezano
z njim. In ko se v mojih možganih ponovno pojavljajo “zakaji”, ugotovim, da

se tudi sama sem ter tja okužim z
mrzlico brezglavega nakupovanja.
Nakupovanja predmetov, ki nato kon-
čajo nekje v kleti ali pa celo v sme-
teh. Glavni motiv je “kupovati”, ne
glede na to ali stvar sploh potrebuje-
mo. Več kot je denarja, večja naj bi
bila kakovost našega življenja, vsaj
tako nekako vedo povedati izkušeni
ekonomisti. Ampak po končanem se-
števanju, odštevanju, množenju, de-
ljenju, primerjanju, preverjanju, se to
nikakor ne izide. Na koncu se ponov-
no sprašuješ, kaj je narobe z logiko,
ki je nastala iz posebne prakse indu-
strijskih družb, ki se v bistvu sploh
ne brigajo več za človeka, ampak sa-
mo še za to, koliko se proizvede in
koliko porabi.

Vendar smo si ljudje različni in bog
ne daj, da ne bi bilo tako. Od vsakega
posameznika je odvisno, koliko je pri-
pravljen za neko stvar, dejanje plačati
in kaj oziroma koga vse žrtvovati. Ob
mojih pripombah pa bo verjetno tudi
v prihodnje še marsikdo zmajal z gla-
vo in zavzdihnil: “Kdaj boš vendar že
odrasla?” Ko mi le ne bi bilo treba nik-
dar prav zares sprejeti te odločitve!
Patricija Rejec

Utrinki

SLEPI SPOZNAVALI NOV SVET

Most na So~i – Ve~ kot 20 slepih in
slabovidnih iz Slovenije, Hrva{ke ter
Bosne je na dan dr‘avnosti v okviru
Delavnice za krepitev du{evnega
zdravja na Mostu na So~i vstopilo v
popolnoma nov svet. Na ta dan so
si lahko namre~ na O[ Du{ana Mu-
niha na svoj na~in ogledali naravo-
slovno u~ilnico, specializirano za
predstavitev divjadi v na{ih krajih.

Zasluga za ureditev in odprtje kabi-
neta gre predvsem upokojenemu
kirurgu, specialistu splo{ne medici-
ne in kardiologije ter ‘e vrsto let
navdu{enemu lovcu dr. Giovanniju
Cossarju ter vodstvu mostarske
osnovne {ole, ki je bilo nad predla-
ganim projektom navdu{eno. @e
pred ve~ kot 30 leti je navezal stike
s slovenskimi lovci, posebno z

Martinom Rov{~kom – Tinkijem.
Dolina So~e mu je prirasla k srcu, tu
si je na{el {tevilne prijatelje. Je izre-
den poznavalec biologije, {e pose-
bej ‘ivalskih vrst. Kot lovec je vsa
leta zbiral ‘ivalske eksponate, jih
kot kirurg analiziral in si zapisoval
podatke ter posebnosti posamezne
vrste. Nastala je zbirka, ki obsega
kar nekaj 1000 eksponatov. Del bo-
gate zbirke je ponudil mostarski
osnovni {oli, njen ravnatelj Branko
Loncner  pa jo je z veseljem spre-
jel. Dobro se je zavedal, da lahko
zbirka pomembno prispeva k pred-
stavitvi narave in ‘ivalskega sveta.

U~ilnica biologije, ki nam naravo
predstavlja na tak na~in, je prva
take vrste pri nas in najbr‘ tudi prva
v Evropi. Dr. Cossar se zaveda, da
njegovo delo ni bilo zaman, saj bo
kabinet slu‘il mladim. Za te zasluge

VE^ KOT 20 SLEPIH IN SLABOVIDNIH si je na svoj na~in ogledalo mostarsko biolo{ko
u~ilnico, arheolo{ki muzej in muzejsko zbirko iz I. svetovne vojne.
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Poletna vročica, osvežujoče namakanje, “martinčkanje” na prodnatih obrežjih posoških rek,
počitnice in z njimi “možgani na off” … Da se v tem času ne bi preveč polenili, smo v

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

V

foto CERV
TOLMIN

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

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

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

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

NATE^AJ ZA NAJBOLJ[O
POLETNO FOTOGRAFIJO ZGORNJEGA POSO^JA

so ob obisku slepih in slabovidnih
dr. Giovanniju Cossarju podelili odli-
kovanje Lovske Zveze Slovenije.

Predsednik Zveze slepih in slabo-
vidnih Slovenije Branko But, ter
slepi in slabovidni so bili nad u~ilni-
co navdu{eni, saj prej nikoli niso
imeli mo‘nosti, da bi lahko naravo
spoznavali tudi na tak na~in. U~ilni-
ca namre~ omogo~a spoznavanje
narave tudi ljudem s posebnimi po-
trebami. Slepi in slabovidni so tako
lahko s tipanjem “opazovali”, kako
izgleda ‘ivalsko okostje, kak{na je
dlaka pozimi in kak{na poleti, kako
izgledajo rogovja divjadi, zobovje …
Ob obisku Mosta na So~i so si na
svoj na~in ogledali tudi arheolo{ki
muzej svetolucijske kulture in mos-
tarski muzej prve svetovne vojne
Petra Kogoja. Tudi tu so lahko eks-
ponate pretipali in v resnici “videli”,

kako stvari izgledajo. Slepi take pro-
jekte toplo pozdravljajo, saj jim
omogo~ajo, da spoznajo stvari, ki
jih prej niso mogli.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~

NOVO VOZILO
ZA GRS TOLMIN
Tolmin – V zadnjih letih slovenske
gore privabljajo vedno ve~ ljubite-
ljev gora ter tako imenovanih
“ekstremnih {portnikov”. Posledica
tega je ‘al tudi pove~anje {tevila
gorskih nesre~, ob katerih vedno
prisko~i na pomo~ gorska re{e-
valna slu‘ba (GRS). Ta je v Sloveniji
organizirana v 17-ih re{evalnih po-
stajah, zdru‘uje pa okoli 730 gor-
skih re{evalcev.

Na na{em obmo~ju deluje Gorska
re{evalna slu‘ba Slovenije, posta-

ja Tolmin, ki {teje 54 ~lanov, pokri-
vajo pa obmo~je od Vr{i~a, Trente,
Idrije, Cerknega pa vse do Se‘ane.
Dela jim na ‘alost nikoli ne zmanjka.
Samo letos (do sredine julija) so ‘e
posredovali v 19-ih re{evalnih akci-
jah, lani pa v kar 38-ih.

V ~etrtek, 19. junija, so od Uprave
RS za za{~ito in re{evanje prejeli
novo terensko vozilo Nissan Terra-
no. Kot nam je povedal na~elnik
GRS Tolmin @arko Tru{novec, je
tretjino zneska za nakup 5,6 milijo-
na SIT vrednega vozila prispevala
Uprava za za{~ito in re{evanje, dve
tretjini pa so ~lani GRS Tolmin s po-
mo~jo sponzorjev zbrali sami. Vozi-
lo je registrirano kot specialno re{e-
valno vozilo, opremljeno z modrimi
lu~mi in sireno, tako da je z njim
mo‘en tudi prevoz ranjencev. Zara-

di velikosti obmo~ja, ki ga pokriva-
jo, ter rednega mese~nega izobra-
‘evanja so se odlo~ili, da od Uprave
za za{~ito in re{evanje odkupijo
tudi staro vozilo, prav tako Nissan
Terrano. Vedeti moramo, da delo
gorskih re{evalcev poteka na viso-
kem strokovnem nivoju, ki zahteva
{tevilna dodatna izobra‘evanja. Ker
pa se le ta najve~krat odvijajo v
Ljubljani, se je pogostokrat zgodilo,
da so bili na{i gorski re{evalci z
vozilom na izobra‘evanju, medtem
ko doma v primeru nezgode ni bilo
na voljo nobenega vozila. Prav z
nabavo novih vozil naj v prihodnje
ne bi imeli ve~ tovrstnih te‘av. Vse-
eno upamo, da bo vozilo za re{e-
valne akcije v naslednjih letih nabra-
lo kar ~im manj kilometrov.

Peter Kova~i~
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O b tej priložnosti smo se pogo-
varjali z županom občine
Bovec Danijelom Krivcem,

ki z zadovoljstvom ugotavlja, da mu
je v tem času uspelo vzpostaviti zelo
dobre odnose z Državno tehnično
pisarno Bovec–Kobarid. Dodaja tudi,
da so s skupnimi močmi po inten-
zivnem dogovarjanju Ministrstvom
za okolje, prostor in energijo napo-
sled le uspeli zagotoviti sredstva za
popotresno obnovo v vrednosti 50
milijonov SIT in sredstva za plačilo
namestitev v apartmajih.

Obnovljena trdnjava
Zadovoljstva ne skriva niti ob leto-

šnjem hitrem sprejemu občinskega
proračuna. Med večje uspehe pa šteje
še obnovo trdnjave Kluže. Vendar ob
tem župan poudarja, da kljub odprtju
dela na obnovljeni trdnjavi še zdaleč
niso končana – med drugim si trenut-
no prizadevajo pridobiti dovoljenja za
zunanjo ureditev s parkirišči.

Re{ili bivanjske te`ave
Poleg naštetega je Danijel Krivec

opozoril tudi na pred nedavnim od-
pravljene težave s pomanjkanjem sta-
novanj v občini. Z dokončanjem
gradnje popotresnih občinskih sta-
novanj v Čezsoči in Bovcu so namreč
rešili stanovanjsko problematiko vseh
popotresnikov, ki so do tedaj bivali
v nadomestnih stanovanjih.

Poletni vzpon na
najvi{je le`e~e smu~i{~e

Župan pa seveda ni mogel mimo
reševanja težav z Alpskim turistič-
nim centrom (ATC) Kanin, ki v Bov-
cu še vedno velja za enega pomem-
bnih členov tukajšnjega turizma. Ob-
čina je za njegovo obratovanje v leto-
šnjem letu že namenila prispevek v
vrednosti 20 milijonov SIT. Ob tem
pa ni pozabil omeniti, da se na kri-

Zadovoljstvo v o~eh bov{kega `upana
Na 4. julij Bov~ani `e od nekdaj ~astijo svojega zavetnika sv. Urha. To je tudi dan, ko praznujejo
svoj ob~inski praznik. Leto{nje praznovanje, ki je potekalo dan kasneje, je ob tej prilo`nosti zdru`ilo
dva pomembna dogodka: podelitev ob~inskih nagrad in 100-letnico Prostovoljnega gasilskega

dru{tva (PGD) Bovec.

zno situacijo še vedno niso odzvali
niti država, ki je pravzaprav največji
solastnik, niti drugi lastniki ATC Ka-
nin. Izvedeli pa smo, da bo v letoš-
njih poletnih mesecih žičnica ATC
Kanin obratovala celo večkrat kot la-
ni. In v kolikor bi se naši bralci odlo-

PODELITEV BOV[KIH OB^INSKIH NAGRAD je potekala v sklopu sve~ane seje Ob~inskega sveta Ob~ine Bovec. Na fotografiji od leve
proti desni: `upan ob~ine Bovec Danijel Krivec, predsednik PGD Bovec Silvo ^ufer, Jo`e Zavr{nik, Jo`e ^opi in Vasja Vitez.

Vozovnica

Povratna

Enosmerna

Gorski kolesarji (enkratna
vo`nja do “B” postaje)

Odrasli

2.400 SIT

1.800 SIT

1.000 SIT

Otroci od 6. do 14. leta

1.600 SIT

1.100 SIT

   800 SIT

URNIK OBRATOVANJA KRO@NOKABINSKE @I^NICE
Od 28. julija do 24. avgusta ter od 28. do 31. avgusta bodo odhodi kro`noka-
binske ̀ i~nice na Kanin ob naslednjih urah: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00 in 14.00.
Zadnja vo`nja z vrha v dolino bo ob 16.00 uri.

Cene vozovnic:

čili za poletni vzpon na sicer najvišje
ležeče smučišče pri nas, tokrat objav-
ljamo tudi njen vozni red.

Podelitev ob~inskih nagrad
Podelitev občinskih nagrad je

potekalo v soboto, 5. julija, v sklopu

svečane seje občinskega sveta občine
Bovec v Hotelu Alp. In kdo so leto-
šnji nagrajenci?

PLAKETO OBČINE BOVEC je za
100 let aktivnega in požrtvovalnega
dela ob naravnih nesrečah: poplavah
(1952), potresih (1976, 1998), plazo-
vih (Log pod Mangartom) in seveda
številnih večjih in manjših požarih
prejelo Prostovoljno gasilsko društvo
Bovec. Društvo je do danes prejelo
zajeten kupček priznanj in odliko-
vanj, pohvala pa gre tudi na račun
njihove nenehne skrbi pri izobra-
ževanju gasilskih podmladkarjev.

Občinski svet pa je PRIZNANJA
OBČINE BOVEC letos podelil:

• Jožetu Čopiju za 34 let aktivnega
delovanja v PGD Bovec, za njegov
prispevek v planinskem društvu
(PD) in za 25 let požrtvovalnega

ATC Kanin Bovec d.o.o., Dvor 43, 5230 Bovec, tel.: 05/ 38-96-310, spletna
stran: www.bovec.net/kanin
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dela v Gorski reševalni službi (GRS)
– postaja Bovec. Prav za slednje
je od Planinske zveze (PZ) Slove-
nije prejel častni znak GRS, za de-
lovanje v PD pa častni bronasti znak.

• Silvestru Čuferju za 50 let aktiv-
nega delovanja v gasilski organiza-
ciji ter drugih humanih društvih.
Poleg tega je bil nagrajenec v po-
staji GRS Bovec aktiven kar 29 let,
še vedno pa je njen zaslužni član.
Sodeloval pa je tudi v upravnem
odboru Planinskega društva Bovec.

• Jožetu Završniku kot zelo dobre-
mu botaniku in poznavalcu goje-
nja alpskih rož, ki je svoje delo
profesionalno posvetil ureditvi bo-
taničnega vrta Alpinetum Julijana.
In tudi za trud, ki ga je vložil na
področje kulturnega delovanja ter
zborovskega petja. Poveljuje pa tu-
di desetini PGD Trenta.

Občina  je s podelitvijo DENARNE
NAGRADE letos izkazala posluh tudi
za razvoj mladih športnikov. Nagrado
so namreč izročili Sekciji za tek, ki
deluje v okviru interesnih dejavnosti
OŠ Bovec. Ustanovljena je bila leta
2000 in sicer na pobudo športnikov
Vasja Viteza in Alberta Melihena,
njeni člani pa so v slabih treh letih
dosegli izjemne rezultate celo na ni-
voju državnih prvenstev.

Tudi letos pa se bovški svetniki ni-
so odločili za podelitev naziva Častni
občan Občine Bovec. Ta je bil doslej
podeljen le dvakrat: leta 1997 fotogra-
fu in slikarju Jaku Čopu ter leta 2000
skladatelju Danetu Škerlu.
Besedilo in foto: Patricija Rejec

Utrinki

Javna razgrnitev v Logu
Minister za okolje, prostor in energijo Jakob Prese~nik je 20. junija sprejel sklep o javni razgrnitvi
osnutka Lokacijskega na~rta za vplivno obmo~je plazu Stov`je v Logu pod Mangartom. V strokovnih
podlagah sta bili za zmanj{anje ogro`enosti obdelani varianti A in B.

P rva različica je predvidevala
dve pregradi in prekritje Man-
gartskega potoka ter razbijalec

drobirskega toka pri Minču, druga pa
na območju Mangartskega potoka ni
predvidevala nobenih objektov. Izde-
lanih je bilo tudi več scenarijev na-
stankov drobirskih tokov. Glede na
to, da kljub izvedbi vseh načrtovanih
objektov (po različici A) ni možno
preprečiti morebitnega novega plazu
izpod Stovž, so se na podlagi stro-
kovnih ugotovitev odločili za varianto
B. Rešitev, ki je bila predlagana v
lokacijskem načrtu, je bila izobliko-
vana na osnovi strokovnih podlag,
idejnih rešitev in projektov za vodno-
gospodarsko, geotehnično ter prome-
tno infrastrukturo.

Predstavitev
na~rtovanih re{itev

Na javni obravnavi, ki se je odvi-
jala 3. julija v kulturnem domu v Lo-

gu pod Mangartom, so predstavniki
Ljubljanskega urbanističnega zavo-
da, ki je pripravljal osnutka lokacij-
skega načrta, prebivalcem in drugim
zainteresiranim podrobneje predsta-
vili načrtovane rešitve. Lokacijski na-
črt ureja: • vplivno območje plazu, ki
je neposredno ogroženo v primeru
ponovitve, • območja objektov vo-
dnogospodarske infrastrukture, ki za-
jema vodnogospodarske in geote-
hnične objekte ter • območje objek-
tov državne in lokalne infrastrukture,
ki se obnovi ali nadomesti zaradi po-
škodb nastalih ob plazu.

Predvidene novosti
Neposredno ogroženo območje za-

jema tisti del, ki je znotraj dosega dro-
birskega toka količine 1,2 milijona m³.
Izbrana načrtovana rešitev med dru-
gim narekuje, da:
• znotraj ogroženega območja ni

možna gradnja stanovanjskih in

drugih objektov;
• so na območju plazu predvideni

ukrepi za odvajanje površinskih
in zalednih voda;

• bo v skladu z novim stanjem ter
načrtovanim stalnim opozorilnim
sistemom dopolnjen tudi že obsto-
ječi alarmni sistem;

• se na območju Mangartske planine
dopušča nadaljnji razvoj planine;

• je na dostopni poti do planine pre-
dvidena obnova prečkanja Man-
gartskega potoka.
Poleg že izvedenih del pa načrt

predvideva tudi: • oblikovanje stru-
ge omenjenega potoka in stabiliza-
cijo z jezbicami ter pragovi; • novo
premostitev in ureditev obcestnega
prostora na Mangartski cesti; • novi
lok čez Mangartski potok, ki naj bi
na regionalni cesti Predel–Bovec nado-
mestil začasni most pri Minču; • na
novo zgrajeno pregrado nad Zgor-
njim Logom na Predelnici; • poglo-

MEDNARODNI PREDSEDNIK
LIONSOV OBISKAL POSO^JE
Log pod Mangartom – ^lani Lions
klubov so ‘e pred skoraj devetde-
setimi leti prestopili ujetost poslov-
ne‘ev v strogo podjetni{ko filozofijo
in z zdru‘evanjem vplivnih ljudi po-
iskali poti ter re{itve za izbolj{anje
‘ivljenja {ibkih in pomo~i potrebnih.
Danes v okviru mednarodnega zdru-
‘enja Lions Clubs International
v 191 dr‘avah sveta deluje 44.600
klubov, ki zdru‘ujejo kar 1,4 milijona
~lanov. Slednji letno zberejo pribli-
‘no 722 milijonov dolarjev, poleg
tega pa opravijo tudi prek 70 milijo-
nov ur prostovoljnega dela.
V Sloveniji deluje 41 Lions klubov, v
katerih je zdru‘enih 1.254 ~lanov. V
lanskem letu so slovenski Lionsi
zbrali in darovali 60 milijonov SIT, v

vseh letih delovanja pa prek 500 mi-
lijonov SIT. Tudi ob uni~ujo~em pla-
zu v Logu pod Mangartom niso stali
kri‘em rok. V vseslovenski akciji so
zbrali 4,4 milijona SIT, ki so jih na-
menili tamkaj{nji krajevni skupnosti
(KS). Posledice uni~ujo~ega plazu

si je med junijskim obiskom v Slo-
veniji ogledal tudi mednarodni pred-
sednik Lions Cluba International
Kay K. Fukushima. Ob obisku Po-
so~ja se je sestal s predsednikom
KS Log pod Mangartom Bojanom
^ernuto, bov{kim ‘upanom Dani-

jelom Krivcem in ‘upanom ob~ine
Kobarid Pavlom Gregor~i~em ter
predstavniki Lions kluba So~a –
Kobarid. V Zgornjem Poso~ju si je
med drugim ogledal {e trdnjavo
Klu‘e in muzej 1. svetovne vojne v
Kobaridu ter nad tukaj{njimi lepo-
tami in ljudmi izrazil precej{nje nav-
du{enje. Ni namre~ mogel skriti
za~udenja nad ‘ivljenjem v teh str-
mih alpskih dolinah. Poleg tega se
je lahko na lastne o~i prepri~al, da
je denar, ki so ga darovali slovenski
lionsi, pri{el v prave roke.

Med bivanjem v Sloveniji se je Fu-
kushima sestal tudi s predsednikom
republike dr. Janezom Drnov{kom,
ameri{kim veleposlanikom v Slove-
niji Johnnyjem Youngom ter s slo-
venskimi lionsi.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~

Osnutek lokacijskega na~rta za vplivno obmo~je plazu Stov`je
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bitev in razširitev struge Predelnice
(vključno s skalno ožino), ki naj bi
zagotavljala boljšo pretočnost drobir-
skega toka; • novi most v Zgornjem
Logu, ki naj bi bil lociran dolvodno
od začasnega mostu; • postopno ure-
janje strug Predelnice in Koritnice,
z upoštevanjem dinamike naravnih
procesov, ki po naravni poti soobli-
kujejo pretočne prereze; • izvedbo
dodatnih ukrepov na kritičnih mes-
tih za stabilizacijo in zavarovanje
struge (predvsem na konkavnih bre-

žinah); • obrežne zidove in nasipe
v višini do dveh metrov v Zgornjem
ter Spodnjem Logu – zaradi varo-
vanja objektov ter preprečevanja raz-
livanja drobirskega toka; • obnovo
in dograditev vodovoda ter elektro-
energetskega omrežja v sklopu ko-
munalnega urejanja.

Kresanje mnenj
stroke in krajanov

Po predstavitvi osnutka je predsed-
nik strokovnega odbora za odpravo

posledic plazov dr. Bojan Majes
zbranim predstavil varovalne ukrepe.
Razložil je, da je na plazišču še ved-
no približno 1,2 milijona m³ potenci-
alno nevarnega materiala, ki pa naj
bi bil po zaključku varovalnih ukre-
pov za Log nenevaren. Za njim je
spregovoril mag. Žarko Mlekuž,
tajnik Krajevne skupnosti Log pod
Mangartom, ki je predstavil še ura-
dno stališče Ložanov. Povedal je, da
so v osnutku sicer res upoštevani
tudi predlogi krajanov, vendar se le

ti kljub vsemu še vedno ne strinjajo
povsem z do sedaj predstavljenimi
ukrepi. Tako se njihova mnenja s
strokovnimi krešejo z načrtom mo-
stu v Zgornjem Logu, širino in glo-
bino Predelnice ter Mangartskega po-
toka. Poleg tega se krajani ne strinja-
jo s serpentino na Mangartski cesti,
kjer je zaradi prevelikega naklona že
prišlo do nesreče, moti pa jih tudi
zamujanje pri izdelavi osnutka loka-
cijskega načrta ter izpad ureditvenega
načrta za kanalizacijo. Dr. Majes je
prisotnim pojasnil, da so pri pripravi
osnutka preučili več možnih scena-
rijev ter da je predlagani osnutek po
strokovnih ocenah za Log najboljša
možna rešitev.

Sledi preu~itev
pripomb in predlogov

Sledila je burna razprava predstav-
nikov Agencije RS za okolje, Direk-
cije RS za ceste, Ljubljanskega urba-
nističnega Zavoda, državnega sekre-
tarja na Ministrstvu za okolje, prostor
in energijo (MOP) dr. Radovana Tav-
zesa in bovškega župana Danijela
Krivca ter krajanov, ki so imeli na
predlagani osnutek številne dodatne
pripombe. O utemeljenosti pripomb
in predlogov, podanih na javni razgr-
nitvi ter na mestih javne razgrnitve,
pa bo po preučitvi Ministrstva za
promet ter MOP-a v nadaljevanju
svoje morala reči še Vlada Republike
Slovenije.

Besedilo in foto: Peter Kova~i~

NA JAVNI RAZGRNITVI Osnutka lokacijskega na~rta za vplivno obmo~je plazu Stov`je so se kresala mnenja stroke in krajanov.

Utrinki

GASILSKA PARADA
Bovec – V soboto, 5. julija, se je v
Bovcu kar trlo gasilcev, vendar ne
zaradi klica na pomo~. Praznovali
so namre~ 100-letnico ustanovitve
Prostovoljnega gasilskega dru{tva
(PGD) Bovec in 130 let gasilstva na
Bov{kem.

Daljnega leta 1903, ko se je na Bov-
{kem vnel velik po‘ar, v katerem je
bilo uni~enih kar 73 hi{, nekaj go-
spodarskih poslopij, ob~inska hi{a,
narodna ~italnica, kaplanija ... so se
Bov~ani zbrali in ustanovili PGD. V
vseh teh letih so branili ‘ivljenja in
imetje tamkaj{njih prebivalcev pred
po‘ari, potresi, plazovi ... za katere
moramo priznati, da Bov{ki res niso
prizana{ali.

@upan ob~ine Bovec Danijel Krivec
je pred samim praznovanjem na
sve~ani seji ob podelitvi ob~inskih

nagrad med drugim pohvalil po‘r-
tvovalnost in humanost gasilcev. Ti
namre~ tudi v dandana{njem ~asu,
ko se ve~ina peha za denarjem in
kariero, ‘rtvujejo svoj ~as ter ni~ ko-
likokrat tudi svoja ‘ivljenja.

Osrednja prireditev je potekala na
bov{kem trgu, kjer se je zbrala veli-
ka mno‘ica radovedne‘ev, ki niso
hoteli zamuditi velike gasilske para-
de. Vanjo je bilo vklju~enih okrog
550 gasilcev, 40 raznih gasilskih
vozil s severne Primorske, Krasa,
Gorenjske in predstavnikov civilne
za{~ite iz Italije. Najstarej{e ({e regi-
strirano) gasilsko vozilo, ki je bilo
predstavljeno na paradi,  je bilo iz-
delano leta 1943. Ob ko~iji na konj-
sko vprego pa smo si lahko samo
predstavljali, kak{no je bilo delo ga-
silcev neko~.

Besedilo in foto: Patricija Rejec
BOV[KO GASILSKO PARADO, ki je {tela okoli 550 gasilcev, 40 raznih gasilskih vozil in konjsko
vprego, si je ogledala precej{nja mno‘ica doma~ih in tujih obiskovalcev.
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PRENOVLJENO
OTRO[KO IGRI[^E
Bovec – ^lani turisti~nega
podmladka O[ Bovec so si skupaj
s svojo mentorico Nata{o Bartol
zadali za marsikoga neizvedljivo
nalogo. Odlo~ili so se, da bodo v
Bovcu naposled kar sami uredili
dolgo ‘eleno otro{ko igri{~e to pa
je seveda povezano s precej{njimi
stro{ki. Marsikdo bi obupal ‘e ob
sami misli na tovrstni na~rt, vendar
pa je Nata{a svoje podmladkarje
spodbujala pri razno raznih akcijah,
s katerimi jim je naposled uspelo
zbrati milijon tolarjev za nakup igral
in ureditev igri{~a. Prostor za igri{~e
pa je uredila Ob~ina Bovec.

Kot nam je povedala mentorica turi-
sti~nega podmladka, so sredstva
zbrali s pomo~jo Miklav‘eve delav-
nice in Miklav‘evega bazarja, novo-

letnega sejma, s prodajo koledarjev,
raznih izdelkov ter drugimi akcijami.
Seveda pa so jim na pomo~ prisko-
~ili tudi {tevilni donatorji. Dan pred
uradnim odprtjem, 11. julija, so
podmladkarji po bov{kih izlo‘bah in

BOV[KI TURI-
STI^NI POD-
MLADKARJI so
ob odprtju pre-
novljenega otro-
{kega igri{~a v
zrak spustili 100
balonov, ki so
najditelje vabili
na ogled novih in
prenovljenih igral.

VRVE@ OTROK je
‘e prvi dan napol-
nil novo igri{~e.

Utrinki

SOSED SOSEDU
^ezso~a – V soboto, 21. junija, so
~lani Me{anega pevskega zbora
(MePZ) @aga ob pomo~i Krajevne
skupnosti in Turisti~nega dru{tva
^ezso~a organizirali ~etrto tradici-
onalno sre~anje sosednjih ob~in
Bovca. Namen prireditve je, da se
pevski zbori in folklorne skupine iz
ob~in, ki mejijo z ob~ino Bovec,
sre~ajo in skupaj zapojejo ter zaple-
{ejo. Predsednik MePZ @aga Jo‘e
Trampu‘, je povedal, da prireditve
kro‘ijo po razli~nih krajih Bov{ke in
da se organizatorji vsako leto priza-
devajo, da bi k sodelovanju priteg-
nili nove pevske ter folklorne zased-
be. Tako so letos nastopili: Nadi{ki
pubje, Vokalna skupina Dre‘nica,
@enski kvintet Vi{arje, Me{ani pev-
ski zbor @aga, Folklorna skupina
iz Bohinjske Bistrice in Rogisti iz
Bohinjske Bistrice. Program, ki se
je za~el s pozdravnim nagovorom
bov{kega ‘upana Danijela Krivca,
je vodil Robert Trampu‘, pod‘upan
ob~ine Bovec. Za vse, ki ste priredi-
tev zamudili, pa {e informacija, da si
boste dogajanje lahko ogledali tudi
v posnetku TV Primorke.
Katja Kravanja, Poso{ki razvojni center

VARSTVENO DELOVNI CENTER
Tolmin – Za~etki Varstveno delov-
nega centra (VDC) Tolmin segajo v
leto 1984, ko je specialna pedago-
ginja Silva Perdih za~utila, da je
treba za ljudi z motnjami v du{ev-
nem razvoju poskrbeti tudi po za-
klju~enem izobra‘evanju v zavodu.
Sedem odraslih s posebnimi potre-
bami se je tako vklju~ilo v delo v

klubu, ki so ga prostovoljno organi-
zirale in vodile u~iteljice takratnega
Vzgojno izobra‘evalnega zavoda.
Opravljali so predvsem monta‘na
dela za podjetje Avtoelektro. Leta
1986 so uredili prostore za delo de-
lavnice pod posebnimi pogoji, ki je
‘e septembra naslednje leto za~ela
s svojim delovanjem. Na delo je
redno prihajalo okoli 10 varovancev,
{tevilo pa je za~elo kmalu nara{~ati.
Pod vodstvom specialnih pedago-
ginj Karmen Jeriha in Jo`ice Terli-
kar so v glavnem izvajali monta‘na
dela za podjetja Avtoelektro, Metal-
flex in TIK Kobarid, poleg tega pa
so v delavnici izvajali {e lasten pro-
gram. Izdelovali so semenke, ma-
krameje in drobne okrasne izdelke
iz gline. Skromen zaslu‘ek so v ce-
loti prejeli varovanci in tako najbr‘
prvi~ v ‘ivljenju zaslu‘ili svojo lastno

pla~o. Naslednjo prelomnico pred-
stavlja leto 1993, ko so uvedli celo-
dnevno varstvo za odrasle osebe.
Danes v okviru VDC-ja delujeta dve
enoti (v Zalogu in na Rutarjevi ulici),
v program pa je trenutno vklju~enih
34 varovancev iz Severne Primor-
ske. Tu je poskrbljeno za izvajanje
zaposlitev pod posebnimi pogoji,
vodenje, varstvo in oskrbo. Varo-
vanci imajo tu poleg delavnic na vo-
ljo tudi dnevne sobe, spalnice, pro-
store za fizioterapijo ter prostor za
individualne razgovore.

Mi smo se jim pridru‘ili na pikniku,
ki so ga za varovance, njihove star-
{e ter zaposlene letos organizirali
prvi~. Piknik v Podbeli so izkoristili
tudi za roditeljski sestanek s star{i,
tu pa je bila tudi predsednica sveta
zavoda dr. Dragica Taljat, ki se
tovrstnih sre~anj zelo rada udele‘u-

je. Obdelali so teko~o problematiko
in pregledali, kaj vse je ‘e bilo nare-
jenega in kaj vse jih v prihodnje {e
~aka. Varovanci so se ta ~as nama-
kali v topli Nadi‘i, kasneje pa so si
skupaj s star{i in delavci centra ~as
kraj{ali z raznimi {portnimi ter za-
bavnimi igrami. Vozili so se s konj-
sko vprego, za zaklju~ek pa so pri-
pravili tudi kulturni program, kjer so
peli, plesali ter odigrali nekaj prav
zabavnih igric. Kot nam je povedala
direktorica VDC-ja Danica Hrast, je
tak piknik o~itno dober na~in, s ka-
terim star{i pobli‘e spoznajo delo-
vanje samega centra, zaposlene in
na~in dela ter odnose v centru. Do-
dala je, da bodo v leto{njem letu
za~eli z intenzivnej{imi razgovori z
Ob~ino Kobarid o odprtju enote
VDC tudi v Kobaridu, kar med dru-
gim predstavlja tudi nekaj prepotre-
bnih novih delovnih mest za mlade.
Precej{nje te‘ave jim v zadnjem
~asu predstavlja iskanje zaposlitve-
nih programov za zaposlene v cen-
tru, saj je kooperantskih del, ki se
izvajajo ro~no, vedno manj.

Leto{nje leto predstavlja VDC-ju
drugo leto samostojnega delovanja,
hkrati pa je leto{nje leto tudi evrop-
sko leto invalidov. S svojo pridru‘i-
tvijo je Slovenija postala ena izmed
mnogih dr‘av, ki se bodo v tem letu
{e posebej trudile pri obve{~anju
javnosti o problematiki invalidov, o
njihovih pravicah in mo‘nostih. Pri-
zadevanja pa bodo {la tudi v smeri
ustvarjanja dru‘be za vse, brez ovir
in predsodkov ter dru‘be, ki bo
spo{tovala razli~nost in neodvisno
‘ivljenje invalidov.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~

DRAMSKI KRO@EK je pod vodstvom univ. dipl. spec. pedag. Janje Bari} pripravil igro Gremo
na morje.

ODKRITJE SPOMINSKE PLO[^E
IN ODPRTJE RAZSTAVE
Bovec –V okviru prireditev ob 100-
letnici Prostovoljnega gasilskega
dru{tva (PGD) Bovec in 130-letnici
gasilstva na Bov{kem so 14. junija
na gasilskem domu v Bovcu odkrili
spominsko plo{~o v spomin in
zahvalo preminulim gasilcem PGD
Bovec. Plo{~o je odkril najstarej{i
veteran PGD Bovec Danilo [uligoj.

Po odkritju spominske plo{~e so
bov{ki gasilci na podstre{ju gasil-
skega doma pripravili tudi zanimivo
razstavo Gasilstvo na Bov{kem sko-
zi ~as. Ob tej prilo‘nosti je pred ga-
silskim domom potekalo tudi sre~a-
nje gasilcev veteranov ob~ine Bo-
vec, prireditev pa so bov{ki gasilci
popestrili s spremljevalnim kultur-
nim programom.

P. K.

Utrinki ( 7 )
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NAMAKANJE V HLADNI SO^I v vro~ih poletnih dneh privablja vse ve~ kopalcev od blizu in
dale~. Foto: Peter Kova~i~

Opa`anje okoljskih sprememb v Zgornjem Poso~ju

^ lovek je s svojim delovanjem
tako intenzivno posegel v se-
stavo zemeljskega ozračja, da

je to povzročilo nekatere spremembe
svetovnega podnebja. Ker večina ljudi
vseh teh opozoril sploh ne jemlje res-
no, drugi pa menijo, da prav velikih
sprememb za časa svojega življenja
ne bodo doživeli, smo se v uredni-
štvu EPI-centra odločili, da poizve-
mo, kakšne so (če so) spremembe
razmer v našem delčku Slovenije.

Odre{ilen de`
ali razbijajo~a to~a

V intervjuju Marice Uršič Zupan
z dr. Lučko Kajfež Bogataj, profe-
sorico za biometeorologijo na Biote-
hniški fakulteti v Ljubljani in pod-
predsednico skupine za ugotavljanje
vplivov podnebnih sprememb v med-
narodnem panelu za podnebne spre-
membe (IPCC) s sedežem v Švici, ki

Se je obdobje
globalne otoplitve `e za~elo?

V zadnjem obdobju je v javnih medijih veliko govora o su{ah, vro~ini, ujmah in drugih podnebnih
dejavnikih, o njihovih vzrokih ter posledicah. Znanstveniki, meteorologi in klimatologi, ki prou~ujejo
svetovno podnebje, nam zaenkrat {e ne znajo napovedati dolgoro~nih posledic pove~evanja
ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov v ozra~ju. Zato pa napovedujejo postopno
povi{anje temperature in druge podnebne spremembe (to~a, viharji, su{a …).

deli obeh polobel. Spremembe so
najbolj opazne na severni polobli,
kjer se najbolj segreva pas med 20

in 60 stopinjami geografske širine –
Slovenija leži prav v sredini. V svetu
in tudi pri nas se je povprečna tem-
peratura v zadnjih 50 letih dvignila
za 1°C. Dnevi so se ogreli za 0,7°C,
noči pa za 1,3°C. Drugi pomembni
pokazatelj pri nas je tudi porazdelitev
letnih padavin. Te so bile prej razme-
roma enakomerno razporejene, da-
nes pa imamo deževno jesen in dalj-
ša sušna obdobja, ki jih prekinejo le
kratkotrajne plohe. Vseštevilčnejše
vremenske ujme so najverjetneje po-
sledica izjemno vročih dnevov s tem-
peraturo nad 30°C. Bogatajeva sicer
poudarja, da trdnih dokazov za to še
ni, vendar dodaja, da se pregreta
atmosfera preprosto ne more odzvati
drugače kot z uničujočimi viharji, so-
dro, točo …

Opa`anja v Poso~ju
Kakšna so opažanja pri gozdni ve-

Utrinki

je bil objavljen 21. junija 2003 v So-
boti (št. 24), smo med drugim pre-
brali, da se bolj ogrevajo severni pre-

javnih mestih izobesili papirnate
metulje, s katerimi so na posre~en
otro{ki na~in povabili doma~e in
tuje goste na odprtje prenovljenega
igri{~a pri bov{ki osnovni {oli. Le to
ima poleg {tevilnih novih igral tudi
nekaj starih, ki so jih podmladkarji
polep{ali z novimi, sve‘imi barvami.

Odprtja s kraj{im kulturnim progra-
mom se je poleg mno‘ice otrok in
star{ev udele‘il tudi bov{ki ‘upnik
Vili ^u{in, ki je igri{~e blagoslovil.
V okviru Festivala Klu‘e so si otroci
na igri{~u ogledali {e gledali{ko
predstavo Princeska na zrnu graha.
Ta dan so v zrak simbolno spustili
sto balonov, ki so najditelje vabili na
ogled novega bov{kega igri{~a.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~

RA^UNALNIK ZA LEP[I JUTRI
Most na So~i – V za~etku leto{nje-
ga {olskega leta so se na Osnovni
{oli Du{ana Muniha Most na So~i
na pobudo specialne pedagoginje
Milojke Klav‘ar in s podporo celot-
nega u~iteljskega zbora odlo~ili, da
olaj{ajo u~enje Marku Petrovi~u,
slabovidnemu u~encu svoje {ole.
Za~eli so z zbiranjem sredstev za
nakup posebnega ra~unalnika,
opremljenega z elektronskim pove-
~alom, ki mu bo bistveno olaj{al
u~enje. Marko si je namre~ moral
vse doslej pomagati z lupo. Vendar
pa si lahko ve~ina le predstavlja,
kak{en napor  predstavlja tovrstno
u~enje sicer ‘e tako oslabelim o~em.MARKU PETROVI^U se je izpolnila `elja. Dobil je ra~unalnik z elektronskim pove~alom.
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getaciji v Zgornjem Posočju, nam je
povedal vodja Zavoda za gozdove –
območna enota Tolmin Marko Janež.
Slednji poudarja, da raziskave s tega
vidika še niso opravljene, da pa so
spremembe vidne predvsem v jesen-
skih mesecih, ko listje prej porjavi in
odpade. Pojav povezujejo predvsem
s krajšim vegetacijskim obdobjem.
Poleg tega opažajo, da na občutljivih
rastiščih (južna lega, skalnata pobo-
čja) zaradi plitvega koreninskega
sistema prihaja do sušenja jelk, kar
se najbolj pozna v sušnem obdobju.

Vodnatost rek
V Zgornjem Posočju je vodnatost

rek zelo odvisna od zim oziroma od
količine zapadlega snega. In v kolikor
je snega malo, se nihanja samo pove-
čujejo. To ne vpliva zgolj na količino
vode, temveč tudi na njeno kakovost.
Ob manjšem pretoku se namreč vsa-
ka odplaka oziroma druga ekološka
obremenitev strahotno pozna. Glede
na to, da je v posoških občinah po
podatkih Komunale Tolmin približno
39 odstotkov gospodinjstev danes
priključenih na čistilne naprave ozi-
roma greznice, vse ostale odplake (61
odstotkov) pa se odvajajo neposre-
dno v reke in potoke, si lahko zami-
slimo stanje ob pomladanski suši,
podpovprečno snežni zimi in tempe-
raturah nad 30°C.

Te`ave
akumulacijskega jezera

Dušan Jesenšek, vodja ribogojstva
v Ribiški družini Tolmin, nam je po-
vedal, da v 15 potokih porečja Soče
in Idrijce že šest let merijo tempera-
turo vode. Po njihovih meritvah je

letošnja temperatura v nekaterih po-
tokih kar za 5°C višja od najvišje iz-
merjene temperature doslej. Seveda
je to prav gotovo povezano z nizkimi
vodostaji. Zagotovo pa ste se mnogi
v toplih junijskih dneh spraševali, kaj
se dogaja z mostarskim akumulacij-
skim jezerom. Intenzivna rast zelenih
alg (začetki cvetenja), ki se je letos
zaradi zgodnjih visokih temperatur,
velike osončenosti in organskih snovi
začela že v začetku junija, je popol-
noma spremenila estetski videz je-
zera. Do sedaj smo pojav zasledili še-
le konec julija oziroma v avgustu.
Vendar pa le ta ni bil tako izrazit, saj
se v omenjenih mesecih dan začne
ponovno krajšati, tako da je osonče-
nost manjša. Poleg tega se “cvetenje”

v tem času zaradi pogostejših pa-
davin tudi prej zaključi. Zaradi niz-
kega vodostaja se voda v jezeru to

poletje v zgornjih plasteh ni mešala.
Posledica tega je daljše obdobje in-
tenzivnega “cvetenja”. To sicer še ve-
dno traja, vendar ne več v tako mo-
čno vidni obliki.

Bo leto{nje leto ru{ilo rekorde?
Poklicali smo tudi Soške elektrar-

ne Nova Gorica in se pri Alidi Rejec
pozanimali, kakšen je trenutni vodo-
staj reke Soče. Izvedeli smo, da je
Soča imela najnižji srednji letni pre-
tok leta 1949 (54 m³/s), najvišjega pa
leta 1960 (123 m³/s). Podatek za leto
2002 znaša 64 m³/s, letošnje leto pa
bo, v kolikor se jesen ne bo izkazala
z obilico padavin, po vsej verjetnosti
porušilo vse dosedanje rekorde. Res
je, da nismo več vajeni čisto pravih
zim, zato mogoče marsikdo misli, da
je bila letošnja zima nadpovprečno
snežna. Vendar Bogatajeva poudarja,
da je bila le ta po vseh merilih pov-
sem povprečna.

Spremembe v kmetijstvu
Prav kmetijstvo je tista gospodar-

ska panoga, ki jo vremenske razmere
najbolj prizadenejo. Če se za trenutek
osredotočimo zgolj na poljedeljstvo,
ugotovimo, da so kmetijski pridelki
najprej pod udarom pozebe, saj je za-
radi pretoplih zim razvoj rastlin prehi-
ter. Spomladanskim pozebam nato
navadno sledijo suše, njim pa neurja
z močnim vetrom in točo. Ob tem
lahko povemo, da so 15. julija na ob-
činah Bovec, Kobarid in Tolmin za-
ključili z zbiranjem prijav škode, ki
jo je na kmetijskih površinah povzro-
čila suša. Ta naj bi po prvih podatkih
terjala 35 do 40 % pridelka. Več o tem
v naslednji številki našega glasila.

Po~utje ljudi
Letos smo lahko na lastni koži ob-

čutili učinke previsokih spomladan-
skih temperatur. Do sedaj smo bili
namreč navajeni, da dva najtoplejša
poletna meseca preživimo na bolj ali
manj zasluženem dopustu, šolarji pa
na počitnicah. Visoke spomladanske
temperature z vročinskimi valovi in
nato še oba poletna meseca pa
marsikomu povzročajo marsikatero
zdravstveno preglavico. Vsekakor vse
to nič kaj dobro ne vpliva na našo
produktivnost. Razmere, v katerih
delamo, so namreč vse prej kot pri-
merne: presegreti prostori, pisarne in
šolske učilnice z velikimi okni, skozi
katere ves delavnik oziroma pouk
“tolče” sonce. Tu so tudi terenski de-
lavci, pa kmetje, da ne omenjamo
številnih voznikov, ki za vsakodnev-
no vožnjo na delo v svojih jeklenih
konjičkih prebijejo tudi po dve uri in
več. Zato ni nič čudnega, da se mora
večina lastnikov klimatskih naprav, ki
spustijo hlajenje na spodnjo mejo,
soočiti s številnimi zdravstvenimi
tegobami: glavoboli, prehladi, “trdi-
mi” vratovi …

Ministrstva vreme ne skrbi
Naj za zaključek dodamo še mne-

nje dr. Bogatajeve o tem, zakaj je po-
litika do tega problema tako mlačna.
Poudarja, da so učinki podnebnih
sprememb znani le kakšnih pet let
in, da so prve študije napovedovale
velike spremembe šele čez dvajset,
petdeset let. Zato pravi, da takšen od-
ziv politikov ni nič čudnega, saj v
glavnem razmišljajo le v okviru svo-
jih mandatov.
Patricija Rejec

Utrinki

Poleg tega je bilo iz leta v leto ve~
snovi, tako da je Marko vse te‘je
sledil pouku.

S pomo~jo u~encev in delavcev
Osnovne {ole Du{ana Muniha Most
na So~i ter 22-ih sponzorjev se je
Marku na leto{nji prvi poletni dan
izpolnila ‘elja. Ravnatelj mostarske
osnovne {ole Branko Loncner je
Petrovi~u izro~il 1,4 mio SIT vreden
ra~unalnik, opremljen z elektronskim
pove~alom, ki bo Marku olaj{al u~e-
nje tako doma  kot tudi v {oli. Z njim
pa bo lahko odslej surfal tudi po
svetovnem spletu. Seveda bodo
Marku za vsa dodatna vpra{anja v
zvezi z uporabo novega ra~unalnika
na voljo tako {olski ra~unalnikar kot

tudi podjetje Diopta iz Ljubljane.
Ob tem je ravnatelj poudaril, da to
ni prva tovrstna akcija {ole in da gre
zahvala za tovrstne pobude  pred-
vsem {olskemu kolektivu, ki je {e
posebej pozoren do u~encev s po-
sebnimi potrebami.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~

26. TABOR MLADIH RIBI^EV
SLOVENIJE
Tolmin – Ribi{ka zveza Slovenije je
organizacijo 26. tabora mladih ribi-
~ev Slovenije, ki se je odvijal med 7.
in 13. julijem, letos zaupala Ribi{ki
dru‘ini Tolmin. Na taboru je sodelo-
valo 81 otrok iz vse Slovenije in 13
mentorjev. Mladi ribi~i, med katerimi

SIVO ̂ APLJO so v Poso~ju prvi~ opazili pred
20 leti, medtem ko so se morski galebi tu
za~eli stalno naseljevati pred 10 leti, kormo-
rani pa so se pri~eli pojavljati po letu 1997.
Foto: Gregor Torkar

NA 26. TABORU MLADIH RIBI^EV se je zbralo 81 otrok iz vse Slovenije in 13 mentorjev.
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P redvsem na začetku ribiške sezone se na-
vadno pojavi veliko prispevkov, ki so v ve-
čji meri usmerjeni k temam, kako veliko

ribo je kdo ujel ali o tem, da danes tudi pri ribo-
lovu ni nič več tako, kot je bilo včasih. Prav zato
je o ribičih (podobno kot o lovcih) splošen vtis,
da nam gre zgolj za to, da ujamemo večjo trofejo
oziroma čim več rib, ki jih nato ustrezno priprav-
ljene ob požirku dobrega vinca poplaknemo po
grlu. Nedvomno nekaj od tega drži, vendar pa je
ribolov lahko še veliko več. In tokrat bomo spre-
govorili prav o slednjem. Težko je reči, katere de-
javnosti so najpomembnejše. Eni prisegajo na tiste,
ki prinašajo veliko denarja, drugi pa na nekoliko
drugačne vrednote: naravovarstveno dejavnost,
vzgojo, ekonomski učinek ribištva v Posočju, rekre-
acijski pomen športnega ribolova, raziskovalno de-
javnost in promocijo Posočja – predstavljeni vrstni
red vsekakor ne predstavlja lestvice pomembnosti.

NARAVOVARSTVENA DEJAVNOST
Vemo, da je čista voda osnovni kazalec ohran-

jenosti naravnega okolja. Čeprav morda zveni že

Nekoliko druga~e o ribi{tvu in ribah
Urednica EPI-centra me je kar lep ~as nagovarjala, da pripravim prispevek o ribi{tvu v
Poso~ju. Toda ob {tevilnih obveznostih je ta pri{el na vrsto {ele v tokratni {tevilki. Pa ni~
zato. Pravijo, da je bolje zdaj kot nikoli. Tako sem se odlo~il, da v nadaljevanjih napi{em
nekaj o tistih vidikih, ki v obi~ajnih ~lankih navadno niso poudarjeni.

nekoliko izrabljeno, voda je in ostaja vir življenja.
Tega se dobro zavedajo tudi znanstveniki, ki so v
vesolje poslali sonde (te so trenutno na poti proti
Marsu). Z njimi namreč nameravajo raziskati, ali
se pod površjem planeta morda nahaja voda, saj
je le ta osnova za kakršnokoli življenje. Čistost
voda pa med drugim pomeni, da lahko v njih živijo
različne vrste organizmov: od alg, talnih nevreten-
čarjev do rakov, dvoživk in seveda rib.

Vodilni v ~i{~enju odpadnih voda
Glede na dosedanje raziskave lahko trdimo, da

se lahko Zgornje Posočje pohvali z veliko čistih
potokov in rek ter da so posoške občine v primer-
javi s Slovenijo na vodilnem mestu v čiščenju od-
padnih voda. Skoraj neverjetno je, da se ekonom-
sko najbolj razvite občine, kot so Ljubljana, Nova
Gorica in podobne, glede tega ne morejo niti pribli-
žno kosati z Bovcem, Kobaridom ali Tolminom.
Na to smo seveda lahko ponosni. Seveda pa so tu-
di vode v Posočju podvržene najrazličnejšim priti-
skom. Kljub pazljivosti pride občasno do izliva stru-
penih snovi oziroma do manjših pomorov rib in

drugega vodnega živeža. Pred kratkim smo bili lah-
ko priče velikemu pomoru rib na reki Cerknici, da
ob tem niti ne omenjamo pomora 30 ton rib v Lju-
bljanici (vzroke še raziskujejo). Težavo v Posočju
najpogosteje povzročajo naravne nesreče (potresi
in plazovi). Z raznimi gradbenimi posegi in neus-
treznim kopanjem proda se uničujejo ribja drstišča
v vodnih strugah, premikanje vodnega toka pa po-
mori vse nižje živalske vrste, ki predstavljajo ribjo
hrano.

Utrinki

V VALILNICI V MODREJU skrbijo za vzrejo ~istokrvne so{ke
postrvi in lipana.

je bilo tudi nekaj deklet, so se na
taboru seznanili z razli~nimi na~ini
ribolova in vrstami rib, ki jih lahko naj-
demo v So~i, Ba~i, Idrijci, Tolminki
ter akumulacijskem jezeru Vogr{~ek.

Kot je povedal vodja tabora Du{an
Per{i~ iz Tolmina, je bil skrbno
sestavljen program aktivnosti zapol-
njen kar se da pestro. Tekom dneva
so organizatorji poskrbeli za razli-
~ne aktivnosti (oglede turisti~nih
znamenitosti ter ribogojnice, prikaz
muharjenja in vezave muh, predsta-
vitev so{ke postrvi, predavanje o
ekologiji …). Za dodatno popestri-
tev pa so mlade ribi~e vklju~ili tudi v
razne {portne aktivnosti. Med dru-
gim so jih seznanili s kastingom, v
katerem so se lahko kasneje tudi
pomerili. ^akalo pa jih je {e tekmo-
vanje v lovu rib s plovcem. V sobo-

to, 12. julija, so najbolj{im na zaklju-
~nem pikniku pri nekdanjem Dija{-
kem domu podelili tudi priznanja
(za ulov najte‘je ribe, za uspehe pri
kastingu …).
Besedilo in foto: Peter Kova~i~

MLADI NADZORNIKI TNP
Trenta – Pod okriljem federacije
“Europarc” je v za~etku julija v
Trenti potekal pilotni projekt pod
imenom Mladi nadzornik. Projekt je
namenjen mladim, ki ‘ivijo v narod-
nem parku ali njegovi neposredni
okolici. Leto{njega projektnega
tedna se je udele‘ilo 14 nadebud-
nih ljubiteljev narave s Primorske in
Gorenjske, ki so spoznavali delo
nadzornikov v parku, Triglavski na-
rodni park (TNP) ter posebnosti
gorske narave. Kot je povedala vo-

V OKVIRU PROJEKTA MLADI NADZORNIK je 14 mladih ljubiteljev narave spoznavalo delo
nadzornikov v parku.
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Budni ~uvaji
K sreči nad stanjem v naših vodah bdi okoli 400

članov Ribiške družine (RD) Tolmin, predvsem pa
14 članov gojitveno čuvajske službe. Ti se v glavnem
zadržujejo v bližini voda in navadno tudi prvi ob-
veščajo o različnih nezgodah ter škodljivih posegih,
kar je pomembno za morebitno hitro ukrepanje.
Marsikatera zadeva se konča šele na sodišču. K
sreči pa vse večji zavezniki čistih voda in okolja na
sploh postajajo tudi javnost ter mediji. V zadnjem
letu je RD Tolmin vodila težka pogajanja z Ministr-
stvom za okolje, prostor in energijo, ki je razpisa-
lo podeljevanje koncesij za kopanje proda na reki
Soči. Ob tem gre poudariti, da člani RD Tolmin še
zdaleč nismo proti gospodarskim aktivnostim,

ganje lipana poskrbeti v prihodnjem letu. Razlog
za to je predvsem v povečanju števila ribojedih ptic,
ki pri nas v glavnem plenijo lipana. Kljub temu pa
gre poudariti, da smo prav pri vzreji lipana dosegli
izreden uspeh. Naši ribogojski ekipi je, pod vod-
stvom Dušana Jesenška, vodje ribogojstva na RD
Tolmin, uspelo vzgojiti plemensko jato lipanov, od
katerih se pridobiva ikre za vzgojo lipanskih mla-
dic. Pri tem pa naj omenim, da do danes ostalim
ribičem v Sloveniji in bližnjih državah tega še ni
uspelo.

Te`ave z ribojedimi pticami
Porušeno ravnotežje v naravi je v Evropi pripe-

ljalo tudi do populacijske eksplozije ribojedih ptic.
Še pred leti pri nas ni bilo ne galebov ne sivih čapelj
ali kormoranov. Slednji so v glavnem prebivali na
obrežju Severnega in Baltskega morja. V zadnjih
nekaj letih so se s 40.000 osebkov razmnožili na
prek milijon osebkov, ki po novem plenijo tudi po
naših alpskih rekah – čez zimo smo jih ob dvakrat-
nem štetju našteli okoli 200. V povprečju se ribo-
jede ptice pri nas zadržijo pet mesecev, vsaka iz-
med njih pa dnevno pogoltne okoli pol kilograma
rib. Ob izračunu tako pridemo do osupljivih, rdeče
obarvanih številk. Da bi stanje normalizirali, bi bilo
treba v sodelovanju z lovci nujno povečati njihov
odstrel ter poskrbeti za še večje vlaganje ogroženih
ribjih vrst.

[e beseda o krivolovu
V Sloveniji imamo trenutno (upajmo, da bo tako

tudi po novi zakonodaji) zelo demokratično ureje-
no ribištvo, saj lahko vsak, ki si seveda to želi, po-
stane član ribiške družine. Medtem ko se med šport-
nimi ribiči vedno bolj uveljavlja praksa, da se ulov-
ljeno ribo vrne v reko, pa imamo na drugi strani
krivolovce, ki se rib lotijo kar s potapljaško opre-
mo. Slednji ulovljene velike ribe nato tudi prodajo.
S tem pa ogrožajo naravno reprodukcijo, saj so prav
te ribe najpomembnejše za naravno razmnoževanje.

vendar pa menimo, da morajo te potekati tako, da
nastane na vodnem ekosistemu čim manj škode.

Ohranitev avtohtonih ribjih vrst
Da bi ohranila bio diverziteto in avtohtone ribje

vrste, je RD Tolmin v svojih ribogojnih obratih ob-
vladala vzrejo soške postrvi (Salmo trutta marmo-
ratus) in lipana (Thymallus Thymallus). Tako se
nam za ohranitev soške postrvi ni več potrebno
bati, medtem ko bomo morali za obsežnejše vla-

VZGOJA IN IZOBRA@EVANJE
Da na mladih svet stoji, je sicer star vendar še

kako veljaven rek. Prav zato RD Tolmin veliko skrbi
posveča svojemu podmladku, ki šteje prek 50 čla-
nov. Slednjim skušamo približati vrednote varo-
vanja in sožitja z naravo ter športno dejavnost po-
vezano z ribolovom. Pravkar se je tudi zaključil
enotedenski vseslovenski tabor mladih ribičev, ki
ga je organizirala naša ribiška družina. Poleg ribo-
lova na Soči, Tolminki, Idrijci in Vogrščku je bilo
organiziranih mnogo drugih športnih tekmovanj
ter ogledov naravnih in kulturnih znamenitosti v
dolini Soče (več na strani 9). Učenci posoških šol
in tudi od drugod vsako leto obiščejo našo ribogoj-
nico ter se seznanjajo z vzrejo avtohtonih rib in

Utrinki

ribiškim gospodarjenjem. Vsekakor pa bo treba v
prihodnje razmisliti o pripravi še več zanimivosti,
ki bi pritegnile mladino in tudi odrasle. Morda pa
bomo lahko nekoč zgradili akvarij, kjer bomo obi-
skovalcem Posočja predstavili vse naše ribe ...

(Nadaljevanje prihodnjič!)

Lucijan Rejec, predsednik Ribi{ke dru`ine Tolmin
Foto: Du{an Jesen{ek

SO[KA POSTRV – Za njeno ohranitev se ni treba ve~ bati.
Ali pa~?

LIPAN je trenutno najbolj ogro`ena vrsta v na{ih vodah, saj
kormoranom in drugim ribojedim pticam predstavlja slastno
pojedino

dja tabora Marjeta Albinini, so v
tem tednu izvedli o~i{~evalno akcijo
na Planini Zapotok in na So{ki poti,
popisovali naravno dedi{~ino v do-
lini Trebi{nice, spremljali gibanja ‘i-
vali v parku, si ogledali sirarjenje na
kmetiji Jelin~i~ in se z alpinistom
odpravili na plezanje.
Spoznavali so tudi kulturno dedi{~i-
no v parku, teden pa so zaklju~ili z
etnolo{kim popoldnevom ter pred-
stavitvijo referatov, ki so jih na temo
o parku pripravili udele‘enci tabora.
S programom Mladi nadzornik ‘elijo
v TNP seznaniti otroke s cilji in na-
meni zavarovanih obmo~ij ter jih
kasneje vklju~iti v delo pravih nad-
zornikov. Prav zaradi tega bodo z
mladimi nadzorniki tudi prek leta
potekale {tevilne aktivnosti. Konec
meseca bo v Vratih potekal osnovni
te~aj za novo generacijo mladih

nadzornikov, v dolini Trente pa na-
merava TNP v avgustu organizirati
mednarodni tabor s predstavniki
pobratenih parkov.

Danes je v TNP-ju redno zaposlenih
18 nadzornikov, 90 pa opravlja pro-
stovoljni nadzor. Delo nadzornika
vklju~uje vodenje po naravoslovnih
u~nih poteh, obve{~anje obiskoval-
cev, opravljanje vzdr‘evalnih del na
poteh in skrb za nadzor nad izvaja-
njem zakona o TNP.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~

TRADICIONALNI “AJNS”
[entvi{ka planota – Leta 1993 je
bila v izvedbi Folklornega dru{tva
“Ivan Laharnar – Planota” [entvi-
{ka Gora izvedena prva folklorna
prireditev Ajns. Ta nosi ime po enem
izmed ljudskih plesov, ki izvira prav

iz vasi na Planoti. Organizatorji smo
si prizadevali, da bi prireditev posta-
la tradicionalna, in ‘elja se je napo-
sled le uresni~ila. Danes so v dru{-
tvo v~lanjeni predvsem sinovi in
h~ere (prete‘no so to dijaki in {tu-
dentje) nekdanjih plesalcev, ki so v
70. ter 80. letih s folklorno skupino
nastopali po Sloveniji in sosednji
Italiji. Na tem mestu naj omenimo,
da je bila prva folklorna skupina na
[entvi{ki Gori ustanovljena ‘e leta
1957. Do danes je nekajkrat preki-
nila z delovanjem, edini ~lan, ki je
folklori ostal zvest vsa leta, pa je
harmonikar Slavko ^rv.

Cilj na{e prireditve je bil sprva pred-
vsem prikaz na{ega dela in utrjeva-
nje tradicije folklorizma na Planoti.
Kasneje se je prireditev prelevila v
pravo sre~anje folklornih skupin (FS),

saj smo v vseh letih gostili ‘e mno-
ge skupine: FS Ozara iz Kranja, FS
Oton @upan~i~ iz Vinice, FS Dan-
zerini di Lucinico iz Italije, FS Bo-
hinj iz Bohinjske Bistrice, FS Kara-
vanke iz Tr‘i~a, FS Mandra~ iz
Kopra, FS Tehnik iz [kofje Loke,
citrarki Katjo in Tanjo Kokelj, pev-
sko zasedbo Katice ter druge. Vsa-
ko leto se nam pridru‘i tudi vsaj ena
od folklornih skupin, ki delujejo na
obmo~ju Zgornjega Poso~ja. Pro-
gram Ajnsa radi popestrimo {e z
zabavnim programov, v katerem ne
manjkajo ske~i v izvedbi doma~inov
ali ~lanov dru{tva. V zadnjih letih pa
v prireditvi s svojim nastopom sode-
lujejo tudi u~enci podru‘ni~ne {ole
na [entvi{ki Gori – s tem na{e naj-
mlaj{e posredno uvajamo v folklor-
no dejavnost. Na sploh lahko re~e-
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P rvi Muzej za Tolminsko je bil ustanovljen
leta 1950, leta 1958 je bil priključen Goriš-
kemu muzeju in pod njegovim okriljem

kot Tolminska muzejska zbirka ostal polnih 42 let.
Aprila leta 2000 je kot Tolminski muzej ponovno
postal samostojni javni zavod, ki deluje na ob-
močju občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

Skrb tudi za zunanje zbirke in objekte
Tolminski muzej strokovno pokriva štiri podro-

čja: arheologijo, zgodovino, etnologijo in umetno-
stno zgodovino. Sedež muzeja, kot prebivalci Po-
sočja najbrž že vedo, je v nekdanji Coroninijevi
graščini v središču Tolmina. Ljudje ob zahodni meji
so zaradi bridkih izkušenj v preteklosti še toliko
bolj ponosni na svojo identiteto in prav to je pri-
spevalo k ohranitvi bogate kulturne dediščine, za
katero skrbi Tolminski muzej. Poleg zbirk in raz-
stav v matični hiši skrbimo tudi za več zunanjih
zbirk in objektov: arheološki muzej na Mostu na
Soči, rojstno hišo Simona Gregorčiča na Vrsnem,
domačijo Cirila Kosmača na Slapu ob Idrijci, spo-
minsko razstavo v domačiji Simona Rutarja v vasi
Krn, Trentarsko muzejsko zbirko v domu TNP v
Trenti, fotografsko razstavo Jake Čopa v Breginju.

Od kamna do ra~unalnikov
V prej{nji {tevilki na{ega glasila smo bralce opozorili na odprtje stalne razstave Tolmin-

skega muzeja ter jih so~asno pozvali k ogledu bogate zapu{~ine na{ih prednikov. Tokrat
pa se bomo skupaj z vsemi, ki si v tem ~asu razstave {e niste uspeli ogledati, sprehodili
po posameznih zbirkah in sicer v upanju, da si boste v prihodnje slednje tudi ogledali.

Utrinki

mo, da je vsakoletni Ajns nekak{na motivacija
~lanov dru{tva. Tovrstno delo nas zdru‘uje, obe-
nem pa nam ponuja tudi koristno porabo proste-
ga ~asa.

Ajns se navadno odvija na prostem, zaradi slabe-
ga vremena pa smo morali prireditev doslej trikrat
preseliti v dvorano oziroma v telovadnico podru‘-
ni~ne {ole. Tehni~nih te‘av pri izvedbi prireditve
do sedaj {e nismo imeli, ~eprav je potrebno po-
staviti oder, ozvo~enje, urediti prostor za ob~in-
stvo in drugo. Tudi s soglasji lastnikov prireditve-
nega prostora do sedaj {e nismo imeli proble-
mov, saj so prebivalci Planote zadovoljni ‘e s
tem, da se v kraju dogaja nekaj zanimivega in da
so nenazadnje tudi sami del~ek tega dogajanja.
Zadnja leta smo na prireditvi zasledili tudi mnogo
obiskovalcev iz drugih krajev Tolminske, kar je za
Planoto in dru{tvo samo dodatna promocija.

^eprav prireditev nekajkrat ni ravno najbolj uspe-
la, ~lani dru{tva nismo obupali. In prav lanskole-
tni jubilejni, deseti Ajns je dokaz, da na{e delo ni
bilo zaman. Udele‘ilo se ga je namre~ preko 500
obiskovalcev, kar je za tako majhen kraj izjemno
veliko. Vsekakor gre zasluge za tako {tevil~ni
obisk pripisati predvsem gostu Vladu Kreslinu,
ki je v sodelovanju z Beltin{ko bando s prired-
bami ljudskih pesmi zaokro‘ili celotni koncept
prireditve in na{emu Ajnsu dal piko na i.

Letos se je Ajns odvijal enajsti~ zapored in tudi za
leto{njo prireditev lahko re~emo, da je bila uspe-
{na, saj smo na{teli preko 300 obiskovalcev. V
nedeljo, 15. junija, so poleg doma~e folklorne
skupine nastopili {e FS Vipava, otro{ka folklorna

NA 11. AJNSU so u~enci podru`ni~ne osnovne {ole [ent-
vi{ka Gora popestrili prireditev s svojim programom. Foto:
Patricija Rejec

REKONSTRUKCIJA KUHINJE IZ KONCA 19. STOLETJA.
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Naplavine obso{ke zgodovine
Zamisel o postavitvi pregledne razstave s pred-

stavitvijo Zgornjega Posočja od starejše kamene
dobe do konca 20. stoletja se je kalila več let. Za
muzejski prikaz smo obravnavano območje geo-
grafsko omejili na Posočje, ki obsega porečje reke
Soče z večjimi pritoki, in sicer Idrijco, Bačo ter Vi-
pavo. Skrajni severozahodni predel Slovenije je
skozi tisočletja menjal različne etnične in kulturne
skupine; vsaka je dodala svoj kamenček v mozaiku
pestrosti prostora. Raznolikost je danes močno
opazna v arhitekturnih slogih, s prepletanjem gor-
skega in obmorskega tipa gradnje. Prostor zazna-
muje tudi stik rovtarskega in primorskega govora,
v neposredni bližini pa poteka jezikovna meja med
slovanskim, romanskim in germanskim življem.
Pričujoča razstava prikazuje življenje naših predni-
kov, vanjo pa smo vgradili tudi utrinke našega živ-
ljenja. Poimenovali smo jo Naplavine obsoške zgo-
dovine.

ARHEOLO[KA POSTAVITEV
V prvem nadstropju Tolminskega muzeja se raz-

prostira bogata stalna arheološka postavitev. V
PRVEM RAZSTAVNEM PROSTORU, poimenova-
nem Krasná si, bistra hči planin, predstavljamo ar-
heološko bogastvo smaragdne reke in njenih pri-
tokov. Soča namreč ni le kultna reka sedanjosti,
ampak so jo, kot dokazujejo številne arheološke
najdbe, častili že v davni preteklosti. V antiki je
ime njenega božanstva,  Aesontija, že krasilo kam-
nite posvetilne spomenike. Sočin tok nas pripelje
do kulture neandertalcev, prvih Posočanov. Med
srednje in mlajšimi paleolitskimi najdišči je najpo-
membnejša ter hkrati najbolje raziskana jama Div-
je babe I, ki se nahaja v dolini Idrijce. V njenih
bogatih sedimentih je bilo odkritega veliko kamni-
tega in koščenega orodja, ostankov človekovih
kurišč ter kosti jamskega medveda. Najdišču pa
je sloves prinesla piščal, izdelana iz kosti mladiča
jamskega medveda, ki je s svojimi 45.000 leti naj-
starejša tovrstna najdba na svetu. Izjemna najdba
spreminja predvsem poglede na neandertalčeve

umske in ustvarjalne sposobnosti, ki smo jih do
odkritja pripisovali le modernemu človeku.

Najdbe izpod vrhov
Naključno odkrite mezolitske najdbe (8000 do

5000 pred Kristusom) s krnskih planin in planine
Pretovč pod Mrzlim vrhom pričajo, da je kameno-
dobni človek iskal nova lovna območja na prisoji
pod gorskimi masivi Krna. Posočje kaže v mlajši
kameni dobi, neolitiku (6. do 4. tisočletje pred Kr.),
skromno poselitveno sliko. Redka najdišča vse-
bujejo kamnita orodja, med katerimi izstopajo se-
kire, ki so jih uporabljali kot drvarsko orodje za
sekanje in cepljenje lesa. Skromno poselitev v pr-
vih kovinskih obdobjih, bakreni dobi ali eneolitiku
in zgodnji bronasti dobi (4. do začetka 2. tisočletja
pred Kr.), kažejo najdbe z nižinskih naselbin ob
spodnjem toku reke Vipave.

Bronastodobne naselbine
DRUGI PROSTOR prikazuje bronastodobne

naselbine in depoje. Sobo smo poimenovali Sonce
– vir življenja in sicer po najdbah bronastih kole-
sastih obeskov s Kanalskega Vrha, ki simbolizirajo
čarobno energijo sonca. Bronastodobna gradišča,
višinske naselbine, zavarovane z mogočnimi kam-
nitimi suhozidnimi zidovi, so bila najbolj izrazita
ob severnem robu Vipavske doline. Naselja so bila
tudi v dolinskem dnu. V Zgornjem Posočju so bile
za poselitev primerne predvsem kotline pri Mostu
na Soči, Tolminu in Kobaridu, še vedno so bila v
uporabi tudi jamska bivališča (na primer Turjeva

jama pri Robiču), ki pa so služila kot zatočišča in
svetišča. Posebnost bronaste dobe, predvsem 11.
in 10. stol. pred Kr., je veliko število depojskih
najdb, namernih zakopov kovinskih predmetov na
posebej izbranih mestih. Depoji iz Šempetra pri
Gorici, Grgarja, Turjeve jame in predvsem s Ka-
nalskega Vrha pričajo o tesni navezavi zahodno-
slovenskega območja z italskim ter mediteranskim
prostorom.

Zna~ilnosti `eleznodobnega Poso~ja
TRETJI PROSTOR oriše glavne značilnosti žele-

znodobnega Posočja. Obdobje največjega razcveta
in blaginje se odraža v bogatem gradivu sveto-
lucijske starejšeželeznodobne ter idrijske mlajše-
železnodobne skupnosti. Tega se je zavedal že prvi
ljubiteljski raziskovalec Mosta na Soči, svetolucijski
župnik Tomaž Rutar, ki je sredi 19. stoletja v enem
izmed svojih pisem zapisal: “Tu se nahajajo zna-
menite stvari, prihodnjost bode pokazala”.

Staro`elezna naselbinska kultura
ČETRTI PROSTOR posvečamo železnodobnim

naselbinam in stavbarstvu. Izvrsten vpogled v na-
selbinsko kulturo so nam prinesle raziskave Gori-
škega muzeja na Mostu na Soči. Raziskane so bile
ostaline skoraj 40 železnodobnih objektov, ki so
kazali enotno gradnjo s kamnitimi temelji in
leseno konstrukcijo. Naselbina je ležala na skraj-
nem vzhodnem robu venetskega prostora; za nje-
gove prebivalce Polibij pravi, da so živeli v neutr-
jenih vaseh, na naravno zavarovanih območjih, ob
vodah ali vzpetinah. To pravilo neutrjenosti naselij
se kaže tudi v železnodobni vasi med Idrijco in
Sočo.

@eleznodobni pogrebni obi~aji in navade
PETI PROSTOR je namenjen spoznavanju žele-

znodobnih pogrebnih običajev in navad Posočanov,
ki se skozi celotno 1. tisočletje pred Kr. niso spre-
minjali. Pokojne so sežigali. Kostne ostanke in oglje
so ponavadi razsuli po dnu grobne jame, le de-
setina grobov je vsebovala lončene ali bronaste

Utrinki

Naslov: Tolminski muzej, Mestni trg 1, 5220
Tolmin. Telefon: 05/ 38-11-360. Spletne strani:

www.tol-muzej.si E-po{ta: muzej@tol-muzej.si
Odprto: vsak dan razen ponedeljka med 10. in
16. uro, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa
med 13. in 17. uro. Za organizirane in
predhodno najavljene skupine je mo`en ogled
tudi izven dolo~enega urnika. Cene vstopnic:

odrasli 500 SIT, otroci, dijaki in {tudenti 400
SIT, skupine (nad 10 oseb) 300 SIT za osebo.

skupina Pastirci izpod Krna iz Dre‘nice, otroci
podru‘ni~ne {ole s [entvi{ke Gore, prireditev
pa smo zaklju~ili s koncertom Andreja [ifrerja.
Ve~ o dru{tvu pa na spletnih straneh:
www.geocities.com/laharnarfolk.
Melita Drole, umetni{ka vodja Folklornega dru{tva
“Ivan Laharnar – Planota” [entvi{ka Gora

O KRESI SE DAN OBESI
Most na So~i – Kot je v Veliki knjigi o praznikih
zapisal Damjan J. Ovsec, so bili na{i predniki
svoje ~ase prepri~ani, da morajo s “~arnimi sred-
stvi” soncu pomno‘iti njegovo mo~ in mu jo po-
magati ohraniti. Zato so poleti, ko se dan “obesi”
in se dnevi za~no ponovno kraj{ati, z velikimi
kresovi sku{ali ohraniti vi{ek njegove mo~i. Poleg
tega staro slovensko izro~ilo med drugim pravi,
naj sonce ob kresu ne bi za{lo kar cele tri dni.

Poletni solsticij je tako eden najve~jih “ognjenih
praznikov” in predstavlja ~as, ko se sonce od
svojega poletnega vi{ka mo~i obrne k jesenske-
mu padcu.

Ob nastopu leto{njega poletnega solsticija je
Kulturno dru{tvo Ivan Pregelj z Mosta na So~i v
sodelovanju s ~lani Kluba keramikov, ki deluje v
okviru Prosvetnega dru{tva So~a iz Kanala,
organiziralo prireditev Kera Most. Ta se je za~ela
z delavnicami na temo ognja, lu~i in toplote ter
zaklju~ila 23. junija s kresovanjem na [irokem.

In prav v ta namen so pod vodstvom kerami~arke
Alenke Gololi~i~, znane predvsem po izdelavi
svetolucijske keramike, na Mostu na So~i poteka-
le {tiridnevne kerami~ne delavnice na temo Sve-

NA DELAVNICI na temo ognja, lu~i in toplote se je kar trlo
idej. Foto: P. R.
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žare. Grobove so skrbno pokrili z eno, včasih celo
več kamnitimi ploščami. Grobišča so bila, z izje-
mo najstarejšega pokopališča v Tolminu, locirana
na rečnih terasah. Skupno je bilo v Posočju razi-
skanih že približno 9000 grobov, od teh samo na
Mostu na Soči okrog 7000. Po sobi nas kot boginja
modrosti in zaščitnica pokopališč vodi sovica z ati-
škega skifosa z Mosta na Soči, ki je hkrati nepo-
sredni dokaz posoške odprtosti v svet.

Poso~je od Rimljanov do Slovanov
ZADNJI PROSTOR prvega nadstropja smo po-

imenovali Od murusa do mirišča in prikazuje Poso-
čje od Rimljanov do Slovanov. Časovni in kulturni
preskok iz prazgodovinske dobe v zgodovinsko
predstavlja kamnita sončna ura z najdišča Loke
pri Novi Gorici. Sredi 1. stol. pred Kr. je bil del
Posočja že priključen rimskemu imperiju, dolina
Idrijce in odmaknjene grape pa so še nekaj deset-
letij živele z železnodobno tradicijo. Važnejša rim-
skodobna najdišča so bila predvsem na Vipavskem
in Goriškem, Zgornje Posočje pa je zaradi slabše
prehodnosti v primerjavi z železno dobo izgubilo
na pomembnosti. Poselitvena slika se je močno
spremenila v burnih časih pozne antike (4. do 6.
stoletje), ko so se naselbine premaknile na višja,
naravno bolje zaščitena območja, ki so prebivalcem
zagotavljala večjo varnost. Ena pomembnejših po-
stojank s konca 5. in 6. stoletja je bila na Tonov-
covem gradu nad Kobaridom. Največji stavbni
sklop na skalnem platoju ob prepadni steni sestoji
iz treh zgodnjekrščanskih cerkva, ki naselbini da-
jejo tudi pečat verskega središča.

Arheološko pripoved zaključujejo najdbe z Mo-
sta na Soči, Kobarida, Tolmina in vipavskih najdišč;
povezujemo jih z novimi priseljenci, Slovani, ki
so s svojim prihodom dokončno oblikovali etnično
podobo Posočja.

ZGODOVINSKO ETNOLO[KA POSTAVITEV

Tolminski punt
Drugo nadstropje smo namenili zgodovinsko

etnološki postavitvi. Pripoved začenjamo v PRVI

gibanost in geografska različnost obravnavanega
prostora dopolnjuje stavbna dediščina s štirimi tipi
hiš. V preteklosti so prevladovale hiše s strmo stre-
ho, krite s slamo in z osrednjima prostoroma v
pritličju, črno kuhinjo in izbo. Na razstavi je prika-
zana njuna notranja ureditev ter dejavnosti, ki
so se v hiši odvijale. Te so pripomogle k izboljša-
nju težkega življenja kmečkega prebivalstva. Na
Tolminskem je bila v preteklosti izrednega pomena
živinoreja, o čemer pričajo že arheološka odkritja
v prazgodovinskem času. Na razstavi je ta panoga
še posebej izpostavljena. Prikazan je njen pomen
ter značilnosti in posebnosti pašnih planin.

Dru`abno `ivljenje
Zaradi težkega življenja v hribovitih in ozkih do-

linah je bilo družabno življenje še toliko pristnejše.
Gostilne so bila mesta, kjer so se ljudje zbirali in
pomenkovali. Značilni elementi vaških gostiln so
bili enostavno pohištvo in skromna oprema.

^as ~italnic
Posebnost obravnavanega prostora je obmejna

lega, ki je vplivala na oblikovanje močne narodne
zavesti. V šestdesetih letih 19. stoletja se je razmah-
nilo slovensko narodno politično gibanje. Da name-
njamo temu obdobju posebno pozornost, ni na-
ključje. Čitalnica v Tolminu, odprta 20. februarja
1862, je bila prva ustanovljena na Goriškem, druga
na Primorskem in peta na slovenskem ozemlju.
Svilen prapor tolminske narodne čitalnice ima v
razstavnem prostoru častno mesto; tu so še harmo-
nij Rokodelnega bralnega društva in slika, ki je
krasila nekdanje prostore tega društva.

Pomembno upravno,
kulturno in gospodarsko sredi{~e

Tolmin je v zgodovini odigral pomembno vlogo.
Skozi stoletja je bil pomembno upravno, kulturno
in gospodarsko središče. Mesto predstavljajo spo-
minska plošča, priča obiska cesarja Franca Jo-
žefa, javna ulična svetilka in kolo domače izde-
lave.

SOBI, in sicer s  tolminsko upornostjo. Na tradicijo
tolminske nepokornosti kažejo številna uporna gi-
banja v preteklosti. Tolminski kmečki upor leta
1713 ima v okviru slovenskih upornih kmečkih gi-
banj posebno mesto in je temu primerno predstav-
ljen. Tragičen epilog upora je bila usmrtitev enaj-
stih upornikov. Sobo dopolnjujejo predmeti z gra-

du na Kozlovem robu, kmečko orožje, rihtarski
meč iz 15. stoletja ter dokumentarni film o puntu.

Bivalna kultura na prelomu v 20. stoletje
DRUGA SOBA: sledi prikaz svojstvenega načina

preživljanja in življenja ljudi v Zgornjem Posočju
na prelomu 19. v 20. stoletje. Značilna bivalna kul-
tura prebivalcev se je oblikovala skozi stoletja. Raz-

tila. Udele‘enci so v tem ~asu izdelali prek 50
razli~nih svetil: za sve~ke, di{e~e lu~ke ... in jih
nato postavili na ogled na kme~kem turizmu
[iroko. Ve~ino izdelkov so od‘gali kar v elektri~ni
pe~i, nekaj vzorcev pa so odpekli v prvinski peki.
Gre za prastaro “pe~” oziroma “ognjeno kopo”,
kakr{no so po besedah Gololi~i~eve v Egiptu
uporabljali pred pribli‘no 8000 leti (pri nas je pri-
{la v rabo {ele okoli 5000 let kasneje). Tovrstno
znanje naj bi Egip~ani povzeli po Kitajcih, ki jih
zgodovina priznava kot eno najstarej{ih civilizacij
na podro~ju keramike. Prav slednji so prve kera-
mi~ne glazure poznali ‘e 500 let pred na{im
{tetjem, medtem ko je znanje o glazurah v na{e
kraje “pripotovalo” {ele  600 do 700 let kasneje.
Lahko re~emo, da je prvinska pe~, kakr{no smo
si ogledali v juniju na Mostu na So~i, predhodni-
ca grajene pe~i. Te so namre~ v na{ih krajih za-

~eli uporabljati {ele pred pribli‘no 2500 leti. Kas-
neje so si na{i predniki pri postavitvi pe~i poma-
gali s kamnitim ogrodjem, do zidave s preprosti-
mi zidaki (glinenimi kosi) pa je preteklo vsaj {e
dodatnih nekaj sto let.

Organizatorji so v leto{nji prvinski pe~i, izdelani iz
lesenega ogrodja, prekritega z mahom in glino
‘gali kar 22 glinenih izdelkov. Najvi{ja temperatu-
ra ognjene kope je po meritvah dosegala skoraj
1000°C. Zanimivo pa ni bilo le v soboto dopoldan,
ko so organizatorji skrbeli za postavitev pe~i,
temve~ tudi popoldan, ko so se lahko naklju~ni
sprehajalci ob mostarskem jezeru preizkusili v
izdelovanju drobnih glinenih izdelkov in papirna-
tih lampionov. Nadvse zanimivo je bilo tudi
nedeljsko dopoldne, ko je bilo treba pe~ po celo-
dnevnem ‘ganju po~asi podreti, pri tem pa iz nje
previdno potegniti {e izdelke. Ve~ina avtorjev

glinenih mojstrovin je bila z ‘ganimi efekti na svo-
jih izdelkih navdu{ena, ‘al pa je na razo~aranje
vseh med peko po~ila najve~ja okrogla posoda.

Prireditev Kera Most se je zaklju~ila v ponedeljek
zve~er, ko so organizatorji kljub slabemu vreme-
nu pripravili {e razstavo svetil. Ob tej prilo‘nosti
je zagorel tudi veli~asten kres, ki je na [iroko pri-
vabil precej{nje {tevilo obiskovalcev. Poleg ~aro-
bnega vzdu{ja ob prskajo~em kresu in bliskanju
strel, ki so rezale nevihtne oblake, so u‘ivali {e
ob poslu{anju ubranih glasov Me{anega pev-
skega zbora Zdravko Munih z Mosta na So~i in
solisti~nega nastopa Ale{a Hadalina.

Ob koncu lahko le upamo, da so prisotni s svoji-
mi “~arnimi sredstvi” soncu pomno‘ili njegovo
mo~ in da nas ~aka {e dolgo poletje ...

P. R. in T. [. F.

MAKETA @ELEZNODOBNE HI[E IZ MOSTA NA SO^I.
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Pred, med in povojni ~asi
PREDZADNJI RAZSTAVNI PROSTOR namenja-

mo obdobju, ki je prineslo na politično in gospo-
darsko področje vrsto sprememb in novosti, ki so
močno vplivale na življenje ljudi ob Soči. Po-
memben zgodovinski mejnik je zagotovo prihod
prvega vlaka, neizbrisne sledi pa je zapustila prva
svetovna vojna. Po njej je nova meja prebivalce
Tolminskega ločila od matice. Ulične in krajevne
table kažejo na uresničevanje raznarodovalne
fašistične politike, ki se je močno odražala tudi v
šolstvu in usodah primorskih učiteljev. Sledila je
druga svetovna vojna, kateri prav tako namenjamo
posebno pozornost. Lastnica razstavljene taboriš-
čne obleke je delila usodo mnogih Slovencev v
nemških in italijanskih taboriščih. Na razstavi pou-
darjamo pomembnost partizanskega tiska in te-
hnike Krn. Razstavljeni so ciklostil in različno gra-
divo, tiskano med vojno.

Dolgotrajni proces oblikovanja meja
V ZADNJEM RAZSTAVNEM PROSTORU nas ta-

bla z naslovom Začasna meja Jugoslavija–Italija
opozarja na dolgotrajni proces oblikovanja meje
z zahodno sosedo. Posočje je v drugi polovici 20.
stoletja doživelo veliko sprememb. Hitra industri-
alizacija večjih krajev je pospešila odseljevanje ljudi
iz hribovskih vasi. Razvoj Tolminske je krojila tudi
narava, ki je ljudem v Posočju večkrat obrnila hr-
bet. Utrjeni, močno preizkušeni in izbrušeni so
prebivalci Posočja doživeli uresničitev svoje lastne
države Republike Slovenije. Muzejsko pripoved za-
ključujemo z predstavitvijo zgodovine muzeja v
Tolminu, ki je sledil spremembam okolja in se
vzporedno z razvojem Zgornjega Posočja razvijal
in nadgrajeval tudi sam.

(V naslednji številki vam bomo predstavili še
umetnostno zgodovinsko zbirko.)

Besedilo pripravila: direktorica Tolminskega muzeja
mag. Damjana Fortunat ̂ ernilogar in kustos – arheolog
Miha Mlinar

Utrinki

ZLATI ZNAK ZA VALERIJA
Tolmin – Valerij Bizjak iz Tolmina, ki je v za~etku
junija prejel zlati znak Civilne za{~ite RS, je eden
tistih, ki ve, kaj pomeni solidarnost in nesebi~na
pravo~asna pomo~. To lahko trdimo ‘e zaradi
tega, ker je edini sekretar Obmo~nega zdru‘e-
nja Rde~ega kri‘a (RK) v Sloveniji, ki svoje delo
opravlja prostovoljno. Zato lahko trdimo, da je
zlati znak prejel ve~ kot upravi~eno. Besedilo na
plaketi pravi: “Za dolgoletno uspe{no delo pri
razvijanju in krepitvi organiziranosti ter usposob-
ljenosti sil za za{~ito, re{evanje in pomo~, hrabra
dejanja, raziskovalne dose‘ke na podro~ju
varstva pred naravnimi in drugimi nesre~ami”.
Vendar nam slednje ne pove, kaj vse je Valerij v
teh letih dosegel in v katerih akcijah  je aktivno
sodeloval.

Rde~emu kri‘u se je pridru‘il pred 36 leti in vse
do leta 1976 vodil komisijo za socialno vpra{anje,
{est let kasneje pa je postal nepoklicni sekretar
Ob~inske organizacije RK Tolmin. Osem let je
nato opravljal tudi funkcijo predsednika omenje-
ne organizacije, ‘e od leta 1976 pa je predsednik
komisije za krvodajalstvo. Naj omenimo le neka-
tere izmed mnogih pomembnih akcij RK Tolmin,
v katerih je sodeloval ali bil njihov pobudnik. Po
potresu leta 1976 je stekla akcija za odkup stav-
be RK od takratne Jugoslovanske ljudske
armade.  Skoraj 15 let so bili edini pobudniki za
varstvo okolja v Zgornjem Poso~ju (zbiranje ko-
sovnih odpadkov, papirja …), s hitro organizacijo
so nudili pomo~ prizadetim dru‘inam v naravnih
nesre~ah (ob potresu 1976, 1998, plazu v Logu
pod Mangartom itd.). Z raznimi zbiralnimi akci-
jami prostovoljnih prispevkov, obla~il ter drugih
predmetov so pomagali (in {e vedno) {tevilnim
pogorelcem, prizadetim ob poplavah in socialno
ogro‘enim. Z velikim navdu{enjem pa pripove-
duje tudi o letovanju otrok, ki ga letos ‘e osmi~
zapored organizirajo za vse otroke s socialno
zdravstvenimi te‘avami. Pred tremi leti so 10
dnevno letovanje na Debelem Rti~u in otoku Krku
omogo~ili 122 otrokom, v lanskem letu 72 otro-
kom, letos pa jih bo na po~itnice z njihovo pomo-
~jo lahko od{lo 70.

Za konec smo ga vpra{ali, od kod vsa ta njegova

dobrodu{nost in vztrajnost za pomo~ drugim.
Zaupal nam je, da je pri petih letih izgubil svoje
star{e in da je od takrat dalje zanj skrbela takrat-
na dr‘ava. Prav zato ~uti veliko moralno odgovor-
nost, da vsaj del te dobrote povrne. Zato je tudi
zelo razo~aran, ker ljudje v Poso~ju zaradi nedav-
ne afere v RK Slovenije Obmo~no zdru‘enje v

VALERIJ BIZJAK je junija od Civilne za{~ite RS prejel zlati
znak.

Tolminu gledajo kot sokrivca. In kaj naj v uredni-
{tvu na te njegove besede {e dodamo? ^e bi
‘ivelo ve~ takih Valerijev Bizjakov, bi prav gotovo
ne bilo afer in bi bilo na tem svetu marsikaj dru-
ga~e.
Besedilo in foto: Patricija Rejec

O HUDI^U, DUGÍ BABI IN TURIZMU V
VRTCU
Tolmin – Otroci iz VVZ Ilke Devetak Bignami, na-
tan~neje iz skupine Pikapolonica, so pod mentor-
stvom vzgojiteljice Marte [orli in pomo~nice
vzgojiteljice Vlaste Rejec v minulem {olskem letu
obujali tolminske legende. Tako so iz dolgega
spanja prebudili Dugó babo iz Zala{ke jame in
celo samega zlodeja iz Tolminskih korit. S proje-
ktom so ‘elele mentorice otrokom pribli‘ati njihov
kraj, njegovo okolico, del~ek tukaj{nje zgodovin-
ske, etnolo{ke in naravne dedi{~ine. Poleg tega
pa so si prizadevale, da bi otroci v prihodnje znali
sami pokazati in opozoriti svoje sorodnike, znan-
ce in prijatelje na bogato dedi{~ino svojega kraja.
Za vse mlade dru‘ine so skupaj z otroki izdelale
zgibanko, v kateri se nahaja otro{ki “zemljevid”
kro‘ne poti ter pripovedka o Dugí babi.

Ob tej prilo‘nosti je “Pikapolonica” poklicala tudi
v na{e uredni{tvo in nas povabila na lov za tol-
minskimi legendami. Skupaj z otroki in njihovimi
star{i smo se tako za zaklju~ek {olskega leta do-

bili pri Poluk~u v Tolminskih koritih in se odpravili
proti Zala{ki jami. Na Hudi~evem mostu nam je
pot zaprl “~isto pravi hudi~” z rogovi in vilami, ki
pa je kaj kmalu ugotovil, da ne bo kos mno‘ici
navihanih otrok, zato se je z mostu raje spustil v
korita. Ob prihodu k Zala{ki jami (Dantejevi jami)
je iz nje prikri~ala Dugá baba z razmr{enimi zele-
nimi lasmi, v katerih se je kar trlo “u{i”. Otrokom
je ukazala, da ji morajo le te pobrati iz las. Vendar
pa njihov trud le ni bil zastonj, saj jim je po kon~a-
nem opravilu popla~ala s “ta pravimi, ~okoladni-
mi zlatniki”, katere so otroci z veseljem “pospravili”.
Vsi zbrani (mimogrede naj omenimo, da se nam
je na poti priklju~ilo kar nekaj naklju~nih obisko-
valcev Tolminskih korit) smo si nato v spremstvu
jamarjev Jamarske sekcije pri Planinskem dru-
{tvu Tolmin ogledali tudi notranjost Zala{ke jame.
Besedilo in foto: Patricija Rejec

Utrinki ( 15 )
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T ako tudi danes. Sedanja doba je doba miru
ob meji in zgledne medsebojne pozornosti.
Preprosto potrebujemo eden drugega. Priha-

jamo prijatelj k prijatelju, znanec k znancu, kupec
k trgovcu, vasovalec k zaročenki. Meja ni ovira.
Tudi jezik ne. Enako žubori govorica Livčana in
Mašerovca, enako zavija Rbiščan in Črnovršan. Ši-
rok je izgovor Breginjca in Plestiščana, Žagarji lepo
zastopijo Rezijane itd.

Kako lepo je, ~e …
Še najbolj vredne pa so pristne človeške vezi.

Beseda “sodelovanje” ima uraden, trd zvok. Beseda
“prijateljstvo” pa pomeni zaupanje. Kako lepo je,
ko Aldo iz Hlocja z livškimi prijatelji ponovno vtira
že davno zarasle stezice med Topolovim in Liv-
kom; če tipanski Sandro z breginjsko Vido razve-
seljuje otroke; če si kobariški župnik in njegovi
beneški sobrat iskreno sežeta v roke; če beneški
župani brez protokolarnih zadreg zaupajo pomem-
bne zadeve krajevnim upraviteljem Soške doline;
ko Beneško gledališče do solz nasmeje zvesto po-
slušalstvo po naših vaseh; če Nataša s Predela s
predanostjo in gorečnostjo uči slovenščine otroke
in odrasle v Kanalski dolini; ali ko neumorni čez-
soški Marjan tke kulturne vezi čez mejo; če bovški
alpinisti in rezijanski “polhi” čez goro Kaninovo
vlečejo nove poti; če se vrh gore srečata beneški
planinec in kobariška planinka in ne nazadnje, če
Ado iz Čenebole in njegov prijatelj iz Soške doline
Boris popijeta kvartin vina v pristni beneški ošta-
riji? To je tista prava kakovost, ki briše meje in
predsodke, ki iz tujcev ustvarja prijatelje ali vsaj
dobre znance. In ko iz teh pristnih zvez nastanejo
koristne gospodarske pobude, lepe kulturne prire-
ditve, viteške športne igre, šolska tekmovanja, se
lahko reče: sedaj smo na pravi poti. Starejšim sle-
dijo mlajši. Govorjenje “po našim” se nadaljuje.

[tevilni skupni projekti
Več kot 25 let podrobneje spremljam življenje

ob meji. Mnogo stvari se je spremenilo. Predvsem
opažam, da se je krog znancev, prijateljev, sodelav-
cev in poslovnih partnerjev zelo, zelo povečal. So-

Razmi{ljanje o ~ezmejnem sodelovanju, povezovanju in prijateljstvu

… ~e tipanski Sandro z breginjsko Vido
razveseljuje otroke …

De`elica ob Zgornji So~i in de`elice ob Nadi`i, Teru, Reziji in Kanalski dolini so bile od

pamtiveka tesno povezane. Zgodovina je te kraje zaznamovala z burnimi in krvavimi

dogodki. Mednje je zarezalo tudi sto kilometrov dr`avne meje. Vendar so bili ljudje ob

njej kljub temu obsojeni na skupno `ivljenje. Med sabo so se `enili, krvavo pretepali za

pa{nike in gozdove, kup~evali ter prekup~evali, tihotapili, se skupaj veselili in `alostili.

TRADICIONALNO PONOVOLETNO SRE^ANJE zdru`uje Slovence iz Poso~ja in iz obmejnega obmo~ja videmske pokrajine.
Foto: iz arhiva Zdravka Likarja

delovanje obmejnih občin ima dolgoletno tradicijo.
Takoj po normalizaciji odnosov med Jugoslavijo
in Italijo v petdesetih letih prejšnjega stoletja so
bili navezani stiki med sosednjimi upravitelji. Tedaj
so imeli skorajda značaj meddržavnih, uradnih
stikov. Danes so stiki in sodelovanje nekaj povsem
samoumevnega in vsakdanjega. Nimajo več pridiha
uradnosti, marveč so vsakdanja stvar, nuja in po-
treba. Upravitelji z obeh strani meje pripravljamo
skupne načrte za programe investiranja iz skladov
Evropske Unije. Nastalo je precej mešanih podjetij.
Iz programa PHARE so izvedeni projekti: izgradnja
ceste Volče–Solarje, posodobitev ceste Livške Rav-
ne–Solarje, posodobitev ceste Žaga–Učja, posodobi-
tev mejnih prehodov Robič, Učja in Predel, 11 pilot-
skih nasadov sadnega drevja od Volč do Breginj-
skega kota, čistilne naprave, dela pri ohranjanju
kulturne in zgodovinske dediščine prve svetovne
vojne, ki jih izvaja Ustanova “Fundacija Poti miru
v Posočju” turistično oživljanje Breginjskega kota

v izvedbi Razvojnega društva Breginjski kot, ohra-
njanje kulturne dediščine, tematske poti in priredi-
tve na Bovškem, obnova trdnjave Kluže, Smarag-
dna pot, sodelovanje obmejnih šol in še in še. In
tudi letos je pripravljenih več projektov s področja
naravne ter kulturne dediščine, ovrednotenja pro-
stora, izrabe vodnih virov, čiščenja odpadnih voda,
cest, žičnic na Kaninu in še nekaj drugih.

Za utrjevanje prijateljstva
Ob meji smo v zadnjih desetletjih organizirali

več odmevnih prireditev, ki utrjujejo medsebojno
prijateljstvo, dobro sosedstvo in zaupanje. Januarja
letos je bilo že 33. ponovoletno srečanje Slovencev
iz Posočja in iz obmejnega območja Videmske po-
krajine. Sredi junija je bil že 10. pohod prijateljstva
iz Čenebole do Podbele z več kot 700 udeleženci.
Desetič je letos tudi pohod z Livka v Topolovo in
obratno. Planinci z obeh strani meje že skoraj 50
let na Matajurju organizirajo skupna srečanja, pri-
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reditve, maše. Breginjci in Tipanci imajo srečanja
ob Nadiži in na Stolovem pogorju. Znameniti so
postali Kotarski dnevi z močnim beneškim pridi-
hom. Skorajda vse šole iz Soške doline so stkale
vezi s šolami za mejo. Z edino slovensko šolo v
videmski pokrajini v Špetru zgledno sodeluje ko-
bariška OŠ Simona Gregorčiča.

Za ohranitev slovenske besede
Vseskozi so bili dobri, pristni stiki beneško-slo-

venskih duhovnikov z duhovniki iz Posočja. Ome-
niti moram izredno povezovalno vlogo, ki jo je
trideset let odigraval kobariški župnik monsignor
Franc Rupnik. Mario Lavrenčič, Valentin Birtič,
Angelo Kracina, Paškval Gujon, Emil Cencič,
Mario Garjup, Marino Qualizza, Dionizij Mateu-
čič, Božo in Paškval Zuanella, furlanski župnik
iz Barda Renzo Caligaro in še nekateri duhovniki
imajo zasluge za to, da se je ohranila slovenska
beseda in kultura v nadiških in terskih dolinah ter
v Kanalski dolini. Z njihovo pomočjo so bile izve-
dene mnoge verske in kulturne prireditve ter slo-
vesnosti. Ne morem tudi mimo drugih velikih mož,
ki so jih dale nadiške in terske doline, Rezija in
Kanalska dolina. Predolg bi bil seznam vseh za-
služnih za obstoj slovenske kulture in besede. Zato
naj jim gre le iskrena hvala!

Diskriminatorski odnos
na{ih dr`avnih institucij

Ne smem pozabiti tudi številnih Italijanov in
Furlanov, ki so si v zadnjih petdesetih letih iskreno
prizadevali za dobre odnose, prijateljstvo in sožitje
ob naši zahodni in italijanski vzhodni meji. Trdim,
da tako razvejanega in prisrčnega sodelovanja, kot
je ob naši meji, ni nikjer ob državnih mejah Slove-
nije: ne na Goriškem in Tržaškem, ne z Avstrijo,
Madžarsko ali Hrvaško. V tej prisrčnosti pa me
moti predvsem slabo poznavanje in diskrimina-
torski odnos državnih institucij Slovenije do zamej-
skih ljudi in prostora od Nadiže do Kanalske doli-
ne. Ljubljana najprej vidi Trst, potem Gorico in
daleč, daleč zadaj Špeter, Tipano, Rezijo in Kanal-
sko dolino. Če jih sploh zazna!? Prikazovanje tega
ozemlja in slovenske manjšine kot folklorne ter
eksotične posebnosti ne pomaga k ohranitvi slo-
venske kulture. Preživetje slovenskih institucij,
časopisov in društev ni možno le z dobro besedo,
marveč z zadostno pomočjo slovenske države. To
je njena dolžnost!

K še boljšemu poznavanju bi vsekakor pripomogli
še pogostejši medsebojni obiski, prireditve, gosto-
vanja in nenazadnje tudi vključitev italijanskih or-
ganizacij in vplivnih posameznikov. V srednji in za-
hodni Evropi je zavladalo ugodno vzdušje, kjer se
narodnosti in manjšine obravnavajo kot tvorni ele-
ment evropskega združevanja. Zato naj bo pot ev-
ropskega združevanja tudi lepša prihodnost za pre-
bivalstvo ob izginjajoči slovensko-italijanski meji!
Zdravko Likar, na~elnik Upravne enote Tolmin

SPOMINI NA PRVI POHOD PRIJATELJSTVA
Staro selo–^enebola – Prvi pohod prijateljstva je
bil 6. septembra 1992. Dolo~eni sta bili dve progi.
Start najpogumnej{ih je bil pred Hi{o Franko v
Starem selu. Druga, bolj mno‘i~na skupina se je
podala na pot iz Podbele. Prva proga je bila dol-
ga kar 21 km z vi{insko razliko 650 metrov. Druga
proga je bila dolga 13 km z vi{insko razliko 475
metrov. Po pohodu je bilo organizirano v ^ene-
boli praznovanje Bandimnice. To so nanizani
osnovni podatki o prireditvi. In kako je sploh pri{lo
do zamisli in izvedbe te manifestacije prijateljstva?

Vse zasluge ima moj prijatelj Ado Cont. Poznala
sva se ‘e precej let. Poznanstvo je preraslo v pra-
vo, iskreno prijateljstvo. Mnogokrat sva se pogo-
varjala, kako bi sodelovanje Poso~ja in Bene~ije
{e poglobili ter raz{irili. V za~etku devetdesetih let
sem bil “a{e{or” na Ob~ini Tolmin. Pa je nekega
dne pri{el k meni Ado in mi predlagal, da bi orga-
nizirali pohod z na{e strani v njegovo rojstno vas
^enebolo. Bil sem seveda hitro za to. Na na{i stra-
ni je bila formalni organizator Ob~ina Tolmin, na
bene{ki pa dru{tvo Lipa iz ^enebole. V ^eneboli
praznujejo v za~etku septembra Bandiminco, zato
sva se odlo~ila, da bo pohod na prazni~ni dan.

6. september je bil prelep son~en dan. Na obeh
startnih mestih se je, ~e se ne motim, zbralo okoli
200 pohodnikov. Za tek iz Starega sela do ^ene-
bole se je odlo~ilo 35 najpogumnej{ih in najbolje
pripravljenih. Ado je s svojim avtom {vigal sem
ter tja. Bil je nervozen in razburjen, saj ni vedel,
kako se bo “avantura” kon~ala. Pa je vse poteka-
lo v najlep{em redu. Na Robidi{~ah je Adova ‘e-
na pripravila okrep~evalnico, pa tudi robidi{ko
korito je bilo oblegano. Posebej nas je skrbelo,
kako bo {lo na meji. Podobnih izku{enj do tedaj
namre~ nismo imeli. Pred pohodom smo pobirali

prijave na na{i in italijanski strani. Na obeh blokih
so imeli sezname pohodnikov. Policisti in cariniki
so na{e “po~etje” z odobravanjem sprejeli ter
nas ~ez mejo spustili brez oviranja. Mnogo poho-
dnikov je tisti dan odkrivalo neznane kraje: ob
Nadi‘i od Podbele do Robidi{~, {e bolj pa od Ro-
bidi{~ do ^enebole. Tisti svet, imenovan Frakadi-
ce, je bil za marsikoga pravo odkritje, saj velika
ve~ina ni bila tam {e nikoli. [e celo sli{ali niso za
tiste kraje!

Ko smo prispeli do kapelice sv. Antona nad ^e-
nebolo, smo se po~utili kot barbarski osvajalci, ki
so pred ve~ kot tiso~ petsto leti vdirali v rimski
imperij. Pred nami je kot na dlani le‘ala rodovitna
furlanska ni‘ina. Pogled nam je segal vse do
morja. Nepozabno! V ^eneboli nas je do~akalo
prazni~no vzdu{je. Povsod nasmejani in prijazni
Bene~ani. Gostija ter rajanje se je za~elo. Popol-
dne je bila procesija po vasi, saj je bil va{ki praz-
nik Bandimnica. Za razglasitev rezultatov na sredi
vasi je skrbel Ado. Najbolj burno smo pozdravili
35 tekmovalcev, ki so startali v Starem selu. Med
njimi je bila celo direktorica Novega Matajurja
Jole. Veselje se je nadaljevalo do ve~era. Vsi smo
bili zadovoljni. [e najbolj pa moj prijatelj Ado.
Pohodi so se v naslednjih letih nizali. Letos je ‘e
deseti. V tem ~asu smo do‘iveli marsikaj. [tevilo
pohodnikov je iz leta v leto nara{~alo. Proga se je
ustalila. Poteka iz Podbele v ^enebolo. In obrat-
no. Na{ega pohoda so se udele‘ile vidne oseb-
nosti. Med drugim tudi predsednik slovenskega
parlamenta Jo‘ef [kol~. Eno leto so celo cariniki
zaspali in blok je bil prepozno odprt. A teh te‘av
kmalu ne bo ve~. Meja bo “padla”. Ostalo bo
prijateljstvo med sosedi, ki jih je neko~ lo~evala
meja. Komaj ~akam na ta trenutek!
Zdravko Likar, na~elnik UE Tolmin

RALLY “ALPENFAHRT”
Kobarid – Ob 90-letnici znamenitega vztrajnost-
nega relija “Alpenfahrt”, ki se je v letih 1910–1914
odvijal na ozemlju dana{nje Avstrije, [vice, Italije,
hrva{ke Istre in Slovenije, je karavana presti‘nih
starodobnikov konec junija in v za~etku julija obi-
skala tudi Kobarid. “Alpenfahrt” je v tedanji mo-
narhiji veljal za vrhunec {portnih, kulturnih pa tudi

UDELE@ENCI RELIJA sicer ne dirkajo ve~, saj so to v glavnem premo‘ni gospodje in
gospe v zrelih letih, ki v ve~ini prihajajo iz ~ezoceanskih de‘el.

politi~nih dogodkov, saj so na reliju sodelovale
mnoge vplivne osebe iz sveta avtomobilizma in
politike. Tekmovalci so morali v sedmih dneh pre-
voziti okoli 2.600 km, kar je za avtomobile z de-
setimi do najve~ stotimi konjskimi silami pred-
stavljalo vse prej kot lahko preizku{njo. Prav po-
seben izziv jim je predstavljal tudi stari ljubeljski
prelaz, katerega slike s piramidama na vrhu so se
pojavljale v vsem svetovnem ~asopisju.

Udele‘enci dana{njega reli-
ja sicer ne dirkajo ve~, saj
so to v ve~ini premo‘ni go-
spodje in gospe v zrelih
letih. Ve~ina prihaja iz ~ezo-
ceanskih de‘el, kot so: ZDA,
Nova Zelandija in Avstralija.
Njihova vozila (v glavnem
gre za Rolls Royce in Hart-
forde) so bila ve~inoma iz-
delana v prvih letih 20. sto-
letja, cene teh jeklenih ko-
nji~kov pa se za~nejo nekje
pri milijonu dolarjev. Ob pri-
hodu v Kobarid so za njiho-
vo dobro po~utje poskrbeli
kobari{ki gasilci, ki so jim
na mestnem trgu, polnem
obiskovalcev, pripravili
manj{i sprejem ter jih pogo-
stili z doma~imi dobrotami.
Besedilo in foto: Peter
Kova~i~

NASLOV EPIJEVE ELEKTRONSKE PO[TE:

epicenter@pososki-rc.si

( 17 )
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T oda od kod se je vzel? Okrog
mene ni bilo ničesar drugega
kot pregledno, zasneženo po-

bočje brez kakršnihkoli oblin. Zako-
račil sem v smer, od koder je prišel.
Že čez nekaj korakov sem splašil
belko. Najprej eno, nato še dve. Če-
pele so v snegu, samo nekaj metrov
od mene. Opazil sem jih šele, ko so
vzletele.

Predstavnica koconogih kur
Belka (Lagopus mutus) med naši-

mi predstavnicami koconogih kur
(Tetraonidae) naseljuje najvišje pre-
dele slovenskih Alp. Za razliko od
ostalih treh vrst: gozdnega jereba
(Bonasa bonasia), divjega petelina
(Tetrao urogallus) in ruševca (Tetrao
tetrix), ki so vezani na gozdove, dre-
vesno mejo ali pas ruševja, ostaja
belka zvesta goličavam nad gozdno
mejo prek celega leta. Tu so razmere
podobne tistim v arktičnih predelih
severne poloble, kjer danes živi veči-

Belka (Lagopus mutus)
Na enoli~nih, od sve`ega snega zamedenih Hribaricah, kjer se zdi, da ni ve~ mo~ prikriti ni~esar, se

mi je pod noge prikotalil majhen temen svaljek. Izgledalo je, kot da bi veter pripihal mo~no

prekajen cigaretni ogorek. Radoveden sem ga pobral. Bil je iztrebek, sestavljen iz stisnjenih, dobro

zmletih rastlinskih delov …

BELKO, PREDSTAVNICO KOCONOGIH KUR, ~edalje bolj ogro`a mno`i~no gorni{tvo in
turno smu~anje, ki je v Alpah vse pogostej{e tudi v ~asu njenega gnezdenja.

Zapletena letna golitev
V svetu je do danes razpoznanih

30 podvrst belke. Eden od razlogov
za takšno podvrstno taksonomsko
razdrobljenost je zapletena golitev.
Belka je pozimi bela z izjemo črnih
repnih peres, ki so vidna samo med
letom. Poleti je sivo do rjavo grahasta
z belo barvo po perutih, ki je zopet
vidna samo med letom. Menjava
obarvanosti perja, ki belki nudi odli-
čno varovalno barvo prek celega leta,
je povezana s kar tremi golitvami v
letu. Pomladanska golitev se začne
največkrat že v aprilu, ko dobijo belo
obarvane ptice grahasto perje po gla-
vi, hrbtu in prsih. Po gnezditvi se za-
čne poletna golitev, ki je skoraj po-
polna. Zamenjajo se tudi vsa letalna
in repna peresa. Nizke jesenske tem-
perature pa sprožijo zimsko golitev,
kjer se zamenjajo vsa krovna peresa,
ki niso belo obarvana. Belke tako po-
novno postanejo bele. V tem času

na belk. Alpska populacija je tu osta-
la od zadnje poledenitve, zato je pod-

vrsta L. m. helveticus, ki živi tudi pri
nas, označena kot ledenodobni relikt.

Utrinki

BIOLO[KO
RAZISKOVALNI TABOR
Breginj – Na O[ Franceta Bevka v
Tolminu ‘e od leta 1992 med polet-
nimi {olskimi po~itnicami za svoje
u~ence, ki imajo v sebi kaj razisko-
valne ‘ilice, organizirajo biolo{ko
raziskovalne tabore. Ti so vse do
leto{njega leta potekali na Osorju
(otok Cres na Hrva{kem) pod vod-
stvom ravnatelja Maksa Jana. To
poletje, od 6. do 13. julija, pa so se
otroci udele‘ili tabora, ki je pod
vodstvom profesorice biologije Ta-
nje Kav~i~ za spremembo potekal
v Breginju.
Vsak izmed 41 otrok v povpre~ni
starosti od 12 do 13 let (najmlaj{a
udele‘enka je imela samo sedem
let) je aktivno sodeloval v razli~nih

delavnicah: biolo{ki delavnici pod
mentorstvom Tanje Kav~i~, ra~unal-
ni{ki pod mentorstvom Antona Pe-
rata, likovni pod mentorstvom Luci-
jana Lavren~i~a  ter delavnici an-
gle{kega jezika pod mentorstvom
Tatjane Veli~kovi~ in aerobike pod
vodstvom Marine Fili – Mauri~.
@arko Tru{novec pa je poskrbel,
da so se vsi zainteresirani planinci
povzpeli na Musc, Botognico in Krn.

Tabor je seveda imel poudarek na
biologiji, saj so otroci spoznavali ce-
lotno naravo, ‘ivljenje ‘ivali in rastlin
pa tudi raznovrstne procese, ki po-
tekajo v njej. Tako so merili tempe-
raturo zraka, vode … Pri vsem tem
so jim pomagali absolventi biologi-
je, ki so se taborov udele‘evali v
~asu opravljanja obvezne prakse:

NA RAZISKOVALNEM TABORU V BREGINJU so nekateri u~enci O[ Franceta Bevka iz Tolmina
pre`iveli del~ek svojih po~itnic.
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V Sloveniji spremlja stanje belke Dru{tvo za opazovanje in prou~evanje

ptic Slovenije (DOPPS). Za dodatna vpra{anja smo vam na voljo na naslo-
vu: DOPPS – BirdLife Slovenija, p.p. 2722, 1001 Ljubljana; tel: 01/ 54-41-230.

imajo samčki med očesom in klju-
nom tanko črno črto, kar je edini raz-
poznavni znak med spoloma.

Paritveno ogla{anje kot zvok
lesene raglje

Kljub temu da sta pomladna in je-
senska menjava perja povezani s
temperaturami v okolju, pa bela bel-
kina barva ne sovpada vedno s priso-
tnostjo snežne odeje v našem visoko-
gorju. Na tovrstna neskladja se belka
odziva z manjšimi premiki. Kadar
sneg zapade pozno, se belke že prej
premaknejo v povsem skalnata ob-
močja, predvsem na mesta z zelo
svetlo skalo, ali pa v višje predele,
če so le ti zasneženi. Nekaj let zapo-
red so bile belke opazovane skoraj
na vrhu Triglava, nad 2.700 metri,
kjer je jeseni ležal prvi sneg. Sicer
pa je belka najštevilčnejša v pasu med
1.900 in 2.400 m nadmorske višine,
predvsem na skalnatih pobočjih ali
platojih z redkim pritalnim rastlin-
stvom. Aprila in maja na tej višini
pogosto slišimo značilno oglašanje
samčkov. Njihovo paritveno oglašanje
spominja na zvok lesene raglje, z
njim pa označujejo teritorij in osvaja-
jo samico. Samica po oploditvi nekje
v bližini znese 6 do 15 jajc. Poseb-
nega gnezda ne gradi, pač pa samo
s puhom postelje plitvo globelico.
Samček med valjenjem s preglednega
mesta v bližini opazuje okolico. Če
se v tem času približamo gnezdu,

nas s hlinjenjem poškodovanosti sku-
ša speljati stran. Podobno reagira tudi
samica, če jo presenetimo, ko vodi
kebčke, kakor pravimo puhastim
mladičem.

Spremljevalke
zgornje gozdne meje

Samci belk se teritorialno vedejo
samo pomladi. Poleti, predvsem pa
jeseni in pozimi se tako kot samice
ter mladiči združujejo v manjše jate,
v katerih preživijo zimo. Vez med nji-
mi ni trdna, zato se skupine ptic veli-
kokrat delijo na manjše oziroma se
združujejo z novimi skupinami. Gi-
bljejo se predvsem v odvisnosti od
snežnih razmer, vedno pa ostajajo
zveste pasu nad zgornjo gozdno me-
jo. Tudi kadar jih razmere prisilijo,
da se spustijo nižje, jih bomo našli
na plaziščih, kjer se negozdne površi-
ne zajedajo v doline.

Ranljiva vrsta
Čeprav živi belka od človeka od-

maknjeno življenje, jo uvrščamo med
ranljive vrste. Tisočletja je vrsta klju-
bovala nizkim temperaturam, vihar-
jem in debeli snežni odeji, danes pa
izgleda, da jo lahko ogrozi množično
gorništvo in turno smučanje, ki je v
Alpah vse pogostejše tudi v času nje-
nega gnezdenja.

Besedilo in foto: vodja kartiranja ptic
Toma` Miheli~, Dru{tvo za opazovanje
in prou~evanje ptic Slovenije

Utrinki

Barbara Vevar, Laura Javor{ek in
Vladimir Petvar. Slednji so bili tako
navdu{eni nad tovrstnim na~inom
dela, da se na tabor redno vra~ajo
in  nadaljujejo s prostovoljno pomo-
~jo. Kot novost naj navedemo {e
ra~unalni{ko delavnico, v kateri so
otroci spoznavali mo‘nosti dela z
ra~unalni{kim programom Power
Point in z digitalno fotografijo. Pred-
stavitve, ki so jih pripravili, si lahko z
novim {olskim letom ogledate tudi
na spletnih straneh {ole.

Po kon~anem delu v delavnicah so
se mladi raziskovalci spoprijeli tudi
z dodatnimi dejavnostmi: starimi
kme~kimi opravili, nogometom, od-
bojko, plesom, ko{arko, igranjem
namiznega tenisa, petjem, postav-
ljanjem tabornega ognja, gradnjo

“jezov” na reki Nadi‘i … Slednje so
potrebovali predvsem zato, da so
se lahko v vro~ih dneh s kopanjem
ohladili. Za popestritev njihovega
dru‘abnega ‘ivljenja pa je ves ~as
skrbel prostovoljec Aljo{a Kri‘ni~.
Patricija Rejec
Foto: arhiv ra~unalni{ke delavnice pod
mentorstvom Antona Perota.

MLADI, KOT
ZANIMIV TR@NI SEGMENT
Most na So~i – Pravijo, da na mla-
dih svet stoji! Zato ni ~udno, da je
leto{nje leto v turizmu namenjeno
prav mladim. To je bil tudi razlog, da
so na okrogli mizi z naslovom Zna-
nje, mladi in turizem, ki je potekala v
okviru prireditve No~ na jezeru, raz-
pravljali prav o tej temi. Na O[ Du-

KULTURNI VIKEND

Vol~e – V za~etku julija je ‘enski
pevski zbor Znamenje v sodelova-
nju s Turisti~nim dru{tvom (TD)
Vol~e pripravil kulturni vikend, ki je
prijetno popestril dogajanje v vasici.
Sobotno popoldne je bilo rezervira-
no za najmlaj{e, ki so se na delavni-
cah preizkusili v risanju, barvanju in
oblikovanju, ve~er pa je bil name-
njen obujanju ljudskih navad ter
obi~ajev. Stari mojstri so predstavili
{tevilna, mnogokrat ‘e pozabljena
kme~ka opravila. Spoznali smo, ka-
ko so neko~ vezali koruzo, namota-
vali volno v klob~i~, pletli nogavice
in ko{are, kleklali, ‘agali drva z
“amerikanko” ...

Va{ke gospodinje so se predstavile
z razstavo doma~ih dobrot, z doma-
~im kruhom, sirom, skuto in hru{ko-
vim ‘ganjem pa Lovr~eva ekolo{ka
kmetija iz ^adrga. Gospodinjam, ki

so se najbolje odrezale pri pripravi
doma~ih dobrot, je TD Vol~e podeli-
lo nagrade, le te pa so prejeli tudi
va{~ani, ki so se najbolj potrudili pri
urejanju svojih balkonov. Z najlep-
{im balkonom se lahko pohvalijo:
dru‘ina Boltar iz Vol~, kmetija Fon
iz ^iginja ter dru‘ina Hrast iz ^igi-
nja 60b. Na kulturnem vikendu je
sodelovala tudi Folklorna skupina
Razor, ki je z ljudskimi plesi obisko-
valce popeljala v preteklost. Sobotni
ve~er je zaokro‘il ansambel Ro‘-
marin. Pester program so z ljudski-
mi pesmimi povezovala dekleta
pevskega zbora Znamenje.

V nedeljo so pri{li na vrsto ljubitelji
dalmatinskih pesmi, saj jim je ve~er
polep{ala dalmatinska klapa More
iz Splita. Na svoj ra~un pa so pri{li
tudi ljubitelji okusnih morskih do-
brot, ki jih je pripravila restavracija
Odisej.
Besedilo in foto: Peter Kova~i~

{ana Muniha na Mostu na So~i so
se tako v petek, 27. junija, poleg
glavnih organizatorjev: ~astnega
pokrovitelja predsednika Turisti~ne
zveze Slovenije dr. Marjana Ro‘i~a,
predsednice Turisti~ne zveze Gor-
njega Poso~ja Mojce Rutar, pred-
sednika Turisti~nega dru{tva Most
na So~i Rada Taljata in direktorja
Lokalne turisti~ne organizacije So-
to~je Janka Humarja, zbrali {e tol-
minski pod‘upan Uro{ Bre‘an,
predstavnik Slovenske turisti~ne
organizacije Ljubljana Jernej Zajc,
predsednik koordinacijskega odbo-
ra programa Znanje, mladi in turi-
zem pri TZS Dominik ^ernjak in
direktor {portne agencije Maya Bo-
rut Nikola{. Slednji so razpravljali o
{tevilnih aktualnih temah s podro~ja

Utrinki

PRIPRAVA TABORNEGA OGNJA.

S PLETENJEM KO[AR je stari mojster obudil
spomine na `e pozabljena kme~ka opravila.

KULTURNI VIKEND V VOL^AH je prijetno
popestril `ivljenje v vasici.
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Cesta se začne pri odcepu s
ceste preko prelaza Predel (tik
pred zapuščeno trdnjavo ozi-

roma prelazom samim), kjer lahko
pustimo svoje vozilo. Že po treh kilo-
metrih ali približno 40 minutah hoda
od odcepa vas bo pot pripeljala mimo
že omenjene Mangartske planine,
kjer še danes kakor pred stoletji izde-
lujejo ovčji sir in skuto. Planina je
vsekakor vredna postanka, pokušina
sira ali skute, ki ga lahko tudi kupite,
pa skorajda obvezna.

Skozi pet v skalo
vklesanih predorov

Od planine naprej vodi označena
pešpot proti vrhu. Do koče potrebu-
jemo uro in pol zmerne hoje skozi
hladno bukovje. Če se na sedlo vzpe-
njamo na kolesih, nas čaka še dobrih
9 kilometrov vijugaste in vzpenjajoče
se ceste, zgrajene v tridesetih letih

Po najvi{je le`e~i slovenski cesti
Ste morda razmi{ljali, da bi se v teh poletnih mesecih, primernih za gorni{tvo, soo~ili z

Mangartom? Mo`nosti je kar nekaj. Na pot se lahko odpravite pe{, po poteh pastirjev z Mangartske

planine, ki obstaja `e vsaj pet stoletij. Druga mo`nost pa je 12 kilometrov dolga mangartska cesta,

ki velja za najvi{je le`e~o cesto v Sloveniji. Ta nas v vijugah popelje po strmem pobo~ju Mangarta

na vi{ino prek 2.000 metrov nad morjem.

prejšnjega stoletja. Na cesti naletimo
na kar pet predorov, vklesanih v živo
skalo. Kmalu za zadnjim je nad cesto
mangartska koča. V njej se lahko

ustavite in okrepčate. Poskusite lahko
značilne domače jedi, kot so štrudl,
jota, razne mineštre in golaže. Na
svežem gorskem zraku 1906 metrov

nad morjem bo vaš apetit zagotovo
še večji. Okrepčani boste lahko pot
nadaljevali do sedla, za kar potrebu-
jete okoli dvajset minut zmerne hoje.

Pogled preko meje
Kot smo omenili, lahko torej od

koče krenete dalje v smeri proti man-
gartskemu sedlu (domačini mu pra-
vijo jeziki), s katerega se odpira ču-
dovit pogled na Visoke Ture in Belo-
peška jezera, večkrat imenovana kar
Mangartska jezera. Na poti do sedla
pa boste morda naleteli tudi na sviz-
ce, stalne prebivalce mangartskih po-
bočij, ali pa na trop gamsov.

Pot pod oblake
Če pa želite, lahko pot nadaljujete

na sam vrh Mangarta. Za dosego cilja
imate na voljo več poti. Najlažja je
italijanska in jo običajno uporabljamo

Z MANGARTA LAHKO TUDI POLETITE in goro spoznate {e s perspektive planinskega orla.
Foto: Jani Mavri~

Utrinki

mladih v turizmu s poudarkom na
prizadevanjih za pospe{itev {iritve
kroga turisti~nih delavcev z mladimi,
izobra‘enimi kadri, kateri bodo, po
njihovem mnenju, dvignili turisti~no
dejavnost na novo kakovostno ra-
ven. Dr. Marjan Ro‘i~ je ob tem po-
udaril, da je potrebno narediti misel-
ni korak naprej ter v organizacije
sprejeti mlade izobra‘ence s sve‘imi
zamislimi in “zdravo” mero kritike.
Tudi Dominik ^ernjak je med drugim
poudaril, da so prav ljudje z znanjem
glavni kapital, v katerega se nedvo-
mno izpla~a vlagati. Jernej Zajc pa
je zbranim prikazal smernice mladin-
skega turizma kot enega pomemb-
nej{ih segmentov turizma nasploh.
Poudaril je, da so mladi, kljub temu
da na dan zapravijo manj kot ostali
turisti, nadvse zanimiv tr‘ni segment,
saj na svojih potovanjih ostajajo bi-
stveno dlje (v povpre~ju kar 60 dni)

kot drugi obiskovalci. Mladi so tako
po njegovem mnenju zanimiv tr‘ni
segment tudi za Slovenijo. Na
podlagi izvedene raziskave kar 75
odstotkov mladih turistov v Sloveni-

jo prihaja z vlakom, od tu pa pot
nadaljujejo v smeri proti Hrva{ki in
Italiji. Zajc je prepri~an, da bi lahko
prav slednje z ustreznimi programi
privabili v na{o dolino.

Po orisu delovanja turisti~nih pod-
mladkov, turisti~nih kro‘kov, “turisti-
~nega delovanja” v vrtcih in drugih
poso{kih vzgojno izobra‘evalnih za-
vodih s strani predsednice TZGP, so
se predstavili {e turisti~ni podmlad-
karji iz Bovca pod mentorstvom
Nata{e Bartol, podmladek iz Bre-
ginja pod mentorstvom Vide [kvor
in najmlaj{i iz VVO Ilke Devetak
Bignami iz Tolmina pod mentor-
stvom Marte [orli in Vlaste Rejec.

Za konec pa so u~enci O[ Du{ana
Muniha Most na So~i pod mentor-
stvom u~iteljice zgodovine in geo-
grafije Marjane Barbi~ ter u~iteljice
sloven{~ine Danice Taljat zbranim
ob diapozitivih predstavili znameni-
tosti svojega kraja in zanimivo dru-
‘abno igrico “Mala mostarska mi-
{ka” (glej str. 24).

Besedilo in foto: Patricija Rejec

Vsi na zrak za zdrav korak

LETO[NJA OKROGLA MIZA v okviru prireditve No~ na jezeru je potekala na temo znanja,
mladih in turizma.
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MANGART S PREDELA. Foto: Iztok Mavri~

za sestop z vrha. Po njej boste od
koče do vrha rabili dve uri. Za vzpon
pa je najpogosteje obiskana sloven-
ska smer, ki je nekoliko težja in ni
ravno priporočljiva za ljudi z vrtogla-
vico. Na njej moramo paziti tudi na
padajoče kamenje. Za to pot boste
od koče do vrha porabili uro in petin-
štirideset minut.

Pravljice {e ni konec …
Če vas bodo pobočja Mangarta

osupnila in bi jih radi občudovali še
v jutranji lepoti, lahko v mangartski
koči prespite ter se prebudite na sve-
žem gorskem zraku. Zvečer in zjutraj
je namreč pogled na okoliške gore z
Mangartom v ospredju še veličastnej-
ši. Če pa se vam v dolino ne da po
ustaljeni navadi, lahko z Mangarta
preprosto poletite z jadralnim pada-
lom in goro spoznate še s perspektive
planinskega orla. Tak dan bo vseka-
kor ostal nepozaben, z željo, da ga
čim prej ponovite.
Dragan Joji}, TIC Bovec

INFOFLE[:
• Oskrbnika mangartske ko~e

dobite na GSM: 050-630-863.
• Dodatne informacije so vam na

voljo tudi v Turisti~no informa-

cijskem centru (TIC) Bovec, Trg
golobarskih `rtev 8, 5230 Bovec.
Tel: 05/ 38-41-919. GSM: 031-388-
700. E-po{ta: info@bovec.si.
Spletne strani: www.bovec.si.

• Cena parkirnine zna{a 700 SIT za
osebni avto.

Utrinki

OB VSTOPU V EU BREZ
NACIONALNE IDENTITETE

Kne‘a – Vro~ega nedeljskega po-
poldneva, 22. junija, se je v po~asti-
tev 60-letnice ustanovitve Gregor~i-
~eve in Gradnikove brigade na Kne-
‘i zbralo okoli 500 udele‘encev. Po
besedah ~astnega gosta Janeza
Stanovnika, sta bili obe brigadi hrb-
tenica 30. in 31. divizije, poleg tega
pa udarni sili 9. korpusa ter simbol
borbe primorskega ljudstva proti

okupatorju. (Ve~ o ustanovitvi Gre-
gor~i~eva brigade si lahko prebere-
te v prej{nji {tevilki EPI-centra).

Na proslavi smo lahko sli{ali pesmi
otrok podru‘ni~ne O[ Du{ana Mu-
niha Podmelec, Upokojenskega
pevskega zbora Tolmin in Pihalne-
ga orkestra Tolmin. ^astni gost je v
svojem slavnostnem nagovoru med
drugim poudaril, da se ‘alostna
izku{nja bratomorne vojne iz Lju-
bljanske pokrajine, Dolenjske in
Notranjske danes prena{a na celo
Slovenijo. Spregovoril je tudi o (na
‘alost {e vedno zelo aktualni temi)
kolaboraciji in poudaril, da je ‘e
skrajni ~as, da pride do iskrene ter
resni~ne sprave na obeh straneh.
Prepri~an je, da bo vsakr{no nadalj-

nje izrabljanje mrtvih izpred pol sto-
letja za medsebojne politi~ne obra-
~une zelo {kodovalo na{i nacionalni
identiteti ob vstopu v Evropsko uni-
jo (EU). Ob tem pa je {e dodal, da

NEKDANJI BORCI GRADNIKOVE IN GRE-
GOR^I^EVE BRIGADE so z obiskom pro-
slave v Ba{ki grapi po~astili 60. obletnice
ustanovitve omenjenih brigad.

Slovenci ne bomo imeli nacionalne
identitete vse dokler ne bomo za~eli
spo{tovati svojega zgodovinskega
izro~ila.
Besedilo in foto: Patricija Rejec

SRE^ANJE  S  PISATELJEM
TONETOM  PARTLJI^EM
Kobarid – U~iteljica Marinka Veli-
konja nas je kar na lepem prese-
netila z novico, da nas bo obiskal
pisatelj Tone Partlji~. Veseli in polni
pri~akovanja smo nestrpno ~akali
njegov prihod. Spomnim se, da je
bilo son~no jutro, ko je pri{el.

Tone Partlji~ je pisatelj, poslanec,
predsednik bralne zna~ke, mo‘,
o~e, dedek … Vsi u~enci, ki smo
prebirali knjige za bralno zna~ko,
smo se zbrali v Manfredovi hi{i. Po-
zorno smo ga poslu{ali in z zanima-
njem opazovali. Pripovedoval nam
je o svojem ‘ivljenju, izku{njah in
dogodiv{~inah. Na {oli nekateri zelo
radi prebiramo knjige in obiskujemo
bralno zna~ko. Zame je knjiga, kot
pravi slovenski pregovor, najbolj{a
prijateljica.

Na koncu prireditve je pisatelj vsem
osmo{olcem izkazal ~ast in jim
podelil priznanja. U~enci in u~itelji
smo mu prinesli njegove knjige in
on jih je podpisal. Tudi sama sem
za bralno zna~ko prejela mapo in
zvezek. Na{a {ola je ‘e velikokrat
gostila pomembne osebnosti. To mi
je v{e~, saj ko sem  ~ez nekaj dni
pisatelja  gledala po televiziji, mi je
bil tako doma~. Vesela sem bila, da
je obiskal tudi na{o {olo. Vsem lju-
dem sporo~am, naj veliko berejo,
saj tako knjiga z na{o pomo~jo po-
novno za‘ivi!

Anja Perat, zdaj ‘e nekdanja u~enka
6. a razreda O[ Simona Gregor~i~a
Kobarid

Utrinki

Ul. P. Skalarja 8
TOLMIN

tel.: 05/ 38-10-190

V

Fotografija na naslovnici:

foto CERV
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N a dan tekmovanja,
21. junija, ko smo v
cilju spremljali te-

kmovalce, je študentka, ki je
pomagala pri organizaciji,
modro pripomnila: “Moraš biti
pa že rojen v teh hribih, da
greš na tako tekmo.” Tekmo-
valci pa po vrsti razlagajo,
kako lepa, sicer zelo zahtev-
na in težka je ta proga. Ko
sem se sama spuščala s Črne
prsti v Hudajužno, nisem
smela niti pomisliti na to, da
se vzpon pravzaprav šele za-
čenja. Prav vzpon na Durnik
je, tako pravijo izkušeni in
vzdržljivi tekmovalci, “trenu-
tek resnice”. Res pa je, da smo
vsi občudovali pogumneže,
ki so nasmejani prihajali v

2. gor2. gor2. gor2. gor2. gorski marski marski marski marski maraaaaattttton {tirih ob~inon {tirih ob~inon {tirih ob~inon {tirih ob~inon {tirih ob~in
Lani zgodaj spomladi mi je znanec, ko je prehodil progo maratona, rekel, da je

to samo za neumne, tekme pa se je udele`il tako lani kot letos. Na leto{njih

pripravah pa je mlaj{i znanki po prehojeni progi kar u{lo: “To je za kaznjence”.
Kljub temu je tekmovala tudi ona in prejela srebrno medaljo.

cilj. Gorski tek se je torej ob-
držal, še več, pridobil je na
ugledu in bo tako v prihod-
nje v te kraje zagotovo pri-
vabil še več tekmovalcev in
ljubiteljev gora.

Prese`ena
vsa pri~akovanja

Zdaj že lahko z gotovostjo
trdimo, da je drugi gorski
maraton štirih občin presegel
vsa pričakovanja. Že lanski
prvi gorski tek, ki je bil spe-
ljan po mejah štirih sosed-
njih občin (občine Cerkno, Že-
lezniki, Bohinj in Tolmin), je
navdušil tekmovalce, letošnji
pa je bil še uspešnejši. Turi-
stično društvo Podbrdo in
Lokalna turistična organi-

JAKA RE[ (levo), najstarej{i udele`enec in JO@E DAKSKOBLER, tekmo-
valec in organizator prireditve.VANJA KRAPE@ iz Tolmina, najbolj{a med `enskami.

^LANI LOVSKEGA DRU[TVA PODBRDO na okrep~evalnici Vrh Ba~e.

ERWAN FOUÉRÉ, ambasador EU,
po napornem spustu s ^rne prsti
{e poln mo~i v Hudaju`ni.

DR. BOGOMIR HUMAR, zdravnik-gorski re{evalec, je vrh Durnika poma-
gal onemoglim.

21. JUNIJA 2003 OB 8.00 URI ZJUTRAJ. Vse je pripravljeno za start drugega maratona {tirih ob~in na Petrovem Brdu.
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NA KONCU [E NAJLEP[E – Zlate roke in masa`a Lidije Obid in Maje
Kristan.

VSE DAME GORSKEGA TEKA so na podelitvi prejele nagelj~ek.

zacija (LTO) Sotočje sta s po-
močjo vseh štirih omenjenih
občin in njihovih županov,
pripravila tekmovalcem ne-
pozaben dan gorskega teka.

[tevilni
soorganizatorji

Dolžina najtežjega gorske-
ga teka je 35 km, 4.864 m pa
napornih vzponov in spus-
tov. Na startu se je zbralo

SODELOVANJE [TIRIH OB^IN (CERKNO, BOHINJ, TOLMIN IN
@ELEZNIKI) – Tolminski `upan Ernest Kemperle ob podeljevanju odli~ij.

čez 150 udeležencev, kar 144
tekmovalcev pa je uspešno
končalo tekmo. Na progi so
postavili  17 okrepčevalnic,
kjer so si tekmovalci opomo-
gli z energetskimi napitki in
hrano. Pri organizaciji so po-
magali člani lovskih družin,
gasilci, planinci in krajani
Baške grape. Gorski reševal-
ci so poskrbeli za varnost,
policija in gasilci za nemo-
ten promet, ekipa zdravstve-
nega doma iz Tolmina pa je
oskrbela vse poškodovane.
Po končani tekmi je Lidija
Obid iz Cerknega s svojo eki-
po maserk poskrbela še za
lajšanje bolečin in krčev.

Nepozabni
Dobro pripravljena proga

in vremenski pogoji so tek-
movalcem omogočili  odlične
rezultate. Že lani je na samih
pripravah izvrsten tekač Sto-
jan Melinc iz Kobarida, ki se
letošnje tekme žal ni udele-
žil, zelo dobro napovedal
končni čas (3 ure in 30 mi-
nut). Fantastičen rezultat je,
če malce pobrskamo po spo-
minu, na lanskem maratonu
dosegel Marko Šubic iz Ži-

rov z rezultatom 3:36:33. Le-
tos pa je Šubic zasedel tretje
mesto. Absolutno najboljši
tekmovalec 2. gorskega ma-
ratona štirih občin je bil s ča-
som 3:30:58 Marjan Zupan-
čič iz Bohinjske Bistrice,
med ženskami pa je slavila
Vanja Krapež iz Tolmina. V
svoji kategoriji je bila ponov-
no prva Olga Grm iz Lesc, ki
kar ne more prehvaliti orga-
nizacije in ostalega dogajanja
na tekmi. Najbolj je navdušil
Bogomir Mlakar, po rodu si-
cer iz vasi Porezen, ki je v
Hudajužni z užitkom popil
pivo in veselo tekel dalje. Pa
nepozabna Metka Čufer, ki
si je zvila nogo na Črni prsti
in kljub temu s časom
5:31:35 prispela na cilj. Am-
basadorja evropske unije Er-
wana Fouere-ja so vzpodbu-
jali: “Dajmo Evropa!”, ob pri-
hodu na cilj pa je navdušen
povedal, da se je povsod lah-
ko pogovoril in to kar v an-
gleščini. Skratka, očitno ne-
pozaben dan za vse, tako te-
kmovalce kot tiste, ki smo se
trudili, da bi jim bilo lepo.

Treba si je vzeti čas, celo
progo prehoditi peš, si ogle-
dati vse lepote z vrhov, se
spustiti v dolino, spoznati  sr-
čne Graparje, z njimi pokle-
petati, odkrivati prvobitnost
in močno voljo ljudi, ki so
celo življenje vajeni trdega
dela in boja za obstoj. In
prav to med drugim pred-
stavlja ta gorski tek.
Janja Kragelj
Foto: Video Ivan Kragelj s.p.

ZA DIGITALNO OBDELAVO FOTOGRAFIJ je skrbela Barbara Kragelj,
ki je sproti objavljala fotografije s proge, Urban Purkat pa je vsakega te-
kmovalca fotografiral ob prihodu v cilj.

Utrinki

PRVO SLOVENSKO
PUSTOLOVSKO
TEKMOVANJE
Velenje – Od 4. do 6. julija
se je v prestolnici [ale{ke
doline prvi~ v Sloveniji odvi-
jalo (sicer v svetu ‘e dobro
poznano) mednarodno
pustolovsko tekmovanje
“Adventure race 2003”, ki
ga je organiziralo Dru{tvo
tabornikov rod Jezerski

zmaj. Na tekmovanju je
sodelovalo 29 {tiri~lanskih
mo{tev (vsaj po en pred-
stavnik je moral biti druge-
ga spola) iz razli~nih kon-
cev Slovenije in tujine (An-
glije, ^e{ke, Hrva{ke, Polj-
ske). Napornega tekmova-
nja sta se v ekipi “SLO v
EU” udele‘ila tudi zakonca
Klavdija in Marko Me‘nar
iz Tolmina. Mo{tva so kar tri
dni (in prav toliko no~i)

premagovala 200 km najle-
p{ih predelov [ale{ke in
Savinjske doline. Na poti pa
so se udele‘enci sre~evali
tudi s {tevilnimi zanimivimi
zgodovinskimi ter kulturnimi
znamenitostmi obeh dolin.
Tekmovalci so se pomerili v
plavanju, gorskem kolesar-
jenju, alpinizmu, planinarje-
nju, jamarstvu, splavarjenju
in kajaka{tvu. Ekipe so sa-
me poskrbele za pripravo

hrane, taktiko gibanja, koli-
~ino odmerjenega spanca
in pre‘ivetja v naravi.
S pomo~jo orientacije so se
gibali po terenu podnevi in
pono~i ter v vseh vremen-
skih razmerah, njihovi navi-
ja~i pa so jih lahko vseskozi
spremljali kar po spletnih
straneh. Da je bilo tekmo-
vanje vse prej kot ma~ji
ka{elj, se je izkazalo na
cilju, katerega je od 29-ih

sodelujo~ih ekip doseglo le
7 mo{tev. Ve~ o samem te-
kmovanju pa si lahko pre-
berete na spletnem portalu:
http://ars.rutka.net.
P. K.
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Ime za igrico sta izbrali predvsem iz dveh
razlogov: miška je namreč logotip njune šole,
hkrati pa je radovedna živalca, ki lahko pokuka

v še tako majhne kotičke. V njuni igrici igralci prav
tako kot miška odkrivajo najskrivnejše kotičke in
znamenitosti Mosta. Kot nam je povedala njuna
mentorica Danica Taljat, je zamisel za igro nastala
pri dodatnem pouku slovenskega jezika, in sicer
z vključitvijo v Slovenski knjižni kviz, ki ga vsako
leto razpisuje Pionirska knjižnica v Ljubljani.
Učenki sta se znamenitosti Mosta na Soči z okolico
predstavili na nekoliko drugačen način.

Bankovci s podobo znanih Mostarjev
Saj poznate igro Monopoli, kjer nakupujete zem-

ljišča, postavljate hiše in hotele ... Pia in Tanja pa
sta na posamezna polja zapisali značilnosti Mosta
na Soči in njegove okolice. Igri sta dali nekakšen
simboličen pomen, saj kot sami pravita, ljudi, na-
ravnih in kulturnih znamenitosti ne moreš kupiti

Z “Malo mostarsko mi{ko”
do lepih nagrad

Pia Jerki~ in Tanja Makuc, sedaj `e nekdanji osmo{olki Osnovne {ole Du{ana Muniha z

Mosta na So~i, sta nas presenetili s svojo dru`abno igrico, ki sta jo poimenovali Mala

mostarska mi{ka. Povedali sta nam, da naj bi bila igrica prispevek najmlaj{ih Mostarjev

k turisti~ni prepoznavnosti kraja.
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s pravim denarjem. Tako sta za to igro izdelali
prav poseben denar, s katerim si bodo igralci boga-
tili znanje in širili svoje obzorje. Na bankovcih so
znane osebnosti iz Mosta na Soči in okolice: pisa-

telj Ciril Kosmač, filozof, prevajalec in publicist
Andrej Kragelj, narodni heroj in domoljub Dušan
Munih – Darko, dirigent in pevovodja Marko Mu-
nih, pisatelj, pesnik, dramatik in esejist Ivan Pre-

Utrinki

MRAVKOV LUTKOVNI FESTIVAL
Kobarid – Med 25. in 28. junijem se
je v Kampu Lazar odvijal Mravkov
lutkovni festival, ki sta ga organizira-
la Kamp Lazar iz Kobarida in Kultur-
no umetni{ko dru{tvo (KUD) Taus
teater iz Novega mesta. Pokrovitelja
festivala sta bila Mestna ob~ina
Novo mesto in Ob~ina Kobarid, or-
ganizatorjem pa so na pomo~ pri-
sko~ili {e {tevilni drugi sponzorji.
Lutkovni festival se je za~el z uvod-
nim nagovorom kobari{kega ‘upa-
na Pavla Gregor~i~a, kateremu je
sledila prva lutkovna predstava Jan-
ko, Metka in Pavliha, ki so jo odigrali
lutkovniki iz Pavlihovega gledali-
{~a v Kranju. Istega dne so si lahko
otroci ogledali {e predstavo Rokec
na drugem koncu sveta v izvedbi
Lutkovne skupine U[ iz Ljubljane.
Drugi dan je bil namenjen lutkovni

ustvarjalnici, kjer so lahko otroci ob
pomo~i mentorice Tatjane Grabri-
jan izdelali svoje lutke. Zve~er pa jih
je ~akala predstava z naslovom
Pal~ek, ki so jo odigrali ~lani Mini
teatra iz Ljubljane. Petkovo popol-
dne je bilo rezervirano za pravlji~no
ustvarjalnico, kjer so lahko najmlaj{i
poslu{ali pravljico Za~arani grad in
medved, nato pa iz gline napravili
{e drevo. Sledila je lutkovna pred-
stava z naslovom Ojoj, boli, v izved-
bi Lutkovnega gledali{~a Tri iz
Kranja. Zadnji dan je otroke ~akala
{e ena lutkovna predstava, in sicer
Velikani,  ki so jo pripravili ~lani KUD
Taus teater. Pred predstavo pa sta
dva doma~ina izvedla komi~en pri-
kaz likov iz na{ega ljudskega izro-
~ila. Mladim sta predstavila Jago
babo in Vedomca.
Besedilo in foto: Katja KravanjaMRAVKOV LUTKOVNI FESTIVAL se je konec junija odvijal v Kampu Lazar.
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Na tej in na prej{nji strani: BANKOVCI, KI STA JIH IZDELALI
PIA IN TANJA – Kateri kulturniki se nahajajo na bankovcih
po posameznih vrednostih? Odgovor po{ljite do 5. septembra
na uredni{tvo EPI-centra in morda boste med {estimi
sre~nimi nagrajenci.
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gelj ter pisatelj, dramatik, dramaturg in urednik
TVS Saša Vuga.

Potovanje z ladjo
Pravila igre so zelo enostavna, saj so enaka kot

pri družabni igri Monopoli. Razlikuje se le po igral-
nih predmetih, ki nosijo simbolni pomen. Namesto
“možičkov” sta avtorici izdelali ladjice, ki simboli-
zirajo ladjo Lucijo, “glavno prevozno sredstvo” po
mostarskem akumulacijskem jezeru, medtem ko
se na polja postavljajo kar soški kamenčki. Naj
povemo, da je bil nad njunim projektom navdušen
tudi ravnatelj šole Branko Loncner, ki je predlagal,
da bi Mala mostarska miška postala poslovno da-
rilo njihove šole ali pa bi se morda v prihodnje tr-
žila celo v turistične namene.

Patricija Rejec in Tatjana [alej Faleti~

NAGRADNO VPRA[ANJE
Pa vi dragi bralci, bi znali povezati imena zna-

nih mostarskih osebnosti, omenjena v besedilu, z
obrazi na bankovcih? Napišite nam, kateri znani
možje iz Mosta na Soči in okolice se torej nahajajo
na bankovcih po posameznih vrednostih, in dopi-
snico najkasneje do 5. 9. 2003 pošljite na naslov:
Uredništvo EPI-centra, Trg svobode 4, 5222 Koba-
rid, s pripisom “Mala mostarska miška”. Ne poza-
bite pripisati svojega naslova, saj bomo izmed pra-
vilnih odgovorov izžrebali kar šest privlačnih nagrad:
• OŠ Dušana Muniha Most na Soči (05/ 38-87-001)

bo prvemu izžrebancu podarila letno karto za
KARDIO–FITNES Most na Soči v vrednosti
15.000 SIT;

• Tolminski muzej (05/ 38-11-360) pa bo drugemu
izžrebancu ter še trem njegovim izbrancem omo-
gočil brezplačen ogled stalnih zbirk Tolmin-
skega muzeja ter njegovih zunanjih zbirk (ar-
heološki muzej na Mostu na Soči, Kosmačeva
domačija na Slapu ob Idrijci ter Rojstna hiša
Simona Gregorčiča na Vrsnem) v vrednosti
5.600 SIT;

• keramičarka Alenka Gololičič z Mosta na Soči
(05/ 38-87-456, 05/ 38-87-446) bo za tretjega iz-
žrebanca ročno izdelala keramično skledo – po-
snetek svetolucijske arheološke najdbe v vred-
nosti 5.000 SIT;

• turistična agencija Avanturist d.o.o. z Mosta na
Soči (05/ 381-31-00) poklanja četrtemu in petemu
izžrebancu po dve brezplačni vozovnici za od-
rasle z ladjo Lucijo po mostarskem jezeru v
vrednosti dvakrat po 1.900 SIT (skupaj 3.800 SIT);

• šesti izžrebanec pa bo lahko listal po knjižnih
izdajah učencev in mentorjev OŠ Dušana Mu-
niha (05/ 38-87-001): Ta ‘n ta druj iz Tantadruje-
ve dežele, Vodnik po Kosmačevi učni poti in
Gozdna učna pot v vrednosti 3.000 SIT).

Imena nagrajencev bomo objavili v septembrski
številki EPI-centra.

Utrinki

NATE^AJ ZA OHRANJANJE NARAVNE IN
KULTURNE DEDI[^INE

Ford Motor Company v sodelovanju z Summit
motors Ljubljana  letos ‘e 7. zapored organizira
nate~aj Nagrade dru‘be Ford za ohranjanje na-
ravne in kulturne dedi{~ine za leto 2003. Z ome-
njenimi nagradami ‘elijo organizatorji nate~aja
dodatno spodbuditi, podpreti in nagraditi pobude
tistih posameznikov in skupin, ki svoje mo~i ter
~as vlagajo v ohranitev kulturne dedi{~ine in
naravnega okolja. Zato so pomo~i namenjene
izklju~no nepridobitnim projektom – o razdelitvi
sredstev bo odlo~ala neodvisna strokovna ‘irija.

PRIJAVITE LAHKO PROJEKTE, ki ‘e potekajo, in
sicer v naslednjih kategorijah:
• naravno okolje (projekti za ohranitev rastlin-

stva in ‘ivalstva oziroma njihovega ‘ivljenjske-
ga prostora)

• kulturna dedi{~ina (projekti za ohranitev zgo-
dovinskih stavb, objektov in predmetov ter
ohranjanje ljud-skega izro~ila in obrti)

• varstveno in‘enirstvo (projekti, ki zmanj{ujejo
porabo naravnih bogastev in/ali zmanj{ujejo
stopnjo onesna‘evanja)

• mladinski projekti (kakr{ni koli projekti za
ohranjanje naravne in kulturne dedi{~ine oziro-
ma projekti varstvenega in‘enirstva, v katerem
je glavnina sodelujo~ih mlaj{ih od 18 let).

ROK ZA ODDAJO razpisne dokumentacije je 20.
september 2003, ‘irija pa bo najbolj{e projekte
razglasila in nagradila novembra na posebni
slovesnosti. Nagradni sklad, ki bo razdeljen med
najbolj{e projekte, zna{a 3.000.000 SIT.

RAZPISNO DOKUMENTACIJO lahko naro~ite na
naslovu: Summit motors Ljubljana d.o.o.,
Flaj{manova 3, 1000 Ljubljana. Na voljo pa je
tudi na spletnih straneh: www.summitmotors.si
(novice, razpis 2003).

Vse morebitne DODATNE INFORMACIJE lahko
dobite na tel. {t.: 01/ 25-25-116 ali na e-naslovu:
katja.hvala@summitmotors.si 

KRESOVANJE
S SKUPINO TERRA FOLK
Mengore – Na kresno no~, 21. juni-
ja, je Dru{tvo Mengore na vrhu hri-
ba, po katerem imajo ime, organizi-
ralo koncert mlade, a priznane
slovenske glasbene skupine Terra
Folk. Skupina je sestavljena iz {tirih
uveljavljenih glasbenikov, predstav-
nikov razli~nih glasbenih slogov, ki
so znani predvsem po izvajanju
tradicionalno–folk–etno glasbe iz
razli~nih delov sveta. V njihovem
repertoarju zasledimo tako sloven-
ske, irske, ruske, ciganske, balkan-
ske … etno skladbe, katerih se lote-
vajo na prav poseben, “terrafolkov-
ski” na~in. Njihov nastop je spon-
tan, z obilico improvizacije – o~itno
dober na~in, da na noge spravijo
mno‘ico obiskovalcev razli~nih sta-

rosti, ki se je zbrala od blizu in da-
le~. Lahko re~emo, da gre za vsem
starostim primerno glasbo, ki dobe-
sedno zleze pod ko‘o in ~loveka
primora k pozibavanju v ritmu. Za-
gotovo se bodo z nami strinjali tudi
drugi poslu{alci {irom sveta. Naj
med drugim omenimo, da je sku-
pina marca v Londonu prejela prvo
nagrado ob~instva za glasbo sveta.
Po koncertu skupine Terra Folk pa
so organizatorji poskrbeli {e za
mogo~en kres, ki je razsvetlil vrh
Mengor in tamkaj{njo cerkvico Ma-
rijinega imena. Za prijetno vzdu{je
prvega ve~era poletnega dne so
poskrbele pevke ‘enskega pevske-
ga zbora Znamenje. Organizatorji
pa so se tudi potrudili, da obiskoval-
ci niso ostali la~ni in ‘ejni.

Besedilo in foto: Peter Kova~i~

Obvestila

KRESNA NO^ NA MENGORAH je minila v znamenju etno zvokov odmevne skupine Terra Folk.
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Na podlagi 5. in 6. ~lena Pravilnika o finan~nih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode‘elja v ob~ini Bovec (UG št. 6/02)
Ob~ina Bovec objavlja

Javni nate~aj ZA SOFINANCIRANJE MALIH MELIORACIJ

1. Namen ukrepa
Namen urejanja kmetijskih zemljiš~ je
izboljšati pogoje za strojno obdelavo
in omogo~iti racionalnejšo izrabo stro-
jev za spravilo krme, tako da se ~im
ve~ opuš~enih kmetijskih zemljiš~
uporabi za prepašo ‘ivine. Sredstva
so namenjena upravi~encem za iz-
vedbo manjših zemeljskih del, ki ne po-
menijo posega v prostor (ureditev in
ograjevanje pašnikov, kr~enje dreve-
sne zarasti in grmi~evja, planiranje te-
rena, odstranjevanje kamenja ter dru-
ga manjša zemeljska dela z namenom
izboljšanja rodovitnosti tal oziroma po-
gojev obdelave kmetijskih zemljiš~).

2. Višina razpisanih sredstev za ta
namen v letu 2003 je 700.000 SIT.

3. Pogoji in merila za pridobitev
sredstev:

lastniki ali najemniki kmetijskih in
gozdnih zemljiš~ na obmo~ju ob~i-
ne Bovec.

• Nosilec in organizator del je kmeto-
valec, ki usposablja zemljiš~e.

5. Dokumentacija, ki mora biti prilo-
‘ena vlogi
Zahtevku mora biti prilo‘ena mapna
kopija z orisom obmo~ja in ozna~eno
lokacijo melioracije, posestni list ali
izjava o zakupu zemljiš~a. V prijavi
morajo biti navedeni kompleksi po
parcelnih številkah, kulturah in površi-
nah.

6. Višina sofinanciranja znaša do 15
odstotkov vrednosti melioracijskih
del.

7. Upravi~eni stroški: farmsko ple-
tivo, bode~a ‘ica, prevozi s traktorjem,
ro~no delo, koli, alkaten cevi, ureditev
napajališ~, drobni material in ostale

• upravi~enost vlagatelji dokazujejo
na podlagi predlo‘enih ra~unov (iz
ra~una mora biti razvidna vrsta op-
ravljene storitve oz. nakupa), lahko
pa se upravi~enost dokazuje tudi
na podlagi predra~unov melioracij-
skih del (predra~uni morajo biti iz-
delani na podlagi cenika strojnega
kro‘ka),

• iz prijave mora biti razvidno, za kak-
šen namen se je zemljiš~e urejalo,

• urejeno zemljiš~e mora omogo~iti
uporabo kmetijske mehanizacije oz.
prepašo ‘ivine,

• zemljiš~e se mora urejati pod stro-
kovnim vodstvom Kmetijske sveto-
valne slu‘be Tolmin,

• urejeno zemljiš~e se mora funkcio-
nalno vklapljati v kmetijo.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
prosilec
• Na javni nate~aj se lahko prijavijo

Javni razpisi

usluge; vrednost gnojila, ki se porabi
na urejenem zemljiš~u, se kot strošek
urejanja zemljiš~a ne upošteva.

8. Naslov in rok vlo‘itve vlog – Vlo-
ge (obrazec dobite na Ob~ini Bovec
v sprejemni pisarni) s popolno doku-
mentacijo morajo prosilci oddati ose-
bno ali s priporo~eno pošto na na-
slov: Ob~ina Bovec, Trg golobarskih
‘rtev 8, 5230 Bovec; z oznako: “Prija-
va na javni nate~aj za sofinanciranje
malih melioracij”.

9. Rok za prijavo je 31. 8. 2003. Vlo-
ge obravnava pooblaš~ena komisija,
kot je predvideno v 7. ~lenu Pravilnika
o finan~nih intervencijah za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva in pode‘elja v
ob~ini Bovec (UG št. 6/02).

10. Dodatne informacije dobite po te-
lefonu: 05/ 38-41-911 (Cecilija Ostan).
Danijel Krivec, ‘upan ob~ine Bovec

Utrinki

ZBOR VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO
Kobarid – Ob 12. obletnici osamo-
svojitve Slovenije in odprtju prvega
mednarodnega mejnega prehoda
Robi~ sta Obmo~no zdru‘enje
veteranov vojne za Slovenijo Gor-
nje Poso~je (OZVVS) in Zdru‘enje
Sever konec junija Pri {talah v Ko-
baridu pripravila tradicionalni zbor
veteranov. V zvezi veteranov vojne
za Slovenijo so zdru‘ene pripadni-
ce in pripadniki enot Teritorialne
obrambe, enot organov za notranje
zadeve, Narodne in Civilne za{~ite,
enot za zveze ter prostovoljci, ki so
aktivno sodelovali v pripravah na
vojno oziroma neposrednih aktivno-
stih v vojni za Slovenijo leta 1991. V
Sloveniji imamo tako 53 obmo~nih
zvez, zveza Gornjega Poso~ja pa
{teje 370 ~lanov.

Sre~anje v Kobaridu je odprl mladi
trobenta~ Bre{an iz Lader, sledil pa
je pozdravni nagovor predsednika
OZVVS Gornje Poso~je Pavla ^etr-
ti~a, ki je opozoril na to, da morajo
vsi veterani dvigniti glave in biti po-
nosni na to, da so bili aktivni tvorci
ter borci pri nastajanju nove samo-
stojne dr‘ave in domovine Slove-
nije. Tudi po vstopu na{e dr‘ave v

evropsko skupnost moramo ohraniti
ponos, kulturo in nam edini materni
jezik, sloven{~ino. Govor je imel tudi
kobari{ki ‘upan Pavel Gregor~i~,
ki je bil v ~asu osamosvajanja pred-
sednik izvr{nega sveta ob~ine Tol-
min in je tako sodeloval v pogajalski
skupini. V svojem govoru je izrazil
navdu{enje nad tesnim sodelova-
njem obeh veteranskih organizacij.
V nadaljevanju je stotnik Vinko Ko-

va~ iz general{taba Slovenske voj-
ske predstavil postopke pri pridobi-
vanju novih kadrov za slovensko
vojsko, predsednik pokrajinskega
odbora ZVVS za severno Primorsko
Vito Berginc, pa je ob tej prilo‘no-
sti podelil bronaste plakete zaslu‘-
nim ~lanom OZVVS Gornje Poso~je.
Zaradi tehni~nih vzrokov in neurja,
ki je divjalo nad Bovcem, je ‘al od-
padel nastop helikopterja in padal-

cev 15. brigade Slovenske vojske,
vseeno pa so si {tevilni udele‘enci
sre~anja lahko ogledali predstavitev
vozil Prometne policije Nova
Gorica in prikaz opreme posebnih
enot policije. Ob tej prilo‘nosti se je
zbranim predstavil tudi Karate klub
Tolmin – sekcija Kobarid. Za kultur-
ni program so poskrbeli u~enci O[
Simon Gregor~i~ iz Kobarida ter
~lani okteta Sne‘et. Poleg {tevilnih
veteranov so se sre~anja udele‘ili
tudi komandirji policijskih postaj
Bovec, Kobarid in Tolmin, na~elnik
policijske uprave Nova Gorica
Jakob ^eferin, predstavniki drugih
obmo~nih zdru‘enj, predstavniki
zveze borcev ter {tevilni drugi.
Kot nam je povedal predsednik
OZVVS Gornje Poso~je Pavel ^etr-
ti~, je cilj takih sre~anj ohranjanje in
obujanje spomina na osamosvoji-
tveno vojno, povezovanje s sorod-
nimi zvezami ter seznanjanje javno-
sti, saj nekateri na celoten proces
osamosvajanja gledajo z omalova-
‘evanjem in celo zasmehom. Ob
tem pa je poudaril, da tistikrat v Po-
so~ju, zahvaljujo~ sposobnostim in
strpnosti pripadnikom teritorialne
obrambe, k sre~i ni padla nobena
‘rtev (ne na eni, ne na drugi strani).
Peter Kova~i~

NEKDANJI SOBORCI PRI SPOMINSKEM OBELE@JU NA MEDNARODNEM MEJNEM PRE-
HODU ROBI^ – (od leve proti desni): Marjan Zlodej, Husein Basi~ – Hasib, Robert Kranjc,
Renato @agar, David ^etrti~. Foto: arhiv Zdru`enja zveze veteranov Gornje Poso~je
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1. Namen ukrepa je vzpodbujanje or-
ganizirane dejavnosti na podro~ju
kmetijstva.

2. Višina razpisanih sredstev za ta
namen v letu 2003: 100.000 SIT.

3. Pogoji in merila za pridobitev
sredstev ter pogoji, ki jih mora pro-
silec izpolnjevati – Na razpis se lahko
na podlagi registracije, predlo‘enih
programov dela in izvedenih aktivnosti
prijavijo neprofitna društva, aktivi ter
zdru‘enja s podro~ja kmetijstva, kate-

Na podlagi 5. in 6. ~lena Pravilnika o finan~nih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode‘elja v ob~ini Bovec (UG št. 6/02)

Ob~ina Bovec objavlja Javni razpis ZA PODPORO DELOVANJU NEPROFITNIH DRU[TEV, AKTIVOV IN
ZDRU@ENJ, KI DELUJEJO NA PODRO^JU KMETIJSTVA, S SOFINANCIRANJEM

rih dejavnost prete‘no poteka na ob-
mo~ju ob~ine Bovec, in sicer za sofi-
nanciranje stroškov udele‘be na stro-
kovnih seminarjih.

4. Dokumentacija, ki jo morajo
upravi~enci prilo‘iti vlogi:
• program dela,
• poro~ilo o izvedenih aktivnostih,
• dokazilo o udele‘bi na strokovnih

seminarjih.

5. Višina sofinanciranja – Sofinanci-
ra se do 30 odstotkov upravi~enih
stroškov udele‘be na strokovnih se-

minarjih.

6. Upravi~eni stroški:
• stroški kotizacije za udele‘bo na

seminarjih,
• potni stroški udele‘encev strokov-

nega seminarja; upošteva se velja-
vna tarifa Ob~ine Bovec za kilome-
trino.

7. Naslov in rok vlo‘itve vlog – Vloge
(obrazec dobite na Ob~ini Bovec) s
popolno dokumentacijo morajo pro-
silci oddati osebno ali s priporo~eno
pošto na naslov: Ob~ina Bovec, Trg

golobarskih ‘rtev 8, 5230 Bovec z oz-
nako: “Prijava na javni razpis – nepro-
fitna društva – kmetijstvo”. Rok za pri-
javo je 30. 11. 2003. Vloge obravnava
pooblaš~ena komisija, kot je predvi-
deno v 7. ~lenu Pravilnika o finan~nih
intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in pode‘elja v ob~ini Bovec
(UG št. 6/02).

8. Vse dodatne informacije dobite
po telefonu 05/ 38-41-911 (Cecilija Os-
tan).
Danijel Krivec, ‘upan ob~ine Bovec

1. @IVINOREJA:
1.1 Regresiranje preventivnih ukre-

pov veterinarske slu‘be na ‘ivi-
norejsko usmerjenih kmetijah.

1.2 Regresiranje pregledov molznih
strojev.

1.3 Regresiranje prevoznih stroškov
pri prisilnih zakolih ‘ivine.

2. SPODBUJANJE INVESTICIJ,
UVAJANJE NOVIH TEHNOLO-
GIJ IN TEHNOLO[KIH POSO-
DOBITEV NA KMETIJAH

2.1 Sofinanciranje izdelave poslov-
nega na~rta, projektne doku-
mentacije ter investicij v sirarne.

2.2 Sofinanciranje investicij v hladil-
ne naprave za mleko ter v molz-

POZIV K ODDAJI VLOG
Na podlagi 5. in 6. ~lena Pravilnika o finan~nih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode‘elja v ob~ini Bovec (UG št. 6/02)
Ob~ina Bovec poziva vse upravi~ence do sredstev po ukrepih, ki ne predvidevajo javnega razpisa, k oddaji vlog za naslednje namene:

ne stroje.

3. UREJANJE KMETIJSKIH ZEM-
LJI[^

3.2 Regresiranje stroškov postopka
pri nakupu kmetijskih zemljiš~

4. PROMOCIJA IN DRU[TVENE
DEJAVNOSTI

4.2 Sofinanciranje promocijskih ak-
tivnosti, sejmov in prireditev s po-
dro~ja kmetijstva ter obujanja tra-
dicionalnih kme~kih obi~ajev.

5. PODPORA PREUSMERITVAM
KMETIJ V EKOLO[KO KMETO-
VANJE

5.1 Sofinanciranje izdelave projekt-
ne dokumentacije, namenjene
preureditvi gospodarskih objek-
tov potrebam ekološke reje do-

ma~ih ‘ivali.

6. SOFINANCIRANJE IZOBRA-
@EVANJA

6.1 Sofinanciranje programov izo-
bra‘evanja kmetov.

6.2 Sofinanciranje programov izo-
bra‘evanja za dopolnilne dejav-
nosti na kmetijah.

• Informacije o pogojih, merilih,
potrebni dokumentaciji ter višini
sofinanciranja so navedene v Pravil-
niku o finan~nih intervencijah za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva in pode‘elja
v ob~ini Bovec (UG št. 6/02), kjer so
podani vsi podatki v zvezi s sprejetimi
ukrepi, ter osnovni obrazci vloge so
na voljo na Ob~ini Bovec, Trg golo-
barskih ‘rtev 8, 5230 Bovec.

• Vse dodatne informacije dobite po
tel.: 05/ 38-41-911 (Cecilija Ostan).

• Višina sredstev za te ukrepe v letu
2003 je 700.000 SIT.

• Naslov in rok vlo‘itve vlog – Vloge
z zahtevano dokumentacijo se zbira
vsak mesec do zadnjega dne v mese-
cu in se jih nato obravnava po dospe-
losti do porabe sredstev po 8. ~lenu
Pravilnika o finan~nih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in po-
de‘elja v ob~ini Bovec (UG št. 6/02).
Nepopolne vloge se zavr‘e. Vloge je
treba dostaviti osebno ali poslati (pri-
poro~eno) na naslov: Ob~ina Bovec,
Trg golobarskih ‘rtev 8, 5230 Bovec
s pripisom: “Vloga – kmetijstvo”.

Danijel Krivec, ‘upan ob~ine Bovec

Agencija RS za regionalni razvoj  ob-
javlja v Uradnem listu  RS, {t. 62/2003
z dne 27. 6. 2003 na strani 3670 Javni
razpis za spodbujanje usposablja-
nja zaposlenih v podjetjih na obmo-
~ju Ob~in Bovec, Kobarid in Tolmin
v letu 2003.  Rok za oddajo vlog je
28. 7. 2003 do 12. ure. Dodatne infor-
macije so v ~asu odprtja razpisa na
voljo vsak dan med 9. in 12. uro. Kon-
taktni osebi: Vinko @agar na Agenciji
RS za regionalni razvoj, tel.: 01/ 47-83-
743, e-po{ta: vinko.zagar@ gov.si in
Almira Pirih na Poso{kem razvojnem

centru, tel.: 05/ 38-41-500 ali 031-667-
729, e-po{ta: almira.pirih@pososki-
rc.si. Razpisno dokumentacijo v slo-
venskem jeziku lahko vlagatelji prev-
zamejo brez pla~ila na Poso{kem raz-
vojnem centru, Trg svobode 4, 5222
Kobarid vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski
po{ti, ~e podjetje na e-po{tni naslov:
info@pososki-rc.si posreduje pro{njo
za dvig razpisne dokumentacije. Raz-
pisna dokumentacija je na voljo tudi
na internet naslovu: www.sigov.si/arr .

SO^A 2006
Izvedbeni program razvojne pomo~i ob~inam Bovec, Kobarid
in Tolmin za leto 2003 – podro~je razvoja ~love{kih virov

@elite EPI-center prejemati na svoj
elektronski naslov? Na elektronski
naslov epicenter@pososki-rc.si
po{ljite svoje ime in priimek, na-
slov elektronske po{te, doma~i na-
slov ter informacijo, ali glasilo na-
ro~ate za pravno ali fizi~no osebo.

Glasilo vam bomo takoj, ko ga na-
{a oblikovalca postavita, brezpla-
~no poslali v pdf formatu na va{
elektronski naslov. Tako ga boste
lahko “listali”, {e preden bo stiskan.

EPI-center na va{ elektronski naslov

Za branje potrebujete ra~unalni{ki
program Acrobat Reader, razli~i-
co 3.0 ali novej{o, program za
branje zapisov v pdf  formatu pa v
svoj ra~unalnik brezpla~no pre-
nesete s spletne strani wwww.
adobe.com.

Za dodatne informacije se obrnite
na naša oblikovalca: Gaya Cerkno,
Mo~nikova 1, 5282 Cerkno. GSM:
041-335-667 (Bla` Jereb); e-po-
šta: intermedija@siol.net  
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Ruscaua
sne`et

“U Miucih pr Ruscu, blizu peka je
živila Ruscaua Tina. Tje da Šmajkler-
je, kuodr sa imil štacuna n pa krčma,
ni blu zla deleč. Vsak dan je dila pad
čikle fraklčk, n pa šla natačit šnapsa.
Sebide, tu je šlu n cajt, patle je bla
pa žje kaj džna, de je magla za luon
dat Šmajklerju snežet. Pa je rekla:
‘Belika je bla Ruscaua snežet, pa sm
je cila nesla pad firtaham’.”

Ruscova seno`et
V Podmelcu, pri Ruscu, blizu peka,

je živela Ruscova Tina. Do Šmajkler-
ja, kjer je bila trgovina in gostilna,
ni bilo daleč. Vsak dan je skrila pod
kikljo prazen frakeljček in ga šla na-
točit z žganjem. Seveda, ko je to dol-
go trajalo, se je toliko zadolžila, da
je morala za plačilo odstopiti Šmaj-
klerju senožet. Pa je rekla: “Velika je
bila Ruscova senožet, pa sem jo celo
nesla pod predpasnikom”.

Zapisal: Ivan Laharnar s Kne•e

Va{ki posebne`i Utrinki

Obvestila

TURISTI^NE
INFORMACIJE V POSO^JU

TURISTURISTURISTURISTURISTI^NO INFTI^NO INFTI^NO INFTI^NO INFTI^NO INFORMORMORMORMORMAAAAACIJSKICIJSKICIJSKICIJSKICIJSKI
CENTER (TIC) BOCENTER (TIC) BOCENTER (TIC) BOCENTER (TIC) BOCENTER (TIC) BOVECVECVECVECVEC
Trg golobarskih ‘rtev 8, 5230 Bovec.
Tel: 05/ 38-41-919; faks: 05/ 38-41-
915; GSM: 031-388-700; e-pošta:
info.lto@bovec.si; spletne strani:
http://www.bovec.si. Urnik (do 31. 8.
2003): vsak dan od 9. do 20. ure.

LLLLLOKALNA TURISOKALNA TURISOKALNA TURISOKALNA TURISOKALNA TURISTI^NATI^NATI^NATI^NATI^NA
ORORORORORGGGGGANIZAANIZAANIZAANIZAANIZACIJA (LTCIJA (LTCIJA (LTCIJA (LTCIJA (LTO) SOO) SOO) SOO) SOO) SOTTTTTO^JEO^JEO^JEO^JEO^JE
Ulica Petra Skalarja 4, 5220 Tolmin.
Tel: 05/ 38-00-480; faks: 05/ 38-00-
483; GSM: 031-381-632; e-pošta:
info@lto-sotocje.si; spletne strani:
http://www.lto-sotocje.si. Urnik (do
31.8.2003): od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro in med 13. in 20.
uro; ob sobotah in nedeljah pa med
9. in 12.uro ter 17. in 20. uro.

2. AMATERSKI ODER V
NARO^JU KRNA
Dre‘nica – S premierno uprizoritvijo
Jezi~nega dohtarja Petelina je v Dre-
‘nici konec junija Kulturno umetni-
{ko dru{tvo – Igralska skupina
Dre‘nica odprla 2. gledali{ki festi-
val Amaterski oder v naro~ju Krna.
Ta se je odvijal od 25. do 29. junija,
v tem ~asu pa so si lahko {tevilni
obiskovalci pod {otorom ogledali
{tiri gledali{ke predstave in nastope
folklornih skupin. Po premieri do-
ma~e gledali{ke skupine je bil ~etr-
tek rezerviran za Dohodnino v
izvedbi Amaterskega gledali{kega
dru{tva Korada Kanal, petek pa za
Nami{ljenega bolnika (Zdreu bunik)
v izvedbi Bene{kega gledali{~a.
Sobota je potekala v znamenju folk-

dve leti veseloigro v treh dejanjih
Dva para se ‘enita ali Gonja za sre-
~o. S to predstavo so leta 2000 raz-
veseljevali tudi na{e izseljence v Ka-
nadi, ob tej prilo‘nosti pa so pose-
bej zanje pripravili predstavitev Po-
so~ja v pesmi, besedi in sliki. Poleg
{tevilnih nastopov sodelujejo tudi
pri kulturnih prireditvah v kraju, kjer
‘ivijo, in s podobnimi skupinami v
tujini. Lani so se odlo~ili za organi-
zacijo prvega Amaterskega odra v
naro~ju Krna. Oder je ‘e prvo leto
pritegnil prek 1500 obiskovalcev,
zato so z njim nadaljevali tudi letos.
In tako kot lani so bile tudi tokrat
predstave, ki so obogatile kulturno
‘ivljenje v kraju, izredno dobro obi-
skane.
Peter Kova~i~

lore, medtem ko je ansambel Javor
ve~er zaklju~il z dru‘abnim plesom.
Zadnji dan, v nedeljo, je z igro Poli-
tika, bolezen moja amaterski oder
zaklju~ila gledali{ka skupina Bovec.

In ~e se za trenutek povrnemo k po-
budnikom festivala ... Igralska sku-
pina Dre‘nica je mlad igralski an-
sambel, ki je leta 1994 z Linhartovo
@upanovo Micko obudil igralstvo v
vaseh pod Krnom. Ker ~lani skupine
dobesedno ‘ivijo za amatersko gle-
dali{~e, so imeli v teh letih ‘e kar
nekaj premier, s katerimi so se
predstavili tako doma kot tudi v tuji-
ni. Poleg tega so ve~krat uspe{no
sodelovali {e na Linhartovih sre~a-
njih. Leta 1995 so uprizorili komedi-
jo Klob~i~, dve leti kasneje veselo-
igro Zakonci stavkajo, in spet ~ez

25. LET OKTETA
SIMON GREGOR^I^
Kobarid – Leta 1977 se je skupina
prijateljev z veliko ljubezni do petja
odlo~ila poglobiti svoje pevsko zna-
nje. Nastal je Oktet Simon Gregor-
~i~, ki je imel v vseh teh letih {tevil-
ne koncerte doma in v tujini. Nje-
govi ~lani so se udele‘evali sre~anj
Primorska poje ter drugih podobnih
sre~anj, leta 2000 pa so se podali
tudi ~ez lu‘o, kjer so za na{e izsel-
jence v Kanadi in Zdru‘enih dr‘a-
vah Amerike imeli kar pet nastopov.
Kot nam je povedal ~lan okteta
Oton Leban, je njihov urnik vedno
bolj ali manj natrpan. Na vajah se
sre~ujejo dvakrat tedensko v Koba-
ridu, na leto pa na{tejejo tudi 25 na-
stopov. Njihov repertoar obsega pe-
smi Simona Gregor~i~a, slovenske
ljudske pesmi in njihove priredbe,
pesmi tujih narodov, cerkvene pe-
smi v zadnjem ~asu pa tudi klasiko.

Umetni{ki vodja okteta je Metod
Bajt, njegovi ~lani pa prihajajo iz
celotnega Poso~ja. Ob praznovanju
25-letnice so konec junija v dvorani
kulturnega doma v Kobaridu pripra-
vili slavnostni koncert, ki je dvorano
napolnil do zadnjega koti~ka. Na
koncertu so predstavili tudi svojo
novo zgo{~enko na kateri je 18
pesmi, ki si sledijo po zgodovinskih
obdobjih: od renesanse do moder-
nih skladb. K zahtevnemu umetni-
{kemu programu je veliko doprine-
sel priznani slovenski dirigent Mar-
ko Munih, ki jim je z mentorstvom
prisko~il na pomo~ (tako pri pripravi
zgo{~enke kot tudi sicer). Ob tem
naj dodamo, da je slovenski sklada-
telj Pavle Merku posebej zanje na-
pisal noviteto Vabilo, katere krstna
uprizoritev je bila prav na slavno-
stnem koncertu. ^lanom okteta
Simon Gregor~i~ so po koncertu
podelili Gallusova priznanja, ki se

podeljujejo za dolgoletno delo na
podro~ju ljubiteljske glasbene de-
javnosti, umetni{ki vodja Metod Bajt
pa je prejel ~astno jubilejno Gallu-
sovo priznanje Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti.
Peter Kova~i~

PESNI[KO SRE^ANJE
Kobarid  – V nedeljo, 29. 6, so Di-
mitar Anakiev ter zakonca Monika
in Edi Lazar v Kampu Lazar organi-
zirali pesni{ko sre~anje ob So~i.
Udele‘enci so bili poleg Anakieve-
ga {e Primo‘ Reper, Stanislava
Chrobakova (Slova{ka), Ale{ Mu-
ster, Lidija Dimkovska (Makedo-
nija), Barbara Korun, Ivan Dobnik
ter Ivan Volari~ – Feo. Pesni{ko
dru‘enje je trajalo pribli‘no tri ure,
samo pesni{ko vzdu{je pa se je
potegnilo do poznih jutranjih ur.
Katja Kravanja, Poso{ki razvojni center

V SPOMIN NA
DOBRODU[NEGA KMETA
Podmelec – @e tretje leto se v Ba{ki
grapi v mesecu juniju odvija Ma-
klou~kov memorial. Tako so ga po-
imenovali mladi fantje in mo‘je, ki

vas posku{ala ohraniti sedanjo po-
dobo, so se mladi odlo~ili, da bodo
vsako leto pokosili travnike va{kega
posebne‘a in po starem ljudskem
obi~aju ko{njo zaklju~ili ob zvokih
harmonike, ljudskega petja ter ob
skledi di{e~ih {trukljev. Te vsako
leto pripravi doma~inka Ida Sivec,
medtem ko jim va{ka dekleta za
klobuk pripnejo pu{eljc iz nageljna,
ro‘marina in ro‘enkravta.
Da bi upravi~ili svoje ime in da ne bi
pozabili, kako zare‘e pravilno na-
bru{ena kosa, so se leto{nje ko{nje
poleg doma~inov udele‘ili tudi
fantje iz vokalne skupine Sne‘et.
Dogodek vsekakor popestri va{ko
‘ivljenje in tamkaj{njim prebivalcem
vliva upanje, da polj in travnikov v
strminah Ba{ke grape le ne bo po-
polnoma preraslo grmovje.
Dora Borovni~ar
Foto: Darja Sivec

se v spomin na dobrodu{nega
kmeta, ~ebelarja, muzikanta in pev-
ca Maklou~kouga Maksa, z nabru-
{enimi kosami ob zori zberejo pri
lipi sredi vasi.

Da bi se travniki ne zarasli, in da bi

tel.: 05/ 38-11-888

radio.kobarid@siol.net

www.radiokobarid.si

TRADICIJA MAKLOU^KOVEGA MEMORIALA bo pripomogla k ohranitvi podobe Podmelca.
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Cin, cin, cin Dre`nica
V juniju je na nekaj več kot 100 stra-

neh izšla monografija, ki so jo Mar-
jan Lazar, Vinko Berginc in Urška
Kranjc poimenovali kar po prvih be-
sedah drežniške ponarodele pesnitve:
Cin, cin, cin Drežnica. Kot so uvodo-
ma zapisali avtorji, se zgodba zače-
nja tam, “kjer se bistra Soča že malo
utrudi, tam, kjer že upočasni svoj tek,
oziroma tam, kjer je podnožje mogo-
čnega Krna postavljeno v strmi breg
Ozbena.” V nadaljevanju nas vabijo
po strmi cesti, ki se v času pisanja
obuta v pošvedrani, razdrapani in ob-
rabljeni asfalt, dviga, vijuga in vzpe-
nja. “Kam neki le pelje ta pot, se je

gotovo vprašal že marsikateri popo-
tnik, turist ali romar. O pelje, pelje –

in to vijugasto in skrivnostno, kot so
skrivnostne vse najlepše stvari tega
sveta. Pelje nas v podnožje mogo-
čnega Krna, v objem čudovite kulise
njegovih sosedov – od Kožljaka, Vrat,
Krasjega vrha, pa še naprej preko Oz-
bena do Planice. Pelje nas proč od
mestnega hrupa, proč od blišča ne-
onskih luči, proč od steklenih palač
in velikih viaduktov; pelje nas v re-
snični pravljični svet – svet, ki pripa-
da eni izmed najlepših vasi Slovenije
– v Drežnico in njene čudovite sosede
Drežniške Ravne, Jezerca, Magozd in
Koseč. Prihajamo torej v vasi, kjer je
bilo še včeraj življenje tako enostav-
no, preprosto, po svoje sicer trpko in
skromno, pa vendar enkratno, samo-

Utrinki

OJA^ANI PUNTARJI @ELIJO
NA VRH
Tolmin – V grajski kleti Hotela Krn
je 15. julija potekal redni ob~ni zbor
Kluba malega nogometa Puntar
Alpkomerc, ki se ga je udele‘ilo 33
~lanov. Delovno predsedstvo, pove-
ljeval mu je kar tolminski pod‘upan
in ~lan uprave Uro{ Bre‘an, je na
dnevni red uvrstilo {est to~k, ki so
jih ~lani obdelali v dobrih {estdese-
tih minutah. Potem, ko so bila poda-
na vsa potrebna poro~ila, so glaso-
vali za novega (petega) ~lana upra-
ve. Delo tajnika je bilo brez zadr‘-
kov zaupano Marku [truklju.

Sledila je le {e to~ka razno, ki je bila
presenetljivo dolga, predvsem pa
slavnostna in polna raznovrstnih
presene~enj. Najprej so izro~ili po-
sebni darili (sliki)  Sergeju Muzniku
in Elvisu [avliju, ki se poslavljata
od prvoliga{kega futsala, bolj slad-
kih stvari pa sta se razveselili {e
nepogre{ljivi ~lanici kluba Maja
Kragelj in Danjela Janu{i~. Zbra-

nim novinarjem in
ostalim udele‘en-
cem so bili pred-
stavljeni {e novi
igralci in trener ~lan-

prvenstvu. Sicer pa je trener Müllner
igralce ‘e seznanil z za~etkom pri-
prav, ki se bodo za~ele 31. 7., saj se
bo prvenstvo letos za~elo ‘e 12. 9.
Julijan Drago

MEDNARODNI NOGOMETNI
TURNIR POLICIJSKIH ENOT
Prapetno Brdo – Policijska postaja
Tolmin je v soboto, 21. junija, v
{portnem parku Atila ob pomo~i lo-
kalnega [portnega dru{tva–Malo-
nogometni klub Atila organizirala
mednarodni nogometni turnir poli-
cijskih enot na travi. Turnirja se je
udele‘ilo osem ekip iz policijskih
postaj (PP) razli~nih krajev Slovenije
(Cerknega, Idrije, Kobarida, Nove
Gorice, Tolmina, Vrtojbe, @alca) ter
mo{tvo Urada za logistiko PU No-
va Gorica. Devetim slovenskim eki-
pam pa se je pridru‘ilo {e mo{tvo s
Policijske postaje (PP) ^abar iz
Hrva{ke, medtem ko je ekipa itali-
janske policije zaradi kadrovskih
te‘av v zadnjem trenutku odpove-

dala sodelovanje. Vendar so slednji
organizatorjem obljubili, da se pri-
hodnje leto turnirja skoraj zagotovo
udele‘ijo.
Glavno vodilo sre~anja je bilo med-
sebojno dru‘enje policistov in sode-
lovanje z lokalno skupnostjo, saj se
prav na tak na~in vzpostavljajo in
vzdr‘ujejo pozitivni odnosi med
lokalnim prebivalstvom ter policijo.
Po napetih, toda {portnih medse-
bojnih “obra~unih” mo{tev so bile
najbolj{e ekipe iz @alca, Idrije in
Kobarida, ki so se nato pomerile {e
v filnalnem tekmovanju. V nadalje-
vanju smo v izena~enem boju na-
posled le dobili zmagovalca – PP
Idrija. Ob tem pa naj omenimo, da
se je ekipa Postaje mejne policije
(PMP) Kobarid uvrstila na 3. mesto.
Za zaklju~ek so bili prav vsem eki-
pam, ne glede na dose‘ene rezul-
tate, podeljeni pokali. Tega je kot
najbolj{i igralec turnirja prejel tudi
Mitja Miklav~i~, vratar ekipe PMP
Kobarid.
Besedilo in foto: PP Tolmin

SKUPINSKA SLIKA
IGRALCEV OB
PREDSTAVITVI (od
leve proti desni): Ben-
jamin Melink, Alen
Ðeri}, Miran Müllner
(trener), Andrej Rutar,
Gaj Rosi~ in Teodor
[trukelj (predsednik).
Foto: Peter Kova~i~

POLICIJSKI NOGOMETNI MO[TVI –  PP Tolmin in PP  ^abar iz Hrva{ke.

skega mo{tva v prihajajo~i sezoni.

Vrste edinega poso{kega prvoliga-
{a so oja~ali igralci :
• Benjamin Melink iz Poljubinja

(letnik 1982) – v lanski sezoni
~lan NK PSC Tolmin;

• Alen \eri~ iz Deskel (letnik 1976)
–  nekdanji ~lan KMN Poni iz No-
ve Gorice in NK Vodice [empas;

• Gaj Rosi~ iz Podbrda (letnik
1987) – igralec malonogometne
ekipe Fanti~ki Podbrdo in

• Andrej Rutar (letnik 1987) – ~lan
mlade ekipe Puntar Alpkomerca.

Novi igralski zasedbi pa sta se pri-
dru‘ila {e trener Miran Müllner iz
Nove Gorice, ki je med drugim  {tiri
sezone in pol vodil tudi italijanske
drugo in tretje liga{e ter njegov po-
mo~nik Darijo Leban iz Tolmina.

Ob koncu je do svoje slike in meda-
lje pri{el tudi neutrudni predsednik
Teodor [trukelj – vse na{teto mu je
predal kapetan kadetske ekipe
Andrej Rutar, ki je v lanski sezoni
osvojila drugo mesto v dr‘avnem

svoje in pristno – kot sta samosvoja
in pristna tudi njegov začetek in ko-
nec: rojstvo in smrt.”

“Cin, Cin, Cin Dre•nica”. AVTORJI BE-
SEDIL: Marjan Lazar, Ur{ka Kranjc,

Metka Berginc. ZAMISEL IN ORGA-
NIZACIJA: Marjan Lazar, Vinko Ber-

ginc in Ur{ka Kranjc. IZDAL IN ZA-
LO@IL: KUD Krn Dre`nica. NAKLA-
DA: 1000 izvodov. LETO IZDAJE: junij
2003. CIP – KATALO@NI ZAPIS O
PUBLIKACIJI: 908 (497.4Dre`nica).
CENA: 4.500 SIT. PRODAJNA MESTA:
LTO Soto~je Tolmin, Hotel Hvala Ko-
barid, Kamp Koren Kobarid, Jelkin
hram Dre`nica, Apartmaji Kranjc
Kose~.
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MUZEJI V POSO^JU

BOVEC:

• Dom Triglavskega narodnega
parka, Trenta

Od 27. 4. do 1. 11. je muzej odprt vsak
dan med 10. in 18. uro. Za organizi-
rane in predhodno najavljene skupine
je mo‘en ogled tudi izven dolo~e-
nega urnika. Tel.: 05/ 38-89-330.

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

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

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

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

• Muzejska zbirka Iva Ivan~i~a,
Bovec

Zbirko 1. svetovne vojne si lahko ogle-
date ob predhodni telefonski najavi.
Tel.: 05/ 38-86-249 (Ivan Ivan~i~).

KOBARID:

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

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

Od 1. maja do 31. oktobra je muzej
odprt vsak dan med 9. in 16. uro. Za
organizirane in predhodno najavljene

skupine je mo‘en ogled tudi izven do-
lo~enega urnika. Tel.: 05/ 38-11-360
(Tolminski muzej).

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

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

• Staro va{ko jedro, Breginj
Za individualen ali skupinski ogled
muzeja z etnolo{ko vsebino in ^opo-
vo razstavo fotografij lahko klju~ do-
bite pri dru‘ini Tonkli, Breginj 87. Tel.:
05/ 38-49-803 (Pavel Tonkli).

• Etno-vojna zbirka, Breginj
Zbirko si lahko ogledate, kadar je kdo
doma, ali ob predhodni telefonski na-
javi. Tel: 05/ 38-49-806, 05/ 38-49-880
(dru`ina Mazora).

• Zasebna muzejska zbirka
“Botognice”, Dre‘nica

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

TOLMIN:

• Tolminski muzej, Tolmin
Muzejska zbirka z etnolo{ko, arheolo-
{ko in zgodovinsko vsebino je odprta
vsak dan razen ponedeljka med 10.
in 16. uro. Ob sobotah, nedeljah in
praznikih pa med 13. in 17. uro. Za

Utrinki

ALI BO NAJODMEVNEJ[I
TOLMINSKI FESTIVAL
PREHITEL ROCK OTO^EC?

Tolmin – Letos je ob soto~ju So~e
in Tolminke potekal 4. festival
reggae glasbe, na katerega romajo
privr‘enci omenjene glasbe iz Slo-
venije in tudi z onstran na{ih meja
(Avstrije, ^e{ke, Hrva{ke, Italije,
Latvije, [kotske …). Organizator
festivala Vinylmania Records je
letos poskrbel za vsebinsko bogat
in raznolik izbor glasbe, na katerem
je bil najve~ja zvezda Gentleman
(rojen Otto Tilmann), ki je v goste
pri{el z zasedbo The Far East
Bandom, ki velja za nov veliki up
“belega reggaeja”.

Od vseh nastopajo~ih naj na{tejemo
samo nekaj legend: Mikey Dread,
dub poet Benjamin Zephaniah, ki
je leta 2000 nastopil tudi na prvem
So~a Reggae festivalu, prisluhnili
smo lahko tudi skupini Del Arno
band iz Beograda, najve~ji reggae
legendi glasbenega prostora “Ex-

Yu”, katerega gonilni sili sta brata
Jovan in Vladan Matic, ki s 13-
~lansko zasedbo na svojih nastopih
na edinstven na~in {irita sporo~ila
ljubezni, miru ter razumevanja …
Organizator je za vse udele‘ence
pripravil tudi raznovrstne obfestival-

ske dejavnosti: {portne igre, vo‘njo
s kajaki in kanuji, razne delavnice,
poslikavo teles, izdelavo “dread fri-
zur”, ples z ognjem … Novost leto-
{njega festivala pa je bila tudi orga-
nizacija vo‘nje na relaciji Soto~je–
Tolmin–Tolminska korita, za kar sta

skrbela doma~a avtoprevoznika
Bevk in Roner. Ob tej prilo‘nosti
smo poklicali glavnega organiza-
torja omenjenega festivala Rolanda
Jure~ka, ki ima {e vedno polne ro-
ke dela s pofestivalskimi  obvezno-
stmi. Ker vseh prodanih in podarje-
nih vstopnic sploh {e niso pri{teli,
nam je Jure~ko postregel samo z
neuradnimi podatki, ki so se letos
pribli‘ali {tevilu 14.000. Ob tem smo
si nehote zastavili vpra{anje, ali je
mogo~e tolminski festival ‘e prehitel
najve~ji slovenski rock festival Rock
Oto~ec, ki se ga se je letos (po po-
datkih, navedenih na spletnih stra-
neh) udele‘ilo okoli 13.000 obisko-
valcev.

Na uho pa smo ujeli tudi govorice,
naj bi bil leto{nji festival zadnji ob
Soto~ju. Uradnega odgovora, ali to
dr‘i, nam na ‘alost ni uspelo dobiti.
^e ne prej, bomo to izvedeli priho-
dnje leto, ko bodo glasbeni nomadi
ponovno romali na festival.

Patricija Rejec
Foto: Romina Ho~evar, Foto ^ERV

Po{toklja
Sestavine:
1 kg krompirja
0,5 kg stročjega fižola
zaseka
česen

Krompir olupimo in kuhamo v sla-
ni vodi. Stročji fižol kuhamo posebej.
Ko je vse kuhano, skupaj pretlačimo.
Zabelimo z zaseko in česnom. Po po-
trebi dosolimo in malo popopramo.
Stročji fižol lahko zamenjamo s ku-
hanim radičem, špinačo, zeljem …

Jed so gospodinje nekdaj priprav-
ljale skozi celo leto.

Recept je del zbirke starih receptov, ki
so jih zbirale in zapisale ~lanice {tudij-
skega kro`ka Turizem kot na~in `ivlje-
nja. Objavljeni so v knji`ici Dre`nica, ali
te poznam?, ki je iz{la v samozalo`bi
Mirjam Perovi~ (Agencija »Tolminska«).

organizirane in predhodno najavljene
skupine je mo‘en ogled tudi izven do-
lo~enega urnika. Tel.: 05/ 38-11-360.

• Arheolo{ki muzej, Most na So~i
V juliju in avgustu je muzej odprt ob
sobotah in nedeljah med 13. in 17.
uro. Za organizirane in predhodno
najavljene skupine je ogled mo‘en tu-
di izven dolo~enega urnika. Tel.: 05/
38-11-360 (Tolminski muzej).
• Kosma~eva doma~ija,

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

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

Muzej je odprt vse dni v letu, kadar je
kdo doma ali ob predhodni telefonski
najavi. Tel.: 05/ 38-87-045 (Peter Ko-
goj).
• Muzejska zbirka 1. svetovne

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

• Cerkev sv. Duha na Javorci
V juliju je cerkvica odprta vsak dan,
razen ob ponedeljkih, od 10. do 18. ure.
V primeru de‘ja je zaprta. V ~asu, ko
je cerkvica zaprta, lahko klju~ dobite
v Turisti~no informativnem centr,
Ulica Petra Skalarja 2, Tolmin, tel.: 05/
38-00-480 med tednom od 8. do 18.
ure, ob sobotah pa od 9. do 13. ure.

Obvestila

www.lto-sotocje.si/slovensko/
aktualno_17_gastronomski_krog.asp
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Datum Kraj Prireditev Informacije

24. 7.

24. 7.

26. 7. (21.00)

26. 7.

26. 7.

26.–27. 7.

27. 7.

27. 7.

1. 8.

1. 8. (21.00)

2. 8.

2. 8.

2. 8. (11.00)

2. 8. (21.00)

3. 8.

3. 8.

3. 8. (21.00)

3. 8. (22.30)

8. -13. 8.

8. 8.

8.8.

8.8.-9.8.

9. 8.

9. 8.

9. 8.

9. 8.-10. 8.

10. 8.

10. 8.

10.8.

10. 8.-17. 8.

11. 8.

TRENTA; Dom Trenta

TRENTA; Dom Trenta

BOVEC; Kulturni dom

TRENTA – NA LOGU; Dom Trenta

KORITNICA; ^e{njev Log

KAMNI[KE ALPE

MAGOZD

TOPOLOVO -LIVEK

SLAP OB IDRIJCI

KLU@E

SLAP OB IDRIJCI

BOVEC

BOVEC; pred kulturnim domom

KLU@E

JALOVEC

KRN^ICA

KLU@E

BOVEC; kulturni dom

TOLMIN; Soto~je

TOLMIN; Soto~je

TOLMIN

PONIKVE; Rupa

TOLMIN; Soto~je

TOLMIN

PIHAVEC

MANGART; bivak Nogara

TOLMIN; Soto~je

TOLMIN

LADRA

KOBALA

TOLMIN; Soto~je

Dom Trenta: 05/ 38-89-330

Dom Trenta: 05/ 38-89-330

Erna Woj~icki Germov{ek: 040-619-368

Mitja Cuder: 041-624-193, 041-976-960

Avgu{tin ^ufer: 05/ 38-04-869

PD Tolmin: 05/ 38-83-211 (ob ~etrtkih
od 17.00 do 19.00)

Va{ka skupnost Magozd: 05/ 38-48-549

Bruno Grosar: 041-573-940

Egon Pav{i~: 031-563-725

Marjan Bevk: 041-697-519

Egon Pav{i~: 031-563-725

Miro Bozja: 041-650-341

Marjan Bevk: 041-697-519

Marjan Bevk: 041-697-519

PD Tolmin: 05/ 38-83-211 (ob ~etrtkih
od 17.00 do 19.00)

Alojz Ga{per{i~: 05/ 38-82-274

Marjan Bevk: 041-697-519

Marjan Bevk: 041-697-519

Domen Jeriha: 031-381-621,
Miha Kozorog: 031-500-198

Domen Jeriha: 031-381-621,
Miha Kozorog: 031-500-198

Domen Jeriha: 031-381-621,
Miha Kozorog: 031-500-198

Damijan Kranjc: 031-627-370

Domen Jeriha: 031-381-621,
Miha Kozorog: 031-500-198

Domen Jeriha: 031-381-621,
Miha Kozorog: 031-500-198

Alojz Ga{per{i~: 05/ 38-82-274

PD Tolmin: 05/ 38-83-211 (ob ~etrtkih
od 17.00 do 19.00)

Domen Jeriha: 031-381-621,
Miha Kozorog: 031-500-198

Domen Jeriha: 031-381-621,
Miha Kozorog: 031-500-198

Borut Ur{i~: 05/ 38-85-670

Ivan Brov~: 041-877-792

Domen Jeriha: 031-381-621,
Miha Kozorog: 031-500-198

Koncert solistov glasbenega foruma Trenta

Odprtje razstave Eda Gregor~i~a Obrazi doline Trente

Odprtje razstave akvarelov slikarja Spasoja Papi}a.
Razstava bo odprta do 9. avgusta. Razstavljena dela bodo
naprodaj.

Trentarski senjem

Sre~anje krajanov in zdomcev Ba{ke grape “Na svoji
zemlji”; kulturna prireditev, {portne igre in zabavni program,
obenem pa praznovanje sv. Ane

Planinski izlet z vzponi na vrhove Kamni{kih Alp

Sv. Ana; va{ki praznik z motokrosom

Tradicionalni pohod Topolovo-Livek

Skoki 2003; nastop jadralnih padalcev iz kluba Viharnik,
tretja tekma za Najskakalca regije 2003-no~ni skoki,
zabavni ve~er z ansamblom Razdalja

Festival Klu‘e; Evrotrans ali smer zahod, gledali{ka predstava

Skoki 2003; skoki z 10-metrskega mostu v dveh serijah, skoki
s 3 metrske skakalnice, zabavni ve~er s skupino Duble Truble

Gasilska veselica

Festival Klu‘e; Klovn Giggo  gledali{ka predstava

Festival Klu‘e; Cercivento gledali{ka predstava

Planinski pohod na Jalovec

Gorni{ka tura na Krn~ico

Festival Klu‘e; Mo{ki-goli bera~ gledali{ka predstava

Festival Klu‘e; ve~er argentinske glasbe

Sajeta;  • glasbena delavnica: Francesco Cusa: 100 naked
musicians  workshop (glasbena delavnica za vsakogar, ki
se ne boji glasbe) • lesna delavnica: Du{an Gerlica: Les,
skulpture, oblikovanje prostora • etnolo{ka delavnica:
Viktor [kedelj: Med doma~ini na festivalu - turizem v Tolminu
(etnolo{ka delavnica Oddelka za etnologijo in kulturno
antropologijo FF v Ljubljani) • delavnica z glino  (Zaradi
same organizacije delavnic je za‘elena predhodna prijava)

Sajeta; Grencso/Hajnoczy duo, Kampec Dolores koncert

Sajeta; Lutkovno gledali{~e Nebo: Kril~ica  gledali{ka
predstava za otroke

No~ni turnir v malem nogometu; nogometni turnir,
dru‘abne igre in zabava z ansamblom

Sajeta; Radian, Fennesz koncert

Sajeta; Marko Kova~i~ Gleonora, gledali{ka predstava za
otroke

Abramova pot okoli Pihavca

Planinski pohod; Koritnica-Mangart- bivak Nogara

Sajeta; Richard Pinhas koncert, Salamandra, salamandra
recital Jo‘eka [tucina

Sajeta; Lutkovno gledali{~e 3, gledali{ka predstava za otroke

Krajevni praznik sv. Lovrenca; nogometni turnir s plesom

Tekmovanje v preletih z zmaji; liga tekma v zmajarstvu

Sajeta; VMR, Balkanbabau artistic borderlander syndicate,
koncert, Experimentalisti, kreativni tabor
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Informacije za mese~ni koledar prireditev lahko posredujete: za ob~ino Tolmin na LTO Soto~je: 05/ 38-00-480, e-po{ta: info@lto-sotocje.si, za ob~ino Kobarid Nadi Pajntar: 05/
38-90-106, e-po{ta: nada.odsev@gmx.net in za Bov{ko na PRC: 05/ 38-41-500. Informacije o prireditvah v prihodnjem mesecu nam sporo~ite najkasneje do 20. v mesecu!

Datum Kraj Prireditev Informacije

12. 8.

13. 8.

15. 8.

15. 8.

16. 8.

16. 8.

21.-30. 8.

21.-24.8.

23. 8.

23. 8.

23. 8.

24. 8.

24. 8.

24. 8.

29.-31. 8.

30. 8.

30. 8.

30. 8.

30. 8.-31. 8.

31. 8.

31. 8.

31. 8.

avgust

Do konca
avgusta

TOLMIN; Soto~je

TOLMIN; Soto~je

TOLMINSKI LOM; [iroko

BOVEC; pred Hotelom Alp

MRZLI VRH

TRENTA – NA LOGU

TOLMIN

TOLMIN; Soto~je

KANIN

KANIN

KORITNICA; Zarakovec

[ENTVI[KA PLANOTA

MUZCI

MOST NA SO^I; Gostilna Skrt

TOLMIN

KUK; [entvi{ka planota

^EZSO^A

SRPENICA

KARNIJSKE ALPE

KOBARID

RUT-GRANT

^AVEN

TOLMIN; pred Hotelom Krn

LIVEK

Sajeta; Francesco cusas solomovie, Harlem underground,
koncert, Domen Jeriha, Janez Leban, etnorecital

Sajeta; Uzgun Uver, koncert, Francesco Cusa: The naked
musicians, delavnica

Kolesarski vzpon na [iroko; cestna in gorska dirka mimo
Klohov, zve~er ples z doma~im ansamblom

Darilni sejem; prodaja ro~nih izdelkov (izkupi~ek gre za
humanitarne namene)

Spominska slovesnost pri kapeli pod Mrzlim vrhom in
odprtje obnovljenega korita Mrzlica

Koncert godbe na pihala iz Turjaka (Italija)

Slovenski projektni zbor z udele‘enci iz vse Slovenije

5. Motorfest; sre~anje motoristov iz Slovenije in tujine

Sre~anje planincev na Kaninu pri domu Petra Skalarja

Planinski pohod na Prestreljenik in Kanin

Tradicionalni balinarski turnir

Kolesarjenje po [entvi{ki planoti; kolesarski maraton
preko Planote in croos country dirka z gorskimi kolesi

Planinski pohod na Zajavor in Muzce

Razstava gob; razstav vseh samoniklih gliv {ir{ega okoli{a
in teden gobjih jedi

Medobmo~ni fotografski seminar; voditelj Jorg Ceglar

Rusko kegljanje; dru‘abno sre~anje dru{tev s Planote

Tradicionalni malonogometni veteranski turnir za
Zvonkov memorial

21. ko{arka{ki turnir; tradicionalni mednarodni no~ni turnir

Planinski pohod v Karnijske Alpe

Tekmovanje v gasilsko takti~nih ve{~inah z gasilskimi vozili

Rekreativno gorsko-kolesarska dirka Rut-Grant 2003

Planinski pohod na ^aven

Poletni festival; koncert pihalnih orkestrov in razli~nih
glasbenih skupin

Razvoj smu~anja na Livku razstava

Domen Jeriha: 031-381-621;
Miha Kozorog: 031-500-198

Domen Jeriha: 031-381-621;
Miha Kozorog: 031-500-198

Julijan Bevk: 041-280-966, Benjamin
Kacafura: 041-682-448, Milko Rutar:
041-637-690

Nevenka Prochazka: 05/ 38-86-259

Stanislav Jermol: 05/ 38-81-280,
031-402-107

Marko Pretner: 031-671-674,
Mojca Rutar: 041-462-683

Silva Seljak: 05/ 38-01-170

Zorko Saksida: 041-628-896

Miran Klaves: 031-227-199

PD Tolmin; 05/ 38-83-211 (ob ~etrtkih
od 17.00 do 19.00)

Stane Kemperle: 05/ 38-08-536,
041-864-398

Karla Kofol: 05/ 38-11-360,
05/ 38-09-564

PD Tolmin: 05/ 38-83-211 (ob ~etrtkih
od 17.00 do 19.00)

Perina Velikonja: 05/ 38-87-014,
Rajko Kova~i~: 05/ 38-13-043,
Rajko Skrt: 05/ 38-87-025

JSKD: 05/ 38-01-170

Jo‘ica Pirih: 05/ 38-09-577

Valter Mleku‘: 041-990-459

Danijel Krivec: 05/ 38-45-603,
041-458-122

PD Tolmin; 05/ 38-83-211 (ob ~etrtkih
od 17.00 do 19.00)

Marijan Stres: 041-693-050

Martin Brov~: 040-528-618

PD Tolmin: 05/ 38-83-211 (ob ~etrtkih
od 17.00 do 19.00)

Darko Jeron~i~: 05/ 38-81-559

Damjana Nanut: 05/ 38-44-080

ODGOVOR NA
PREJ[NJI UVODNIK

 V zadnji številki EPI-centra sem
prebral uvodni članek, kjer avtorica
razmišlja, zakaj Tolminci niso več
puntarji kot nekoč. Iz lastnih izkušenj
vam bom povedal, da se popolnoma
strinjam z napisanim. In veste zakaj?
Ko sem v sredini, kjer delam, svoje
nadrejene večkrat opozarjal na na-
pake in nepravilnosti, mi je šef dal
jasno vedeti, da je zame bolje, če bom

tiho. Imam namreč samo srednjo izo-
brazbo! Tudi ostali zaposleni so raje
tiho, ker se vsi bojimo za svoja delav-
na mesto. Direktorjev se torej bojimo,
ker smo od njih eksistenčno odvisni.

Ker imam tri otroke, sem tudi v šoli
večkrat kaj pripomnil, pa so mi otroci
rekli, naj bom raje tiho, ker bodo
sicer “nastradali”. Kako, že veste. Pa
sem utihnil, kot vsi ostali. Tam so pač
ocene, zato se je potrebno profesorjev
bati. Ne boste verjeli, toda starši si

ne upajo izraziti svojega mnenja niti
v anonimnih anketah. Za vsak slučaj
...

Da bi zdravniku povedal, kaj si
misliš, ni govora! Saj vendar nimamo
denarja za privatne ustanove, torej
potrpimo! Tudi sosedu se nočeš za-
meriti, ker veš, da ga boš lahko prav
kmalu potreboval. Navadni ljudje na-
vadno trepetamo prav pred tistimi, ki
so nam bili nekoč enaki, ki so prišli
na določene položaje največkrat za-

radi svoje izobrazbe. Strah nas je, da
bi ostali brez osnovnih sredstev za
življenje, strah nas je za naše otroke.
Kdor se je od malih ljudi oglašal in
povedal svoje mnenje, se mu ni prav
dobro godilo. Svoje mnenje lahko
očitno izražajo le tisti, ki spadajo v
“višji” razred. Ti lahko imajo hrbte-
nico, mi pa je očitno ne moremo ime-
ti.

Iz zgoraj navedenega vzroka se žal
tudi ne morem podpisati …


